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SAÇÃO A ÁGUA E NOS CONDICIONADORES TIPO SPLIT HI 
WALL. PROCESSO SEI 6017.2019/0059871-9

Às 10h00 do dia 28 de maio de 2020, abriu-se na Secre-
taria Municipal da Fazenda da Prefeitura do Município de São 
Paulo, localizada na Rua Líbero Badaró, nº 190, sessão para o 
Pregão Eletrônico SF/CPL nº 04/2020, que trata da contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de operação 
e manutenção preventiva e corretiva, abrangendo mão de obra, 
reposição de peças, emprego de ferramentas, gás refrigerante e 
materiais de consumo para o sistema de climatização tipo VRF 
(Variable Refrigerant Flow) com condensação a água e nos con-
dicionadores tipo Split Hi Wall. Presentes Fabiana A. O. Pereira 
- Pregoeira; Vanessa dos Santos Chi e Beatriz Lunardelli Zuchelli 
Lima como membros da Equipe de Apoio. Aberta a sessão a 
Pregoeira informou que conforme decisão em recurso apre-
sentado retomamos para a Fase de Habilitação com a empresa 
AIR CARE DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ n° 02.992.052/0001-17, 
para apresentação de Planilha de Composição de Custos com 
as devidas correções quanto a exclusão do Imposto de Circu-
lação de Mercadorias e Serviços (ICMS), esclarecendo que a 
adoção desse procedimento não poderia resultar na majoração 
do valor global da proposta apresentada pela Licitante no valor 
total de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais), 
com a qual se sagrou vencedora da licitação. A Licitante enviou 
a planilha e estando de acordo com as exigências habilitou a 
empresa AIR CARE DO BRASIL LTDA - EPP. A Pregoeira abriu 
prazo para recurso, mas não houve manifestação. Nada mais 
havendo a providenciar, lavrou-se a presente ata que vai por 
todos conferida e assinada.

 DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – 
DICOM

PROCESSO Nº 6017.2019/0059291-5
RESUMO DO TERMO CONTRATUAL SF Nº 11/2020
OBJETO:O presente contrato tem por objeto a contratação 

de serviços de manutenção mensal, preventiva e corretiva, 
conserto e conservação, com substituição de peças defeituosas 
ou gastas pelo uso regular, sem ônus para a CONTRATANTE, em 
equipamentos de Scanner da Marca Kodak, Modelo DSV 2400 
e DSV-E, instalados na Divisão do Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários – SF/DECAD/DICAM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por in-
termédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CNPJ 
Nº46.392.130/0001-18

CONTRATADA:REPROGRAF COMERCIAL LTDA, CNPJ 
08.820.802/0001-50

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação 

de serviços de manutenção mensal, preventiva e corretiva, 
conserto e conservação, com substituição de peças defeituosas 
ou gastas pelo uso regular, sem ônus para a CONTRATANTE, em 
equipamentos de Scanner da Marca Kodak, Modelo DSV 2400 e 
DSV-E, instalados na Divisão do Cadastro de Contribuintes Mo-
biliários – SF/DECAD/DICAM, rua Libero Badaró, 190 - 7º andar 
- São Paulo - SP e Divisão de Certidões – SUREM/DEPAC/DIVCE, 
rua Libero Badaró, 190 - 11º andar - São Paulo - SP.

1.2 - Deverão ser observadas as especificações técnicas 
descritas no Termo de Referência – Anexo II, parte integrante 
deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO CONTRATUAL
3.1 - O Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados 

a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por idênticos períodos ou menores períodos, desde que haja 
concordância das partes, observado o prazo limite constante do 
art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.

3.2 - Caso a Contratada não tenha interesse na pror-
rogação do ajuste deverá comunicar este fato por escrito à 
Contratante, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da 
data de término do prazo contratual, sob pena de incidência de 
penalidade contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA E REAJUSTE

4.1 - O valor total da presente contratação para o período 
de doze meses é de R$ 11.628,00 (onze mil, seiscentos e vinte 
e oito reais).

4.1.1 - O valor mensal total é de R$ 969,00 (novecentos e 
sessenta e nove reais).

4.3 - Para fazer frente às despesas do Contrato, foi emitida 
a nota de empenho nº 38.117/2020 no valor de R$ 7.752,00 
(sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais), onerando a 
dotação orçamentária nº 17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00
.00 do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade 
orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente 
onerar as dotações do orçamento próprio.

4.4 - No caso de prorrogação do contrato, desde que 
cumprido o período de 12 (doze) meses, poderá ser concedido 
reajuste econômico nos termos da Portaria SF nº 389 de 18 
dezembro de 2017 pelo equivalente ao Índice de Preços ao 
Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas – FIPE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1 - O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, con-

tados da data da entrega da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, 
nos moldes da Portaria SF 92/2014.

DATA DA ASSINATURA: 25 de MAIO de 2020.

acessíveis, sob pena de aplicação das sanções legais e regu-
lamentares cabíveis, a celebração, a partir do dia 1º/06/2020, 
de Termo de Colaboração com a organização social ASSOCIA-
ÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA, inscrita no CNPJ filial nº 
04.186.468/0033-50, cujo objeto é a prestação do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, na modalida-
de Centro para Crianças e Adolescentes (Centro para Crianças e 
Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses) - CCA, com capacida-
de de atendimento de 120 pessoas, no Distrito de Jaraguá, sob 
supervisão SAS Pirituba/Jaraguá, pelo valor do repasse mensal 
de R$ 40.783,60, para organização com isenção de cota patro-
nal (valores de acordo com a Portaria 01/SMADS/2020), sem a 
necessidade de concessão de verba de implantação. A vigência 
do ajuste será de 60 meses prorrogáveis por até 60 meses.
AUTORIZO, outrossim, o empenho de recursos necessários ao 
atendimento da despesa no presente exercício, onerando-se a 
dotação orçamentária de nº. 93.10.08.243.3023.2059.3.3.50.3
9.00.03, através da Nota de Reserva nº 31.192.Nos termos do 
art. 48 da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, a Sra. Wilma 
Haruko Tanaka, portadora do RF nº 545.073.0, será a gestora 
desta parceria, sendo sua suplente a Sra. Silvia Rejani, porta-
dora do R.F. nº 610.487.8.Nos termos do art. 48 da Instrução 
Normativa nº 03/SMADS/2018, a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação terá a seguinte composição:

a) Bruna Carolina Monteiro Dal Fabbro, portadora do R.F. nº 
733.218.1 – Titular;

b) Eliene de Fátima Nonato, portadora do R.F. nº 
823.366.0– Titular;

c) Márcio Xavier de Bacchi, portador do R.F. nº 799.844.9– 
Titular;

d) Elton Henrique Silva Costa, portador do R.F. nº 
795.460.3– Suplente.

 6024.2020/0000363-4
Diante dos elementos informativos que instruem o presen-

te, especialmente do Parecer Técnico Conclusivo da Comissão 
de Seleção e da Sra. Supervisora da SAS São Miguel Paulista, 
da Coordenação de Gestão de Parcerias e da Coordenadoria 
Jurídica, que acolho, TORNO PREJUDICADO/FRACASSADO o 
procedimento de parceria referente ao Edital de Chamamento 
nº 054/SMADS/2020, vez que a única proposta que acudiu ao 
certame foi considerada insatisfatória por não atender de ma-
neira integral as disposições do edital que rege o certame e as 
normas que regem a matéria.

 6024.2020/0000354-5
Diante dos elementos informativos que instruem o presen-

te, especialmente do Parecer Técnico Conclusivo da Comissão 
de Seleção e da Sra. Supervisora da SAS M’ Boi Mirim, da 
Coordenação de Gestão de Parcerias e da Coordenadoria 
Jurídica, que acolho, TORNO PREJUDICADO/FRACASSADO o 
procedimento de parceria referente ao Edital de Chamamento 
nº 107/SMADS/2020, vez que a única proposta que acudiu ao 
certame foi considerada insatisfatória por não atender de ma-
neira integral as disposições do edital que rege o certame e as 
normas que regem a matéria.

 COORDENADORIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS

 6024.2018/0002205-8
À vista dos elementos contidos no presente, com funda-

mento no artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8666/93 e na 
Portaria nº 262/PREF/02, AUTORIZO a contratação direta de 
SOFHIA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita 
no CNPJ (MF) nº 09.458.128/0001-78, para locação do imóvel 
situado na Rua das Casuarinas, nº 109, Jabaquara visando a 
instalação do Serviço Socioassistencial “Centro de Acolhida 
para Adultos”, pelo período de 12 meses, pelo valor mensal 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido o valor do IPTU.
AUTORIZO, outrossim, o empenhamento dos recursos necessá-
rios ao atendimento da despesa, onerando-se a dotação orça-
mentária nº 93.10.08.244.3023.4.308.3.3.90.39.00.00 e 93.10. 
08.244.3023.4.308. 3.3.90.47.00. 00 através das Notas de 
Reserva nº 27.959 e nº 27.961, respectivamente.

 FAZENDA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SF/
CPL

ATA DE RETOMADA DE FASE DO PREGÃO ELETRÔNICO 
SF/CPL Nº 04/2020 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
ABRANGENDO MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM-
PREGO DE FERRAMENTAS, GÁS REFRIGERANTE E MATE-
RIAIS DE CONSUMO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 
TIPO VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW) COM CONDEN-

SAS Perus, conforme consta em ata publicada no Diário Oficial 
da Cidade de São Paulo de 16/05/2020.

Frente à análise da proposta apresentada esta Comissão 
concluiu o que segue:

A OSC apresentou a documentação de acordo com as exi-
gências previstas no Edital de Chamamento Público.

Em relação ao Plano de Trabalho, consideramos que a 
OSC contemplou a totalidade dos itens em consonância com 
a legislação em vigor e normas da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS pertinentes à 
tipificação do serviço.

Nesse sentido, o referido Plano de Trabalho contemplou: 
justificativa; metodologia; monitoramento e avaliação do ser-
viço; sua relevância no território; trabalho socioeducativo com 
os usuários e famílias; a importância do trabalho em rede, bem 
como do exercício do controle social e da participação cidadã. 
Destaca-se também, a pertinência da inserção dos usuários 
nos espaços comunitários, na atenção às políticas públicas. As 
atividades descritas evidenciam a intencionalidade de fomentar 
o protagonismo, a autonomia nas ações da vida cotidiana, 
além de possibilitar o estreitamento dos vínculos familiares e 
comunitários.

A OSC desenvolve atividades no âmbito da Proteção Social 
Básica em parceria com a SMADS. Nesta perspectiva, demons-
tra vinculação da ação com as orientações do Plano Municipal 
de Assistência Social e diretrizes nacionais, Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS, Plano de Assistência Social – PLAS/
SP, Plano Nacional de Assistência Social - PNAS, Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS, Tipificação Nacional, Portarias, 
Instrução Normativa nº03/SMADS/2018 alterada pela IN nº 01/
SMADS/2019, e demais normas e orientações da pasta realtivas 
à parceria.

Cabe ressaltar que o Plano de Trabalho contempla as 
dimensões estabelecidas pela Instrução Normativa - IN nº 03/
SMADS/2018, alterada pela IN nº 01/SMADS/2019.

A OSC apresentou proposta SATISFATÓRIA, em conformida-
de com a tipologia do serviço em questão, já executa o serviço 
de atendimento ao segmento proposto com qualidade e efici-
ência e propõe prosseguimento na parceria em imóvel locado. 
Portanto, não foi solicitada verba de implantação por tratar-se 
de continuidade do serviço.

De acordo com Edital nº102/SMADS/2020, o valor mensal 
de custeio do serviço para OSC sem isenção de cota patronal do 
INSS R$42.856,46, acrescido do valor para aluguel R$ 4.023,24 
totalizando R$ 46.880,30.

Ante ao exposto, essa comissão indica, pela proposta apre-
sentada, pelo OSC Associação Assistencial Comunitária Azarias 
como apta a estabelecer o Termo de Colaboração com a SMADS 
para execução do SCFV- Centro para Crianças e Centro para 
Adolescentes- CCA Recanto dos Humildes I, para 120 usuários.

A proposta apresenta mérito, em conformidade com a 
modalidade de parceria adotada e atende aos requisitos de-
monstrando: I – identidade e a reciprocidade de interesses das 
partes na realização, em mútua cooperação, do termo de cola-
boração; II – viabilidade de sua execução; III – verificação da 
previsão de receitas e despesas previstas no Plano de Trabalho; 
IV - descrição dos meios disponíveis a serem utilizados para a 
fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedi-
mentos que deverão ser adotados para avaliação da execução 
física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, tal 
como normatiza as Portarias e Instruções Normativas vigentes.

Neste sentido, concluímos que a proposta em tela tem 
GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO, pois o Plano de Trabalho 
está em conformidade com a legislação em vigor, às normas da 
Pasta pertinentes à Tipificação, custos dos serviços socioassis-
tenciais e a Política Nacional de Assistência Social.

São Paulo, 28 de Maio de 2020.
Jetro Santos RF: 873.525.2 ( Presidente)
Luis Marcelo Scandiussi RF: 777.944.5 ( Titular)
Rosangela Araujo Almeida RF: 789.792.8 ( Titular)

 6024.2020/0001081-9 - DELIBERAÇÃO SOBRE 
RECURSOS E CONTRARRAZÕES

SAS - MG
EDITAL nº: 120/SMADS/2020
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucio-

nal para Crianças e Adolescentes – SAICA
CAPACIDADE: 15 vagas
Após análise do recurso interposto, considerando as se-

guintes ponderações:
• "...para assumir a responsabilidade de gerência geral de 

todos os serviços realizados por esta Organização em parceria 
com a Prefeitura de São Paulo, além de principalmente assumir 
a gestão do dinheiro público a receber, através das diversas 
parcerias as quais esta Organização está firmando."

• "... e que em nada se confunde com a função do gerente 
de serviço , que atua no local de execução da parceria e que 
não se encontra responsável pela administração do dinheiro 
público recebido."

• "Vale lembrar também, que sem a referida prestação 
de serviços, seria inviável para esta Organização firmar tantas 
parcerias".

A Comissão de Seleção baseada na Instrução Normativa 
03/SMADS/2018, argumenta:

Artigo 80 - Consideram-se custos indiretos da parceria 
aqueles que não se enquadrarem nos itens de despesas dos 
custos diretos previstos no artigo anterior, mas que beneficiam 
indiretamente a prestação do serviço, tais como os serviços 
contábeis, de assessoria jurídica e serviços administrativos, 
dentre outros.

Contudo o §2º deste artigo, faz a seguinte ressalva:
§2º - Não são considerados custos indiretos:
...II - aqueles referentes a despesas de interesse ex-

clusivo da OSC e que independem da parceria...
e, ainda, a OSC na apresentação do recurso, refere-se 

ao processo de chamamento Emergencial, equivocada-
mente, uma vez que o Parecer Conclusivo da Comissão de 
Seleção diz respeito ao Edital acima citado.

"Portanto , a alegação de que a OSC não apresentou con-
trapartida, não reflete a realidade do dia a dia da Organização, 
uma vez que o fato de não ter apresentado contrapartidas em 
um Edital EMERGENCIAL, não pressupõe que não haverão con-
trapartidas ao longo de toda a Parceria."

assim, julgamos MANTIDA a publicação.
Frente ao exposto e considerando o contido no parágrafo 

4º do artigo 28 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, en-
caminhamos para o Sr. Supervisor da SAS para análise e julga-
mento quanto a decisão desta Comissão de Seleção.

São Paulo, 28 de maio de 2020.
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Carlos Ailton 

dos Santos Junior – RF. 859.378.7
Titular da Comissão de Seleção: Andréa de Arruda Flora – 

RF. 603.405.5
Titular da Comissão de Seleção: Daniela Barreto Veloso - RF. 

851.003.2

 6024.2020/0000084-8
 Diante dos elementos informativos que instruem o pre-

sente, especialmente do parecer apresentado pela Comissão de 
Seleção, acolhido pela SAS Pirituba/Jaraguá, com fundamento 
na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 
57.575/2016, HOMOLOGO o procedimento de parceria referen-
te ao Edital de Chamamento nº 020/SMADS/2020 e AUTORIZO, 
sob a condição de que, no prazo de 180 dias estabelecido pela 
Coordenação de Engenharia e Manutenção, sejam finalizadas 
pelas OSC as obras de colocação de reboco com aditivo imper-
meabilizante no bloco 2, implantação de uma rampa acessível 
para o acesso para o bloco 2; pintura interna e externa do 
bloco 1; regularização do piso de acesso para o bloco 2; pintura 
externa do bloco 2; instalação de barras em todos os banheiros 

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 123/SMADS/2018
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: CRISTINA PIERRI VAS-

QUES RF 792773-8
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GES-

TOR DA PARCERIA: 30/03/2018
PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/10/2019 A 31/03/2020
Fica NOTIFICADA á OSC CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA 

DO BOM PARTO, que após a análise do RELATÓRIO DE MONI-
TORAMENTO E AVALIAÇÃO elaborado pelo Gestor da Parceria, 
a COMISSÃO de MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO, nos termos 
do Artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 com 
redação alterada pela IN 01/SMADS/2019, instituída conforme 
publicação no DOC de: 10/08/2019 delibera pela APROVAÇÃO 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

São Paulo, 28 de maio de 2020.
Comissão de Monitoramento e Avaliação: FABIANA DE 

ALMEIDA LIMA RF: 777.679.9
Comissão de Monitoramento e Avaliação: JÉSSICA DA SIL-

VA LIMA RF: 784.139.5
Comissão de Monitoramento e Avaliação: ELINETE DIAS 

DOS SANTOS RF 650.737.9

  6024.2020/0004616-3
 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRA-

ÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 162/
SMADS/2020 – SAS/ MP 

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com 
as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para 
instalação em substituição ao TC 086/SMADS/2020 - Processo 
6024.2020/0000738-9 do seguinte objeto:
1. Tipo de Serviço: Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica no 

Domicilio – SASF
2. Modalidade: não se aplica
3. Capacidade de atendimento:
a. Nº total de vagas: 1.000 atendimentos/mês
b. Turnos (se for o caso): não se aplica
c. Nº de vagas por Turno: não se aplica
d. Nº de vagas por gênero: não se aplica
4. Local de instalação do serviço: Vila Jacuí
5. Área de abrangência: Vila Jacuí
6. Bem imóvel: Locado pela OSC com repasse de recursos pela SMADS
7. Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): Pagas diretamente pela OSC com 

repasse de recursos pela SMADS
8. Valor mensal de custeio do serviço:
a. Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 57.254,04
b. Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 66.328,17
9. Valor para aluguel e IPTU: R$ 6.000,00 ou outro valor para aluguel no limite das legis-

lações vigentes mais IPTU e de acordo com disponibilidade orçamentária da SMADS.
10. Valor da verba de implantação: ATÉ O VALOR DE R$ 5.000,00.

O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-
tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Instrução Nor-
mativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela IN 01/
SMADS/2019.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operacio-
nalizada pela Supervisão de Assistência Social – São Miguel 
Paulista, doravante denominada SAS/ MP, devendo as OSCs, 
interessadas no estabelecimento de parceria com esta Pasta, 
APRESENTAR SUAS PROPOSTAS em envelope lacrado, ende-
reçado à Comissão de Seleção, com indicação na face externa 
do envelope, do número do edital e do nome e CNPJ da OSC 
proponente, contendo os documentos elencados no artigo 19 
da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 e solicitados no edital, 
como segue:

Data: até dia 01/07/2020
Horário: 09h às 17h, de 2ª a 6ª feira.
Local: Rua Doutor José Guilherme Eiras, nº 182 – São Mi-

guel Paulista – SAS MP 2º andar
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída por 
3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos do ar-
tigo 21 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, será integrada 
pelos seguintes servidores:

I – TITULARES
Nome do Servidor: Sandra Regina Aguiar dos Santos
RF: 788.655.1
Endereço eletrônico institucional: sraguiar@prefeitura.

sp.gov.br
Provimento: Efetivo
Nome do Servidor: Patricia de Lima Brito Santos
RF: 823.588.1
Endereço eletrônico institucional: plbsantos@prefeitura.

sp.gov.br
Provimento: Efetivo
Nome do Servidor: Nubia Malta Cofan Testa
RF: 858.862.7
Endereço eletrônico institucional: nubiamstecta@prefeitu-

ra.sp.gov.br
Provimento: Efetivo
II – SUPLENTE
Nome do Servidor: Cleidioneide de Abreu Rodrigues Barba
RF: 788.626.8
Endereço eletrônico institucional: carodrigues@prefeitura.

sp.gov.br
Provimento: Efetivo
Obs.: O primeiro Titular indicado será considerado Presiden-

te da referida Comissão de Seleção
O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 

308.778,31 (Trezentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Oito 
Reais e Trinta e Um Centavos) no exercício de 2020.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.08.
244.3023.4309.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÁS FAMÍ-
LIAS, do orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais

 PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE 
DA PROPOSTA

PROCESSO SEI nº: 6024.2020/001016-9
SAS – PERUS
EDITAL nº: 102/SMADS/2020
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCFV- CCA Recanto dos Humildes I
CAPACIDADE: 120 vagas
A Comissão de Seleção designada no Edital nº 102/

SMADS/2020 recebeu uma única proposta, apresentada em 
13/04/2020 pela Organização da Sociedade Civil – OSC Associa-
ção Assistencial Comunitária Azarias- CNPJ- 03.864.895/0001-
09 para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo 
Centro para Crianças e Centro para Adolescentes- CCA Recanto 
dos Humildes I com capacidade para 120 usuários, para atuar 
na área de abrangência do Distrito de Perus. Em 15/05/2020, foi 
realizada a sessão pública na Supervisão de Assistência Social – 

 DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – DICOM
PROCESSO Nº 6017.2017/0023443-8
RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 5 AO CONTRATO SF Nº 12/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CNPJ 

Nº46.392.130/0001-18
CONTRATADA: CTIS TECNOLOGIA S.A - CNPJ 01.644.731/0001-32
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS
1.1 Fica acrescido ao Contrato 12/2017 o valor de R$ 253.805,75 (duzentos e cinquenta e três mil e oitocentos e cinco reais e 

setenta e cinco centavos) a partir da data de assinatura deste instrumento, referente aos seguintes itens:
Item Tipo de 

Acabamento
Formulário Preço unitário do milheiro de páginas lógicas impressas 

reajustado
Estimativa de quantidade páginas lógicas impressas 
(milheiros)

Valor total

13 Autoenvelope A3 c/04 cores R$ 55,17517 4.600 R$253.805,75

Valor Total do Acréscimo........R$ 253.805,75
1.2 Em virtude do acréscimo, o valor total do Contrato passará ser R$ 2.048.136,13 (dois milhões e quarenta e oito reais e 

cento e trinta e seis reais e trezentos centavos), conforme tabela abaixo:
Item Tipo de Acabamento Formulário Preço unitário do milheiro de páginas 

lógicas impressas reajustado
Estimativa de quantidade páginas lógicas 
impressas (milheiros)

Valor total

1 Sem acabamento e/ou em formato de blocos A4 branco R$ 50,2528 300 R$ 15.075,84
3 Booklets montados c/2 grampos centralizados e 

faces perfiladas, fechamento c/ bolinha de vinil
A4 branco R$ 74,5605 118.36 R$ 8.824,98

9 Etiquetas A4 branco R$ 324,5858 1 R$ 324,59
10 Autoenvelope A4 branco R$ 50,25275 8.645 R$ 434.435,02
11 Autoenvelope A4 c/04 cores R$ 55,28013 3.087 R$ 170.649,76
13 Autoenvelope A3 c/04 cores R$ 55,17517 25.714,936 R$ 1.418.825,94

PREÇO TOTAL GLOBAL DE PÁGINAS LÓGICAS IMPRESSAS..........R$ 2.048.136,13
1.3 Nos valores supracitados estão inclusos os tributos e encargos de qualquer espécie que incidam ou venham a incidir sobre 

o preço do presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1 Conforme disposto no item 9.10 do Contrato 12/2017, o prazo de vigência do contrato em referência fica prorrogado, a 

partir de 22/06/2020, por mais um período de 90 (noventa) dias, ou até o término da nova licitação o que ocorrer primeiro.
2.2 O valor da prorrogação será de R$ 196.943,53 (cento e noventa e seis mil e novecentos e quarenta e três reais e cinquenta 

e três centavos). Em virtude da prorrogação, o valor total do Contrato passará ser R$ 2.245.079,68 (dois milhões e duzentos e 
quarenta e cinco mil e setenta e nove centavos), conforme tabela abaixo:
Item Tipo de Acabamento Formulário Preço unitário do milheiro de páginas 

lógicas impressas reajustado
Estimativa de quantidade páginas lógicas im-
pressas (milheiros)

Valor total

1 Sem acabamento e/ou em formato de blocos A4 branco R$ 50,2528 10 R$ 502,53
3 Booklets montados c/2 grampos centralizados e 

faces perfiladas, fechamento c/ bolinha de vinil
A4 branco R$ 74,5605 33 R$ 2.460,50

10 Autoenvelope A4 branco R$ 50,25275 3.250 R$ 163.321,43
11 Autoenvelope A4 c/04 cores R$ 55,28013 351 R$ 19.403,33
13 Autoenvelope A3 c/04 cores R$ 55,17517 204 R$ 11.255,75

PREÇO TOTAL GLOBAL DE PÁGINAS LÓGICAS IMPRESSAS...........R$ 196.943,53
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