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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA – 
20 ECOPONTOS, SÃO PAULO, DESTINADO AO RECEBIMENTO 
VOLUNTÁRIO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBJETOS 
VOLUMOSOS.

Dotação Orçamentaria: 98.12.15.452.3005.1.706.4.4.90.
51.00.08

Nota de Empenho: Nº 16.795/2020
VALOR: R$ R$ 1.479.112,44 (um milhão, quatrocentos 

e setenta e nove mil cento e doze reais e quarenta e quatro 
centavos)

DATA DE ASSINATURA:10/02/2020.

 DESPACHO - SEI 6012.2020/0002929-8
I. À vista dos elementos constantes do presente, em es-

pecial a manifestação da Coordenadoria Geral de Licitações/
COGEL sob (SEI nº026049503) e em face da competência que 
me foi delegada pela Portaria 14/SMSUB/2018 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 o resultado da cotação eletrônica nº 
03/2020 e AUTORIZO a contratação direta por ser dispensável 
a licitação à empresa COMPUSET INFORMATICA LTDA inscrita 
no CNPJ sob nº 65.529.489/0001-39, objetivando a aquisição 
de aquisição de 04 (quatro) Drive Gravador Externo de CD /DVD 
e Leitor de CD/DVD 8x s/base- SDRW-08D2S-U/BLK/G/AS que 
visa atender a Secretaria Municipal das Subprefeituras, com o 
valor unitário de R$ 117,25 (cento e dezessete reais e vinte e 
cinco centavos) e total de R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta 
e nove reais).

II. Autorizo, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho onerando a dotação nº 12.10.04.
126.3011.2.818.3.3.90.30.00.00, de acordo com a nota de 
reserva nº12.217/2020, do orçamento vigente - (DOC SEI 
nº025754943), total de R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e 
nove reais);e o cancelamento do saldo não utilizado, respeitan-
do o princípio da anualidade.

 DESPACHO DE RERRATIFICAÇÃO SEI Nº 
6012.2020/0002881-0

I. À vista dos elementos constantes do presente, em es-
pecial o posicionamento de SMSUB/COGEL 025950515 e pela 
competência a mim conferida pelo artigo 18 do Decreto Muni-
cipal nº 44.279/03 e alterações, RERRATIFICO o despacho que 
autorizou a contratação da empresa 3F LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 23.484.444/0001-45, situada na Rua Odilardo Silva, 
nº 3555 - CEP 68902-650 – Beirol – Macapá/AP publicado no 
dia 08/02/2020 - São Paulo, na pág. 65 (25) para constar como 
abaixo e não como constou.

II. “para aquisição de licença anual do software OrçaFas-
cio para 5 (cinco) assinaturas, disponibilizados via Web, para 
utilização dos seguintes módulos: Módulo Básico(orçamento), 
Módulo Bases Adicionais, Módulo Orçabim, Módulo Medição de 
Obra, Módulo Compras, Diário de Obra e Módulo Planejamento, 
pelo valor total anual R$10.389,00 (Dez mil trezentos e oitenta 
e nove reais), pelo período de 12 (doze) meses, contados a 
partir de 3 (três) dias do recebimento da Nota de Empenho”.

III. Ratifico as demais informações permanecendo inalteradas.

 Despacho Autorizatório SEI 6012.2020/0001078-3
I. - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a manifestação da Coordenadoria Geral de Licitações/
COGEL sob (SEI nº xxxxxx) em face da competência que me foi 
delegada pela Portaria 14/SMSUB/2019 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 regu-
lamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 e alterações, 
DECLARO FRACASSADA o resultado da cotação eletrônica nº 
02/2020 que objetivava a aquisição de Materiais de consumo 
para atender as necessidades dessa Secretaria Item 1 - Placa 
de sinalização em PVC poliestireno indicado para sinalizar que 
o ambiente está sendo filmado, medida 15 x 15cm, acompanha 
adesivo dupla face para fixação. UNIDADE 3 Item 2 - Apresen-
tador sem fio: botões de controle intuitivos, botões internos de 
apresentação de slides, alcance de quinze metros sem fio de 2,4 
GHZ, apontador a laser vermelho com indicador de LED, Porta 
USB. UNIDADE 1 Item 3 - Descanso para copos inox 6 peças 
aproximadamente 9 a 12 cm de diâmetro kit c/ 12. UNIDADE 
2 Item 4 - Filtro de linha metálico, 3 tomadas Bivolt 10a, chave 
disjuntor, cabo de 1,00m a 2,00m. UNIDADE 8 Item 5 - Moldura, 
porta documento-certificado de madeira para parede, tamanho 
21x30cm, com vidro. UNIDADE 1 Item 6 - Organizador p/ sache 
de açúcar/adoçante e mexedor -1 suporte de aço cromado 
+ 3 recipientes de plásticos-cor acabamento cromado/preto-
-medidas Profundidade: 14cm, Largura: 15cm, Altura: 7,5cm, 
Peso: 0,176 kg UNIDADE 10.

II. - AUTORIZO a abertura de nova Cotação Eletrônica, ob-
jetivando a aquisição de Materiais de consumo para atender as 
necessidades dessa Secretaria

 DESPACHO SEI Nº: 6012.2019/00002667-0
I – Em atenção a sentença proferida e expedida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo constante do pro-
cesso 1055701-03.2019.8.26.0053 (023900698), ANULO a 
ADJUDICAÇÃO do objeto e a HOMOLOGAÇÃO do resultado 
do certame, referente EXCLUSIVAMENTE ao LOTE I (Região 
da Sé 1 – Distritos: Cambuci / Sé / Bela Vista / Liberdade) do 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/SMSUB/COGEL/2019, o qual tem 
por objeto o registro de preços para a prestação de serviços de 
readequação e manutenção dos passeios públicos – “Calçadas” 
na cidade São Paulo.

II – Consequentemente CANCELO ainda a Ata de Registro 
de Preço nº 38/SMSUB/COGEL/2019.

III – AUTORIZO a realização de sessão pública presencial 
para efetivo cumprimento da decisão judicial do Pregão Ele-
trônico em comento, tendo em vista o intransponível óbice 
apontado pelo órgão operador da B.E.C.

IV - Ficam convocadas todas as empresas partícipes do 
certame que apresentaram propostas para o Lote I do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 023/SMSUB/COGEL/2019 para participarem da 
RETOMADA do citado Pregão que se dará em sessão pública 
PRESENCIAL, em 21/02/2020.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/CO-
GEL/2019 - PROCESSO N.º 6012.2019/0002667-0

COMUNICADO DE RETOMADA – LOTE I
O Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 023/SMSUB/CO-

GEL/2019 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DOS PASSEIOS PÚBLICOS – “CALÇADAS”, COMUNICA aos 
interessados que a sessão que retomará a fase de Direto de 
Preferência referente ao LOTE I, em razão de decisão judicial, 
será dia 21 de fevereiro de 2020 às 09:30 horas na Rua Líbero 
Badaró, 504 – 10º Andar - Auditório.

 CIDADE TIRADENTES
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 COMUNICADO 02/2020 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 00001/SUB-CT/2020
OFERTAS DE COMPRA nº 801034801002020OC00001
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6035.2019/0002093-6
OBJETO: Contratação empresa para prestação de serviços 

de limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, des-
ratização e copeiragem, com fornecimento de mão de obra 
e materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquina e equi-
pamentos, conforme especificações e quantidades constantes 
no Termo de Referência (ANEXO II), pelo período de 12(doze) 
meses.

sujeitando a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
da proposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas 
no artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93 e do Anexo da Nota 
de Empenho.

4. DESIGNO para fiscalização do ajuste os servidores He-
loisa Gomes Aquino, RF. 857.415.4, como fiscal, e Ana Cristina 
de Souza, RF. 840.570.1, como suplente, a quem competirá 
observar as atividades e os procedimentos necessários ao exer-
cício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto 
Municipal n. 54.873/2014.

 PROCESSO Nº 6074.2020/0001374-8
LICITAÇÃO: Dispensada, nos termos do artigo 24, inciso II, 

da Lei Federal n. 8.666/93 c.c. Lei Municipal n. 13.278/2002, 
regulamentada pelo Decreto Municipal n. 44.279/2003.

OBJETO: Aquisição de 2 (duas) baterias para Unidade Mó-
vel de Atendimento, tendo em seu cronograma o Carnaval 2020 
com Ações de Combate ao Assédio

DESPACHO
1. - Em face dos elementos que instruem o presente, no-

tamente as manifestações de SMDHC/CPDDH/CPM, doc. SEI 
025918573, SMDHC/CAF-DA-DS-COMPRAS, doc. SEI 026042040 
e da SMDHC/GAB-AJ, doc. SEI 026077531, que acolho como 
razões de decidir, e pela competência a mim conferida pela 
Portaria n. 013/SMDHC/2019, com fundamento no artigo 1º da 
Lei Municipal n. 13.278/02, combinado com o artigo 24, inciso 
II, da Lei Federal n. 8.666/93, AUTORIZO a contratação direta, 
por dispensável a licitação, em face do pequeno valor, da em-
presa BATERIAS CHAPECÓ LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF 
sob n. 19.038.316/0001-09, através do sistema do ComprasNet, 
cotação eletrônica n. 00001/2020 doc. SEI 026034217, para a 
aquisição de baterias, para unidade móvel, objetivando atender 
as necessidades da CPDDH/CPM desta SMDHC, sob regime de 
empreitada por preço global, conforme artigo 6º, inciso VIII, 
alínea “a” da Lei Federal 8.666/93, de acordo com a proposta 
apresentada pela Contratada, doc. SEI 026125285, pelo valor 
total de R$ 1.948,78 (hum mil e novecentos e quarenta e oito 
reais e setenta e oito centavos), considerados os preços unitá-
rios, quantidades e descrição dos produtos ali descritos.

2. Ato contínuo, AUTORIZO, a emissão da Nota de Empe-
nho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n. 
34.10.14.422.3013.6.178.3.3.90.39.00.00, no respectivo valor. 
Outrossim, AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos e 
de empenho não utilizados.

3. FICA a Contratada convocada a retirar a Nota de Em-
penho, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da 
notificação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento), 
após o 10º dia de atraso, será considerada inexecução total, 
sujeitando a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
da proposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas 
no artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93 e do Anexo da Nota 
de Empenho.

4. DESIGNO para fiscalização do ajuste os servidores Ana 
Maria Isidoro, RF. 545.457-3, como fiscal, e Eliane de Oliveira 
Silva, RF. 850.845-3, como suplente, a quem competirá observar 
as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das 
atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto Municipal 
n. 54.873/2014.

 GESTÃO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO 6013.2018/0001320-2
SG – José Resende Chaves Transporte - ME, CNPJ nº 

23.998.927/0001-68 - Alteração do Quadro de Fiscalização
Despacho
I – À vista dos elementos constantes nestes autos, em 

especial a manifestação da Divisão de Gestão de Contratos 
em SEI nº 026101690, com fundamento nos artigos 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93, 6º do Decreto nº 54.873/2014, e 9º, VII, do 
Decreto nº 59.171/2020, e considerando a delegação de com-
petências prevista no art. 2º, I, “b”, da Portaria nº 4/SMG/2018, 
DESIGNO o servidor Sandro Passos Mangoão, RF 741.464.1, 
como fiscal titular do contrato nº 11/SG/2018, firmado com 
a empresa José Resende Chaves Transporte - ME, CNPJ nº 
23.998.927/0001-68, em substituição ao Senhor Daniel Faustino 
dos Santos, RF 760.007.0, mantendo inalterado o suplente de-
signado pelo Despacho SEI nº 019952070.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 
08/SMSUB/COGEL/2020 – PROCESSO SEI Nº 
6012.2020/0003329-5

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO/SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.

CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – 
CNPJ. Nº 03.643.922/0001-63

PRAZO: 90 (Noventa) dias.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA – 
20 ECOPONTOS, SÃO PAULO, DESTINADO AO RECEBIMENTO 
VOLUNTÁRIO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBJETOS 
VOLUMOSOS.

Dotação Orçamentaria: 98.12.15.452.3005.1706.4.4.90.
51.00.08

Nota de Empenho: Nº 16.614/2020
VALOR: R$ 1.931.536,54 (um milhão, novecentos e trinta 

e um mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro 
centavos).

DATA DE ASSINATURA:10/02/2020.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 
09/SMSUB/COGEL/2020 – PROCESSO SEI Nº 
6012.2020/0003330-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO/SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.

CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – 
CNPJ. Nº 03.643.922/0001-63

PRAZO: 90 (Noventa) dias.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA – 
20 ECOPONTOS, SÃO PAULO, DESTINADO AO RECEBIMENTO 
VOLUNTÁRIO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBJETOS 
VOLUMOSOS.

Dotação Orçamentaria: 98.12.15.452.3005.1706.4.4.90.
51.00.08

Nota de Empenho: Nº 16.588/2020
VALOR: R$ 1.969.289,66 (um milhão, novecentos e ses-

senta e nove mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e 
seis centavos).

DATA DE ASSINATURA:10/02/2020.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 
10/SMSUB/COGEL/2020 – PROCESSO SEI Nº 
6012.2020/0003331-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO/SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.

CONTRATADA: DB CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ. Nº 
03.101.876/0001-12

PRAZO: 90 (Noventa) dias.

 DEMONSTRATIVO DE ADITAMENTOS EMITIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Nº Aditamento Data Nº AS / OC PC Fornecedor CNPJ Valor Aditamento Motivo Aditamento Objeto
0001/2020 09/01/2020 0002/2020 1056/19 Tintas Famosas Comer-

cial de Tintas Ltda
66.526.542/0001-00 R$ 232,80 Retificação do valor 

do item 9.
Aquisição de ferramentas para pintura

0002/2020 10/01/2020 0806/2019 0857/19 Eventos A.V.A. Serviços e 
Comércio Ltda

13.310.653/0001-19 R$ 1.074,80 Retificação da quan-
tidade de diárias não 
utilizadas

Contratação de serviço de limpeza de áreas 
internas e externas da São Paulo Turismo 
pelo período de 60 dias

0003/2020 14/01/2020 0949/2019 1143/19 Leonel Naum Pila 
Construções

30.453.069/0001-31 R$ 16.450,00 Acréscimo de serviço 
em mais 500 metros 
lineares

Contratação de serviço técnico de engenharia 
para recuperação nas juntas transversais e 
longitudinais do piso de concreto da pista do 
Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo

0004/2020 24/01/2020 0035/2020 0059/20 Idpromo Comercial Eireli 17.791.755/0001-54 R$ 82,35 Acréscimo de 300 
pulseiras

Confecção de pulseiras de identificação em 
atendimento ao evento “466º Aniversário 
de São Paulo”

0005/2020 24/01/2020 0947/2019 1140/19 Cenius Eventos e 
Serviços Ltda

01.998.124/0001-70 R$ 0,00 Prorrogação da vigência 
da contratação por mais 
30 dias

Contratação de serviço de engenharia para 
montagem de palcos medindo 6 x 4 metros 
com rampa em atendimento a diversos 
eventos no período entre 21/12/2019 a 
26/01/2020

0006/2020 31/01/2020 0922/2019 1087/19 A.H.L. Manutenções e 
Serviços Eireli

11.178.524/0001-93 R$ 7.707,54 Acréscimo de 38 postos 
de trabalho

Contratação de serviços de manutenção do 
Polo Cultural Grande Otelo

0007/2020 31/01/2020 0030/2020 0030/20 Anderson Luiz da Silva 14.994.098/0001-54 R$ 1.785,00 Acréscimo de 150 
unidades

Confecção de coletes de identificação de 
profissionais de imprensa em atendimento ao 
evento “Carnaval 2020”

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 001/
SGM-SMT/2020

PROCESSO SEI Nº 6071.2019/0000360-4. OBJETO: 
Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão 
administrativa para administração, manutenção, conserva-
ção, exploração comercial e requalificação dos terminais de 
ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano 
de passageiros na cidade de São Paulo. INTERESSADOS: João 
Batista Ribeiro e Agiliza Comércio e Locação de Máquinas Ltda. 
PAUTA: Impugnação ao Edital. ATA DE DELIBERAÇÃO. Aos 14 
de fevereiro de 2020, reuniram-se os membros da Comissão 
Especial de Licitação designados pela Portaria Conjunta nº 005/
SGM-SMT/2019, impossibilitado de participar o servidor José 
Luiz Nakama, devido ao gozo do direito de férias; para aprecia-
rem, por meio de correspondência eletrônica, a Impugnação ao 
Edital n.º 001/SGM-SMT/2020 interposta por Agiliza Comércio 
e Locação de Máquinas Ltda., CNPJ nº 22580716/0001-48, 
protocolado na Secretaria Executiva de Desestatização e Parcei-
ras em 11 de fevereiro de 2020. Preliminarmente, a Comissão 
analisou os aspectos formais da interposição, conhecendo a 
impugnação apresentada pelos interessados acima qualificados, 
uma vez que tempestiva, nos termos do Edital e do art. 41, §1º 
da Lei 8.666/93. Numa breve síntese, os Impugnantes alegaram 
a existência de irregularidades no Edital sobre: (i) aspectos 
relacionados à qualificação econômico-financeira exigida; (ii) 
falta de exigência de Alvará de Localização e Funcionamento; e 
(iii) falta de exigência “ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado”. Assim, os membros da CEL, após acurada análise, 
decidiram que os argumentos dos impugnantes não merecem 
prosperar, conforme as registradas razões de decidir que estão 
em anexo a essa Ata (SEI n.º 6071.2019/0000360-4). Nada mais 
havendo, foi lavrada a presente, seguindo para o recolhimento 
das assinaturas eletrônicas do Sr. Presidente da Comissão Espe-
cial de Licitação e pelos demais membros.

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2020/0000821-0 - SGM/Coordenação de Adminis-

tração e Finanças. Aquisição de Copos de Papel (Biodegradá-
veis) e materiais para copa do Prefeito, para suprir as necessi-
dades de eventos e reuniões realizadas no Edifício Matarazzo, 
conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I 
do Termo de Referência. I. À vista dos elementos contidos no 
presente, em especial a Minuta de Edital e seus Anexos, e ma-
nifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 026005515, 
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com 
fundamento nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02, e 
suas alterações, Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, c/c artigo 1º da Lei Municipal nº 13.278/02, regula-
mentada pelos Decretos nº 46.662/05, 47.014/06, 43.406/03 e 
56475/15, exclusivamente aos interessados qualificados como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, aptos a se bene-
ficiarem do tratamento diferenciado e favorecido, estabelecido 
pelas Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, AUTORIZO, 
com base na delegação de competência promovida pela Porta-
ria n.º 219/2018-SGM a abertura de certame licitatório na mo-
dalidade pregão eletrônico do tipo menor preço total por item, 
objetivando a aquisição de materiais para copa do prefeito, 
eventos e reuniões realizadas no Edifício Matarazzo, conforme 
especificações e quantidades contidas no Anexo I – Termo de 
Referência. II. Designo o Pregoeiro Daniel da Costa Medeiros 
e demais membros da Portaria 02/SGM/2020 para processar e 
julgar a licitação.

COMUNICADO DE ABERTURA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO.

A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL comunica aos 
interessados que está aberta a seguinte licitação: PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 03/2020- SGM. Processo: 6011.2020/0000821-
0. OBJETO: Aquisição de Copos de Papel (Biodegradáveis) e 
materiais para copa do Prefeito, para suprir as necessidades de 
eventos e reuniões realizadas no Edifício Matarazzo, conforme 
especificações e quantidades contidas no Anexo I do Termo de 
Referência. Abertura da Licitação dia 03/03/2020 às 10h30min. 
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O Caderno de 
Licitações, composto de Edital e seus Anexos, poderá ser aces-
sado por meio de consulta ao site http://e-negocioscidadesp.
prefeitura.sp.gov.br ou, ainda, obtido no Viaduto do Chá, 15 
– 12º andar - das 09h00 às 16h00 - até o último dia útil que 
anteceder a abertura do certame, mediante o recolhimento da 
importância de R$ 0,23 por folha, através de Guia de Reco-
lhimento que será fornecida pela Departamento de Compras 
Licitações e Contratos.

 DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Concorrência nº 001/SGM-SMT/2020 - Processo Ad-

ministrativo SEI nº 6071.2019/0000360-4. Interessados: SGM, 
SMT. Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade 
de concessão administrativa para administração, manuten-
ção, conservação, exploração comercial e requalificação dos 
terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte cole-
tivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo. Assunto: 
Adiamento da sessão de abertura. I. O Secretário de Governo 
Municipal e o Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes, 
no uso de suas atribuições, determinam, por razões de ordem 
técnica, o ADIAMENTO da sessão de abertura da licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA Nº 001/SGM-SMT/2020 - Parceria 
Público-Privada (PPP) para a concessão administrativa para 
administração, manutenção, conservação, exploração comercial 
e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema 
de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São 
Paulo, designando-se a nova data: dia 20 de março de 2020. II. 
Encaminhe-se à CEL para prosseguimento.

AVISO DE ADIAMENTO E ALTERAÇÃO DE 
LOCAL

Concorrência nº 001/SGM-SMT/2020. Processo Adminis-
trativo SEI nº 6071.2019/0000360-4. Interessados: SGM, SMT. 
Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de con-
cessão administrativa para administração, manutenção, con-
servação, exploração comercial e requalificação dos terminais 
de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano 
de passageiros na cidade de São Paulo. Assunto: Adiamento da 
sessão de abertura e alteração de local.

A Comissão Especial de Licitação, designada nos termos 
da Portaria Conjunta 01/SGM-SMT/2020, publicada no DOC 
de 10/01/2020, em atendimento ao despacho exarado pelos 
Senhores Secretários de Governo e Transportes (doc sei nº 
026125846), que determinou o adiamento para a sessão de 
abertura da CONCORRÊNCIA Nº 001/SGM-SMT/2020, definindo 
como nova data, o dia 20 de MARÇO de 2020, faz saber o 
quanto segue:

NOVA DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES: 20 DE MARÇO DE 2020, das 15h00 às 16h00.

NOVA DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 20 DE MARÇO DE 2020 às 16h00.

NOVO LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: VIADUTO DO CHÁ, Nº 
15, 6º ANDAR, ED. MATARAZZO, SALA DE COLETIVA DE SECOM, 
SÃO PAULO-SP.

LOCAL PARA A RETIRADA DO EDITAL: O edital e seus 
respectivos anexos poderão ser consultados pelos interessados 
no site da Prefeitura de São Paulo, na página da Secretaria de 
Governo-Desestatização/ Projetos, por meio dos links:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/go-
verno/plano_municipal_de_desestatizacao/terminais_de_oni-
bus_urbano/index.php?p=291069

https://tinyurl.com/yzz2w9ak
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
Bem como em mídia eletrônica para retirada no endereço 

Viaduto do Chá, nº 15 – 11º andar, São Paulo - SP, com horário 
de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00, 
condicionado o fornecimento da cópia por essa via à apresen-
tação de mídia com capacidade suficiente para armazenamento 
dos arquivos (CD/DVD, pendrive ou HD externo).

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO Nº 6074.2019/0003076-4
LICITAÇÃO: Dispensada, nos termos do artigo 24, inciso XIII, 

da Lei Federal n. 8.666/93 c.c. Lei Municipal n. 13.278/2002, re-
gulamentada pelo Decreto Municipal n. 44.279/2003

OBJETO: Aditamento – Alteração de Cronograma de Execu-
ção ao Contrato n. 046/SMDHC/2019.

DESPACHO
I - À vista dos elementos constantes do presente processo, 

especialmente a manifestação da Assessoria Jurídica, documen-
to SEI 026122595, que acolho e adoto como razão de decidir, 
com amparo nos artigos 54, caput c/c com o 57, caput, da Lei 
8.666/1993, na Lei Municipal n. 13.278, de 2002, no Decreto 
Municipal n. 44.279, de 2003, e com base na competência a 
mim atribuída por Lei, APROVO a minuta de aditamento, doc. 
SEI 026058370, bem como AUTORIZO a alteração do crono-
grama de execução e prorrogação da vigência pelo período 
de 15 de fevereiro a 15 de abril de 2020 do Contrato 046/
SMDHC/2019, firmado entre esta Pasta e a empresa SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n. 03.709.814/0001-98, para realização de 
curso de FORMAÇÃO INICIAL DE CONSELHEIROS TUTELARES 
do Município de São Paulo.

II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de 
Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

 PROCESSO Nº 6074.2020/0001267-9
LICITAÇÃO : Dispensada, nos termos do artigo 24, inciso 

II, da Lei Federal n. 8.666/93 c.c. Lei Municipal n. 13.278/2002, 
regulamentada pelo Decreto Municipal n. 44.279/2003.

OBJETO : Contratação de Serviços Gráficos.
DESPACHO
1. - Em face dos elementos que instruem o presente, no-

tamente as manifestações de SMDHC/CPDDH/CPM, doc. SEI 
025798193, SMDHC/CAF-DA-DS-COMPRAS, doc. SEI 025997177 
e da SMDHC/GAB-AJ, doc. SEI 026106201, que acolho como 
razões de decidir, e pela competência a mim conferida pela 
Portaria n. 013/SMDHC/2019, com fundamento no artigo 1º da 
Lei Municipal n. 13.278/02, combinado com o artigo 24, inciso 
II, da Lei Federal n. 8.666/93, AUTORIZO a contratação direta, 
por dispensável a licitação, em face do pequeno valor, da em-
presa B DO C CORDEIRO ELVEDOSA – ME, inscrita no CNPJ/
MF sob n. 00.796.707/0001-56, através do licitações-e, cotação 
eletrônica n. 803887 doc. SEI 025964262, para a contratação de 
empresa especializada em produção de tatuagens autoadesivas, 
para ação contra o assédio no carnaval de São Paulo 2020, 
para atender as necessidades da CPDDH/CPM desta SMDHC, 
sob regime de empreitada por preço global, conforme artigo 6º, 
inciso VIII, alínea “a” da Lei Federal 8.666/93, de acordo com 
a proposta apresentada pela Contratada, doc. SEI 025995063, 
pelo valor total de R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Re-
ais), considerados os preços unitários, quantidades e descrição 
dos produtos ali descritos.

2. Ato contínuo, AUTORIZO, a emissão da Nota de Empe-
nho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n. 
34.10.14.422.3013.6.178.3.3.90.30.00.00, no respectivo valor. 
Outrossim, AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos e 
de empenho não utilizados.

3. FICA a Contratada convocada a retirar a Nota de Em-
penho, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da 
notificação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento), 
após o 10º dia de atraso, será considerada inexecução total, 
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