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 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2018
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2017/0002660-5
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO.
I – Em relação ao pedido de esclarecimento apresentado 

pela empresa KANARO ART. CAMA MESA E BANHO LTDA, con-
forme documento SEI 6464697, segue resposta:

“O Laudo Analítico Laboratorial deverá ser anexado eletro-
nicamente no Comprasnet, juntamente com a documentação 
técnica, na abertura da sessão pública, após a convocação do 
pregoeiro.”

II – Em relação ao pedido de esclarecimento apresentado 
pela empresa CIRUPAR PRODUTOS PARA SAÚDE, conforme 
documento SEI 6511752, segue resposta:

“Conforme consta em REQUISITOS GERAIS, no ANEXO I 
do Edital:

• O produto apresentado como amostra será aberto, des-
montado, instalado, conectado a equipamentos e submetido 
aos testes necessários, e serão recolhidas pela licitante no es-
tado em que se encontrarem, após o encerramento do Pregão.

• A amostra da empresa ganhadora somente será devolvi-
da após a entrega do material ofertado ao HSPM.

• A amostra não retirada pelo licitante no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data do encerramento do Pregão, 
será descartada e/ou disponibilizada para uso na Unidade 
Requisitante.”

III – Assim sendo, permanecem inalteradas as informações 
do edital, mantendo-se a data de abertura do certame para 
as 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 06 (SEIS) DE FEVEREIRO 
DE 2018.

IV – Publique-se

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PROCESSO Nº 2014-0.282.852-3 / SEI Nº 
6310.2016/0000121-3

Interessado: Instituto de Previdência Municipal de 
São Paulo

Assunto: Prestação de serviços de instalação, abastecimen-
to, manutenção e assistência técnica de máquinas automáticas 
de bebidas quentes e semi-automáticas de café expresso, com 
fornecimento de insumos, ao IPREM, na Av. Zaki Narchi, nº 536, 
bairro Vila Guilherme, São Paulo, SP, pela Empresa GRANCO-
FFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A. Prorrogação de 
Vigência Contratual.

DESPACHO:
I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

as manifestações precedentes da Divisão de Assuntos Internos, 
da Seção de Custos, Empenhos e Execução Orçamentária e da 
Assessoria Jurídica deste Instituto, as quais acolho, como razão 
de decidir, e com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal 
n.º 8.666/1993, que rege o presente ajuste, AUTORIZO a pror-
rogação de vigência da Ordem de Execução de Serviços n.º 01/
IPREM/2015, firmado com a empresa GRANCOFFEE COMÉRCIO 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.736.011/0005-70, pelo perí-
odo de 12 (doze) meses, a partir de 02/02/2018 a 01/02/2019.

II – AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspon-
dente, onerando a dotação orçamentária n.º 03.10.09.122.302
4.2.100.3.3.90.39.00.06 do vigente orçamento, respeitando o 
princípio da anualidade.

 JUSTIÇA
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 I - À vista do contido no presente, em especial da 
manifestação da Supervisão de Licitações e Contratos e da 
Assessoria Jurídica, que acolho e fundamento pelo artigo 
24, X da Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos do Decreto 
Municipal nº 57.580/2017, Portaria nº 262/PREF/02, Portarias 
SF nº100/2017 e nº 389/2017, nos termos da competência 
delegada pela Portaria Nº 92/SMJ/CGM-G/2017, AUTORIZO 
o aditamento do Termo de Contrato de Imóveis nº01/
CGM/2016, firmado entre a Municipalidade e a empresa 
PARTIBENS - LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA. - ME, CNPJ nº 
º09.295.340/0001-61, cujo objeto é a locação de imóvel situado 
na Rua Líbero Badaró nº 293, conjuntos 23-A e 23-C, visando 
sua prorrogação por 6 (seis) meses a partir de 01/02/2018, 
pelo valor originalmente pactuado mensal de R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais) e total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil 
reais), devendo sobre estes ser aplicado o reajuste contratual, 
e ainda, inclusão de cláusula de desocupação sem multa 
e alteração de índice de reajuste para o Índice de Preços 
ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas – FIPE.

II - Bem como AUTORIZO o aditamento do Termo de Contra-
to de Imóveis nº02/CGM/2016, firmado entre a Municipalidade 
e a empresa PEGASUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 
n.º60.814.910/0001-30, cujo objeto é a locação de imóvel situ-
ado na Rua Líbero Badaró nº 293, conjunto 23-B, visando sua 
prorrogação por 6 (seis) meses a partir de 01/02/2018, pelo va-
lor originalmente pactuado mensal de R$ 8.000,00 (oito mil re-
ais) e total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), devendo 
sobre estes ser aplicado o reajuste contratual, e ainda, inclusão 
de cláusula de desocupação sem multa e alteração de índice de 
reajuste para o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado 
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.

III - Nos termos da competência delegada pela Portaria Nº 
92/SMJ/CGM-G/2017, AUTORIZO o empenhamento de recursos 
necessários para fazer frente às despesas em tela, onerando a 
dotação orçamentária nº 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00
.00, bem como o cancelamento de saldo de notas de empenho 
que se fizer necessário.

IV – À vista dos elementos contidos no presente e no 
uso da competência atribuída pela Portaria Nº 92/SMJ/CGM-
-G/2017, AUTORIZO o empenhamento de recursos em favor 
da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE JUSTIÇA , CNPJ 04.545.693/0001-59, objetivan-
do a cobertura de despesas de IPTU dos imóveis ocupados por 
esta Pasta, situados na Rua Líbero Badaró, 293, conjuntos 23A, 
23B e 23C, onerando a dotação orçamentária nº 32.10.04.122.3
024.2.100.3.3.90.39.00.00, bem como o cancelamento de saldo 
de notas de empenho que se fizer necessário.

V – À vista dos elementos contidos no presente e no 
uso da competência atribuída pela Portaria Nº 92/SMJ/CGM-
-G/2017, AUTORIZO o empenhamento de recursos em favor do 
CONDOMÍNIO CONDE DE PRATES, CNPJ 54.208.178/0001-51, 
objetivando a cobertura de despesas com tarifa condominial 
dos imóveis ocupados por esta Pasta, situados na Rua Líbero 
Badaró, 293, conjuntos 23A, 23B e 23C, onerando a onerando a 
dotação orçamentária nº 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00
.00, bem como o cancelamento de saldo de notas de empenho 
que se fizer necessário.

VI - À vista dos elementos contidos no presente e no 
uso da competência atribuída pela Portaria Nº 92/SMJ/CGM-

constar:Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 08/
SMADS/2017 para utilização do saldo remanescente do objeto 
do contrato correspondente a 480 diárias de tendas 10x10 m 
e 114 diárias de tendas 5x5 m para o período de 01/02/2018 a 
25/05/2018;O dispêndio total do presente contrato será acres-
cido em R$ 132.922,08 (cento e trinta e dois mil, novecentos e 
vinte e dois reais e oito centavos), representando 432 diárias de 
tendas 10x10 m, que somado ao saldo do contrato, no valor de 
R$ 175.631,46 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e 
um reais e quarenta e seis centavos), totalizando um dispêndio 
estimado para este aditamento de R$ 308.553,54 (trezentos e 
oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro 
centavos), majorando em 24,83% o valor original do contrato, no 
período de 01/02/2018 a 25/05/2018;Fica alterada o item 9.1 da 
cláusula nona do Contrato nº 08/SMADS/2017, para nos termos 
do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, estabelecer que a fisca-
lização dos serviços ficará a cargo dos seguintes servidores: Sra. 
Ana Carolina Mattos Pereira, RF 823.535-0, a quem competirá o 
gerenciamento da execução do ajuste durante sua vigência e seu 
substituto, o Sr. Luciano dos Santos Santos, RF 845.750-6.Fica 
autorizada a emissão da competente nota de empenho no valor 
necessário ao atendimento das despesas, onerando a dotação nº 
93.10.08.244.3023.4.308.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, 
conforme extrato de reserva nº 7.055.Ficam mantidas as demais 
condições pactuadas nos instrumentos contratuais.

 6024.2017/0002509-8
-Diante dos elementos informativos que instruem o pre-

sente, especialmente do parecer apresentado pelo Comitê de 
Seleção, acolhido pela SAS Penha, com fundamento na Lei 
Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 57.575/2016, 
HOMOLOGO o procedimento de parceria referente ao Edital de 
Chamamento nº 09/SMADS/2017 e AUTORIZO a celebração, a 
partir 01/02/2018, de Termo de Colaboração com a organização 
social CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAÍBA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 43.384.635/0001-42, cujo objeto é a prestação 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, 
na modalidade Núcleo de Conviência de Idosos - NCI, com ca-
pacidade de atendimento de 130 vagas diurnas, no Distrito de 
Cangaíba, sob a supervisão da SAS Penha, pelo valor do repasse 
mensal de R$ 22.531,27, para organização sem isenção de cota 
patronal (valores de acordo com a Portaria 48/SMADS/2016), 
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 empenhamento de recursos 
necessários ao atendimento da despesa, onerando a dotação 
orçamentária de nº. 93.10.08.241.3007.2.902.3.3.50.39.00.00
, através da Nota de Reserva nº 4.379/2018. Nos termos do art. 
39, da Portaria nº 55/SMADS/2017, a Sra. Flavia Janaina Silva 
Costa, portadora do RF nº 787.403-1, será a gestora desta par-
ceria, sendo sua suplente a Sra. Roselene Ladeira Constantino 
de Oliveira, portadora do RF nº 777.734-5. Nos termos do art. 
39, da Portaria nº 55/SMADS/2017, a Comissão de Monitora-
mento e Avaliação terá a seguinte composição:

a) Vitor Vicente de Albuquerque, portador do RF nº 
504.240-2 – Titular;

b) Elaine Aparecida Goyano de Oliveira, portadora do RF nº 
787.805-2 – Titular;

c) Marina Lopes Fernandes Alves, portadora do RF nº 
777.639-0 – Titular;

d) Kelly Regina de Souza Nascimento, portadora do RF nº 
738.898-5 – Suplente.

 FAZENDA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SF/CPL
PREGÃO ELETRÔNICO SF/CPL nº 34/2017
Processo SEI: 6017.2017/0047403-0
OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-

tação de serviços de copeiragem incluindo preparação e/ou 
distribuição de café, chá, água, etc.

DESPACHO:
Em face do regular processamento da licitação e da dili-

gente atuação da Pregoeira e da Equipe de Apoio, ADJUDICO 
E HOMOLOGO este procedimento licitatório, que trata da con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
copeiragem incluindo preparação e/ou distribuição de café, chá, 
água, etc, conforme especificações constantes do Termo de Re-
ferência do Edital SF/CPL nº 34/2017, pelo período de 12 (doze) 
meses contados a partir da data de assinatura do contrato, à 
empresa OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 
- ME, CNPJ nº 13.109.093/0001-39, e DESIGNO a servidora 
Magali Tanjioni Cruz de Souza, RF. 739.605.8 como fiscal do 
contrato e na sua ausência, designo como suplente o servidor 
Enival da Silva Vieira, RF. 511.307.5.

2) AUTORIZO, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, obe-
decidas as formalidades legais, regulares e de praxe, a con-
tratação da empresa acima citada para prestação dos serviços 
descrito no Edital do Pregão Eletrônico SF/CPL nº 34/2017 (SEI 
5577953), pelo valor de R$ 205.920,00 (duzentos e cinco mil 
e novecentos e vinte reais), conforme proposta (SEI 6434218) 
onerando a dotação 17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.

3) Autorizo, ainda a emissão da Nota de Empenho na for-
ma do Decreto nº 58.070/2018.

 URBANISMO E LICENCIAMENTO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PRE-
GÃO ELETRONICO 01/2018/SMUL

PROCESSO: 6068.2017/0000469-4
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRE-

TARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO, UASG 
926039, torna público,para conhecimento de quantos possam 
interessar que ABRIRÁ a

licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para Aqui-
sição de Materiais diversos de manutenção, hidráulica, predial, 
elétrica e ferramentas para suprir a demanda desta SMUL, 
conforme especificações técnicas constantes no

ANEXO I (Termo de Referência) do edital 001/2018/SMUL 
disponível no Portal ComprasNet.

A ABERTURA/REALIZAÇÃO da sessão pública de pregão 
ocorrerá a partir das 10h00 do dia 15 de fevereiro de 2018, 
pelo endereço

https://www.comprasnet.gov.br/, a cargo da Comissão Per-
manente de Pregão da SMUL. O pregão será do TIPO MENOR 
PREÇO, a ser processado e julgado em conformidade com a 
legislação vigente, bem como pelo competente EDITAL, QUE SE 
ENCONTRA DISPONÍVEL PARA CONSULTA OU RETIRADA NOS 
SITES: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, https://
www.comprasnet.gov.br/

ou a aquisição em CD-ROM na sede da Secretaria na Rua 
São Bento, 405 – 17º andar – setor de protocolo - sala 171-B, 
das 10h00min às 17h00min por intermédio de guia de arreca-
dação que será 

fornecida pela Supervisão de Administração.
PRAZOS PARA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS, Ex-

clusivamente pelo endereço smulcpl@prefeitura.sp.gov.br, até 
as 18:00 horas.

IMPUGNAÇÃO: Até 02 (dois) dias úteis antes da abertura 
da sessão.

ESCLARECIMENTOS: Até 03 (três) dias úteis antes da aber-
tura da sessão.

Turnos (se for o caso): xxxx
Nº de vagas por Turno: xxxxxx
Nº de vagas por gênero: xxxxx
Local de instalação do serviço: Lajeado
Área de abrangência: Lajeado e Guaianases.
Bem imóvel: Locado pela organização com repasse de 

recurso da SMADS ou Locado por SMADS.
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): pagas 

pela organização com o valor do repasse mensal ou paras dire-
tamente por SMADS.

Valor mensal de custeio do serviço:
Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 

46.572,92
Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 

51.570,79
Valor para aluguel e IPTU: R$ 7.000,00 ou outro valor para 

aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de acor-
do com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ 10.000,00
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 Portaria 55/
SMADS/2017.

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 - Guaianases, do-
ravante denominada SAS - G, devendo as OSCs, interessadas no 
estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR SUAS 
PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comissão de 
Seleção, com indicação na face externa do envelope, do número 
do edital e do nome e CNPJ da organização proponente, con-
tendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 55/
SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data: 19/02/2018
Horário: 08h às 18h.
Local: SAS G - Rua Clarínia, 19ª – Guaianases.
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 artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Cate-
goria

Nome do Servidor RF Endereço eletrônico Provimento

Titular Joseane de Oliveira 
Nogueira

826.683.2 joseanenogueira@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Titular Edemea de Moura 396.538.4 emoura@prefeitura.sp.gov.br Comissio-
nado

Titular Kátia Regina 
Marques

779.359.6 Krmarques#prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Suplente Flávia Maria de 
Moura Reis

793.281.2 fmreis@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
537.137,11 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E 
TRINTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS) no exercício de 2018.

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.
243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 
DE ESPAÇOS INTERGERACIONAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTA-
LECIMENTO DE VÍNCULOS, 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.

 6024.2017/0002518-7
Diante dos elementos informativos que instruem o presen-

te, especialmente do parecer da Assessoria Jurídica, que acolho, 
TORNO PREJUDICADO o procedimento de parceria referente ao 
Edital de Chamamento nº 002/SMADS/2017, pois não cumpri-
das de maneira integral as disposições constantes do subitem 
8.6 do edital que rege o certame e por não obedecidas pelas 
proponentes as exigências contidas no subitem 7.2.7 do edital.

 COORDENADORIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS

 EXTRATO DE TERMO DE LOCAÇÃO
OMISSÃO
2011-0.340.215-0 - Termo de Aditamento ao Contrato 

de Locação nº 13/SMADS/2012 - Imóvel situado na Rua; 
Nabuco de Abreu, nº 4/6 –Guaianases, firmado com o 
locador: PAULO TAKENORI MITUNARI - Assunto: Alteração do 
ajuste locativo, redução de 8,511 % do valor locatício a partir de 
DEZEMBRO/2017, com base no Decreto Municipal 57.580/17.
Fica alterada a forma de reajuste contratual, passando a vigorar 
o índice do centro da meta de inflação fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional - CMN. Data da assinatura: 22/12/2017 - Fi-
cam mantidas inalteradas todas as demais cláusulas e condições 
pactuadas no Contrato de Locação ora aditado.

 EXTRATO DE TERMO DE LOCAÇÃO
OMISSÃO
2016-0.153.063-0 - Termo de Aditamento ao Contrato 

de Locação nº 21/SMADS/2016 - Imóvel situado na Rua: 
Manuel Augusto de Alvarenga, nº 143/155 –Cidade Ade-
mar, firmado com o locador: MULTIPELL COMÉRCIO DE 
EMBALAGENS LTDA - Assunto: Alteração do ajuste locativo 
em acordo com as partes e despacho autorizatório exarado às 
fls. 141 do processo ADM e publicado no D.O.C. em 23/12/2017, 
com base no Decreto Municipal 57.580/17.Fica alterada a forma 
de reajuste contratual, passando a vigorar o índice do centro 
da meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacio-
nal - CMN. Data da assinatura: 28/12/2017 - Ficam mantidas 
inalteradas todas as demais cláusulas e condições pactuadas no 
Contrato de Locação ora aditado.

 EXTRATO DE TERMO DE LOCAÇÃO
OMISSÃO
2010-0.087.400-8 - Termo de Aditamento ao Contrato 

de Locação nº 09/SMADS/2010 - Imóvel situado na Rua; 
Zilda , nº 420 – Casa Verde, firmado com o locador: JOSÉ 
AGADANTAS ARAÚJO - Assunto: Alteração do ajuste locativo, 
redução de 5 % do valor locatício a partir de DEZEMBRO/2017, 
com base no Decreto Municipal 57.580/17.Fica alterada a forma 
de reajuste contratual, passando a vigorar o índice do centro 
da meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacio-
nal - CMN. Data da assinatura: 09/01/2018 - Ficam mantidas 
inalteradas todas as demais cláusulas e condições pactuadas no 
Contrato de Locação ora aditado.

 6024.2017/0001799-0
À vista dos dados e informações constantes deste processo, 

especialmente pela manifestação da Assessoria Jurídica, AUTO-
RIZO, nos termos dos artigos 57, IV, e 65, § 1º, da Lei 8.666/93 
e artigo 46 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, o aditamento 
do Contrato nº 08/SMADS/2017, firmado entre a municipalidade, 
através de SMADS, e a empresa BAUHAUS DO BRASIL LTDA. - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 02.635.031/0001-44, cujo objeto 
é a locação de tendas com piso, compreendendo também os 
respectivos serviços de montagem, desmontagem e transpor-
te, sob-regime de empreitada por preço unitário, para nele 

te, contendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 
55/SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data: 08/02/2018
Horário: 08h às 18h.
Local: SAS – JT - Guapira, 2145 – Jaçanã.
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 artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Cate-
goria

Nome do Servidor RF Endereço eletrônico Provi-
mento

Titular Mariana Alves da Mata 
Ugolini

777.749.3 maugolini@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Titular Ênin Aline Medeiros 
Segurado

793.319.3 esegurado@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Titular Cristiane Kanai Ribeiro 816.966.7 ckanai@prefeitura.sp.gov.br Comis-
sionado

Suplente Patricia Aparecida Barbosa 
Augusto Rodrigues

787.834.6 parodrigues@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
627.586,80 (seiscentos e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta 
e seis reais e oitenta centavos) no exercício de 2018.

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.
242.3006.6152.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 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.

 6024.2017/0003063-6 - EXTRATO DA ATA DA 
SESSÃO PÚBLICA

SAS - SM,
EDITAL nº: 290/SMADS/2017,
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INS-

TITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
CAPACIDADE: 20 VAGAS E EXCEPCIONALMENTE MAIS 2 

POR OCASIÃO DA OPERAÇÃO BAIXAS TEMPERATURAS,
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 03
DATA DE REALIZAÇÃO: 31/01/2018 às 14H00 horas.
NUMERO DE PARTICIPANTES: 08
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação 

no DOC. de 06/01/2018), a saber:
KARINA DAMAS PORDEUS – RF 779.374-0
MARCIONÍLIA SOUSA COSTA MEDEIROS – RF 823.558-9
NEIDE DE CARVALHO MENDES SELOTO – RF 652.682-9
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: MARCIONÍLIA SOUSA 

COSTA MEDEIROS – RF 823.558-9
A abertura da sessão pública foi feita pelo(a) Sr(a) KARINA 

DAMAS PORDEUS, Presidente da Comissão de Seleção e em 
seguida conduzida pelo(a) mesmo(a).

Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou 
outro Conselho Específico.

SEQUENCIA DOS TRABALHOS:
1 – Demonstração de inviolabilidade do(s) envelope(s);
2 – Abertura do(s) envelope(s) contendo as propostas 

recebidas;
3 – Conferência da documentação;
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações: 

OSC FIB – Federação de Irmãos Beneficente: Documentos 
Comprobatórios de experiência prévia no objeto da parceria, 
declaração de indicação de endereço eletrônico, documento que 
comprove experiência prévia na Assistência Social, documento 
que comprove experiência prévia na Assistência Social e/ou ou-
tras políticas sociais (não assistenciais) no território; OSC Casa 
de Apoio Brenda Lee: Documentos Comprobatórios de experi-
ência prévia na realização do objeto da parceria, documentos 
comprobatórios de experiência prévia na Assistência Social, do-
cumentos comprobatórios de experiência prévia na assistência 
e/ou em outras políticas públicas sociais (não assistenciais) no 
território; OSC Obra Social da Paróquia São Mateus Apóstolo: 
documentos que comprovem experiência prévia na realização 
do objeto da parceria, documento comprobatório de experiên-
cia prévia na Assistência Social, documentos comprobatórios 
de experiência prévia na Assistência Social e/ou outras políticas 
públicas sociais (não assistenciais) no território, Cópia do Certi-
ficado de Entidade Beneficente de Assistência Social em vigor;

5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos – Sr. 
Gildivan Santana da Costa da OSC Casa de Apoio Brenda Lee, 
Sra. Senita Rocha Amaral Ribeiro da OSC FIB – Federação de Ir-
mãos Beneficente e Sr. Raimundo Rocha de Souza da OSC Obra 
Social da Paróquia São Mateus Apóstolo;

INFORMAÇÕES PRESTADAS:
a) sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública 

no sitio eletrônico da SMADS e no DOC;
b) sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção 

julgar as propostas;
c) sobre a elaboração pela Comissão de Seleção de parecer 

final conclusivo;
d) sobre a publicização da lista classificatória no sitio ele-

trônico da SMADS e no DOC.
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Pro-

cesso citado na inicial.
São Paulo, 31 de Janeiro de 2018.
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Karina Damas 

Pordeus – RF 779.374-0
Titular da Comissão de Seleção: Marcionilia Sousa Costa 

Medeiros – RF 823.558-9
Titular da Comissão de Seleção: Neide de Carvalho Mendes 

Seloto – RF 652.682.9

 6024.2017/0003259-0
À vista do contido no presente administrativo, em especial 

das manifestações da SAS Vila Prudente/Sapopemba, Coor-
denadoria de Parcerias e Convênios e Assessoria Jurídica, que 
acolho e pela competência delegada pelo art. 1º, XVI, “e” da 
Portaria nº 62/SMADS/2017 TORNO DESERTO o procedimento 
de chamamento público regido pelo Edital nº 265/SMADS/2017, 
cujo objeto é a instalação do serviço “Centro para Crianças e 
Adolescentes com Atendimento de 06 a 14 anos e 11 meses”, 
com oferecimento de 120 vagas, no Distrito Sapopemba em 
razão da ausência de proponentes para o serviço.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CE-
LEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE COLA-
BORAÇÃO Nº 068/SMADS/2018 – PROCESSO SEI 
Nº 6024.2018/0000014-3

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 pro-
cedimento de chamamento 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 do seguinte objeto:

Tipo de Serviço: Serviço de convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – SCFV.

Modalidade: Centro de Convivência Intergeracional 
– CCInter.

Capacidade de atendimento:
Nº total de vagas: 120 VAGAS

d571294
Realce
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