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2. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da 
empresa acima mencionada, onerando a dotação orçamentária 
nº 34.10.14.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do orçamento 
vigente, Autorizo, outrossim, o cancelamento de eventuais 
saldos de reserva e de empenho.

3. DESIGNO A execução do serviço contratado será acom-
panhada e fiscalizada pelo servidor Adormevil Simões – RF: 
579.907-4 e, em caso de ausência, substituído pela servidora 
Sylvia Regina Ferreira da Silva – RF: 631.842-8, a quem com-
petirá observar as atividades e os procedimentos necessários 
ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no 
Decreto nº 54.873/2014.

 GESTÃO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0000141-0
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE 

CONTRATO Nº 01/SG/2020
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
CONTRATADA: METODO MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para 

prestação de serviços de locação da Central de Comunicação 
de Voz Hibrida, com DDR, com serviço de instalação, geren-
ciamento e instalação, visando atender às unidades da PMSP; 
os serviços devem estar em concordância com os normativos 
publicados pela ANATEL/UIT-T.

OBJETO DO ADITAMENTO: Retificação de preço unitário 
de serviço.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.10.04.126.3011.2818.3
.3.90.40.00.00

VALOR DO CONTRATO: R$ 9.141,00 (nove mil cento e 
quarenta e um reais).

DATA DE ASSINATURA: 25/03/2020
PRAZO DO CONTRATO: 26/02/2020 a 25/02/2021
PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
TERMO DE CONTRATO Nº 01/SG/2020
PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0000141-0
Assunto: Publicação na íntegra do texto do Contrato supra 

mencionado, em face do disposto no artigo 10, §1º, inciso IV, 
do Decreto nº 53.623/12, com as alterações do Decreto nº 
54.779/14, e da Portaria nº 14/2014 da Controladoria Geral do 
Município.

 AVISO DE SUSPENSÃO DO CHAMAMENTO PÚ-
BLICO ESPECÍFICO Nº 1/SG/2019 E DE REALIZAÇÃO 
DA SESSÃO PÚBLICA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no exercício de 
suas atribuições legais, especialmente aquelas expressas no 
Decreto Municipal nº 58.102/2018, com suas alterações, e

CONSIDERANDO que o Decreto nº 59.283, de 16 de mar-
ço de 2020, declarou situação de emergência no Município de 
São Paulo e definiu outras medidas para o enfrentamento da 
pandemia decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO que o disposto no artigo 12, inciso I 
da norma determinou a adoção de providências visando ao 
adiamento de reuniões, sessões e audiências que possam ser 
postergadas ou realizadas por meio remoto;

CONSIDERANDO, por fim, que estavam previstas datas 
para recebimento de propostas, realização de sessão pública e 
entrega dos bens que forem doados no âmbito do Chamamento 
Público Específico nº 1/SG/2019,

COMUNICO a todos os interessados a SUSPENSÃO por 
tempo indeterminado do Chamamento Público Específico nº 1/
SG/2019, o qual tem por objeto o recebimento de doações de 
bens, serviços e direitos, sem encargos ou ônus para a PMSP 
destinadas exclusivamente à premiação de até 25 (vinte e 
cinco) participantes vencedores do Premia Sampa, Edição 2020.

O ato de reabertura do certame com as devidas alterações 
de datas e prazos específicos será republicado oportunamente.

 AVISO DE SUSPENSÃO DO CHAMAMENTO PÚ-
BLICO ESPECÍFICO Nº 1/SG/2020 E DE REALIZAÇÃO 
DA SESSÃO PÚBLICA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no exercício de 
suas atribuições legais, especialmente aquelas expressas no 
Decreto Municipal nº 58.102/2018, com suas alterações, e

CONSIDERANDO que o Decreto nº 59.283, de 16 de mar-
ço de 2020, declarou situação de emergência no Município de 
São Paulo e definiu outras medidas para o enfrentamento da 
pandemia decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO que o disposto no artigo 12, inciso I 
da norma determinou a adoção de providências visando ao 
adiamento de reuniões, sessões e audiências que possam ser 
postergadas ou realizadas por meio remoto;

CONSIDERANDO, por fim, que estavam previstas datas 
para recebimento de propostas, realização de sessão pública e 
entrega dos bens que forem doados no âmbito do Chamamento 
Público Específico nº 1/SG/2020,

COMUNICO a todos os interessados a SUSPENSÃO por 
tempo indeterminado do Chamamento Público Específico nº 
1/SG/2020, o qual tem por objeto o Recebimento de doações 
de bens, serviços e direitos relacionados no seu Anexo II, sem 
encargos ou ônus para a Prefeitura do Município de São Paulo 
(PMSP), destinados exclusivamente à cerimônia do Premia Sam-
pa 2020, Edição 2020.

O ato de reabertura do certame com as devidas alterações 
de datas e prazos específicos será republicado oportunamente.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

6047.2020/0000336-2
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos 

termos da competência a mim conferida por lei, AUTORIZO, 
com fundamento na Lei Municipal nº 13.278/2002, Decre-
to Municipal 56.144/2015 e Portaria nº 014/SMSUB/2019, a 
UTILIZAÇÃO da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/SMPR/
COGEL/2018, a qual a detentora é a empresa ERA TÉCNICA 
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Inscrita no 
CNPJ nº 65.035.222/0001-95, para contratação de 24 (VINTE 
E QUATRO) EQUIPE DE CONSERVAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO POR 
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, a serem utilizados pela 
SUBPREFEITURA DE PARELHEIROS.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
SEI Nº 6012.2020/0005607-4
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

a Informação SMSUB/ATOS (027115119); pela competência 
a mim conferida pela Portaria 14/SMSUB/2019, e com funda-
mento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 
e art. 24 do Decreto nº 56.144/15 e alterações, AUTORIZO 
a CONTRATAÇÃO da empresa FACONSTRU CONSTRUÇÃO, 
SINALIZAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.367.170/0001-71, situada à Av. 
Morais Costa, nº 294 – Cidade de São Paulo/SP, telefone: (11) 

02. Emita-se, OPORTUNAMENTE e na forma da lei, a 
correspondente Nota de Empenho a favor da referida entida-
de onerando a dotação 90.10.08.243.3013.6.160.3.3.50.39.
00, considerando, nos exercícios subsequentes, as dotações 
próprias respeitadas o princípio da anualidade orçamentária. 
AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de 
reserva e de empenho.

03. DESIGNO como GESTOR da parceria a servidora Milena 
Borges Moreira Gobatti, RF. 828.087-8 na forma do art. 58 da 
Portaria nº 140/SMDHC/2019.

 PROCESSO N° 6074.2020/0001218-0
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

e Cidadania
ASSUNTO: Rerratificação ao Edital de Chamamento Público 

SMDHC nº CPB/005/2020/SMDHC/CPIPTD visando à seleção de 
organizações da sociedade civil interessadas em celebrar termo 
de colaboração que tenha por objeto a gestão do Centro de 
Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI).

DESPACHO
À vista das informações e documentos que instruem o pre-

sente, especialmente as informações exaradas pela Informação 
SMDHC/GAB/AJ (027278261), Encaminhamento SMDHC/GAB/
SEC-ADJ (027309597) e Encaminhamento SMDHC/CPDDH/CPIP-
TD (027323516), RERRATIFICO os itens abaixo relacionados 
do Edital de Chamamento Público SMDHC nº CPB/005/2020/
SMDHC/CPIPTD publicado no D.O.C. de 17.03.2020, página 66 e 
e-negocios Link: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
DetalheLicitacao.aspx?l=dhUM%2bxb1AXg%3d, para constar 
que a realização das inscrições de forma eletrônica, devendo 
apresentar suas propostas, impugnações e recursos, de que 
tratam as cláusulas 7.2.2; 7.3.2; 7.3.3; 7.6.2, nos termos a 
seguir propostos:

I. As inscrições poderão ser realizadas por e-mail direciona-
do para migrantes@prefeitura.sp.gov.br com assunto: "Propos-
ta – Edital de Chamamento Público nº CPB/005/2020/SMDHC/
CPIPTD", e que no corpo de texto do e-mail deve conter a 
identificação da instituição proponente e meios de contato.

II. O e-mail deve conter link aberto de arquivo compartilha-
do contendo toda documentação solicitada no Edital, digitaliza-
da. Não deverão ser enviados arquivos em anexo (devido à 
baixa capacidade de armazenamento e tamanho dos arquivos a 
serem enviados). Todos os arquivos solicitados devem estar no 
link enviado no corpo do texto. Sugerimos a utilização na plata-
forma We Transfer, Google Drive, Dropbox, Microsoft One Drive 
ou de finalidade similar com reconhecimento púbico. A SMDHC 
confirmará em até 2 (dois) dias úteis o recebimento do e-mail e 
a funcionalidade do link compartilhado.

III. A SMDHC poderá solicitar a apresentação das vias origi-
nais, na ocasião da abertura das propostas.

IV. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital 
de Chamamento Público SMDHC nº CPB/005/2020/SMDHC/
CPIPTD.

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

 ATA SMDHC/CAF/DA/DLC Nº 027432604
PROCESSO  ADMIN ISTRAT IVO  ELETRÔNICO  Nº 

6074.2019/0003996-6- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/
SMDHC/2020– BEC – OC 801022801002020OC00003 - OB-
JETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de preparação, fornecimento e distribuição de refeições 
transportadas (marmitex) de acordo com demanda originada 
das atribuições e responsabilidades da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC da Prefeitura do Muni-
cípio de São Paulo – PMSP.

ATA DAS SESSÕES PÚBLICAS
Às 09:00 horas do dia 18 de Março de 2020, reuniram-

-se a Pregoeira deste órgão Vera Cristina Soares de Mello e 
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Máyra Ingrid da 
Silva, Regina Tokuda, Raelen Bego Luiz e Rosana Santos de 
Queiroz, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão 
Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 
801022801002020OC00003 - Contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de preparação, fornecimento 
e distribuição de refeições transportadas (marmitex) de acordo 
com demanda originada das atribuições e responsabilidades da 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC 
da Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I 
do Edital.

I – ABERTURA – Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão 
pública em atendimento às disposições contidas no edital, di-
vulgando as propostas recebidas, houve o aceite e a divulgação 
das propostas formuladas e registradas pelos interessados.

II – FASE DE LANCE: Abriu-se em seguida a fase de lan-
ces para classificação dos licitantes relativamente aos lances 
ofertados.

III – CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO: Após a rodada 
de lances, foram divulgadas as empresas participantes, desta 
forma após uma sequencia de análises da aceitabilidade e 
negociação das propostas, as licitantes obtiveram o aceite e, 
sendo solicitada e recebida a documentação que foi verificada 
pela CPL, observando-se que o critério de julgamento para o 
presente Pregão é o de menor preço global, constatou que de 
acordo com o especificado no edital a empresa classificada - 
habilitada foi: GEF SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/
MF nº 11.515.105/0001-08 com o valor total do item de R$ 
32.508,00 (trinta e dois mil quinhentos e oito reais).

IV – ADJUDICAÇÃO: O objeto foi Adjudicado para a em-
presa supracitada, cujo critério de julgamento era o menor valor 
total do item e encaminhado os autos a Autoridade Competen-
te, propondo que seja Homologado o certame.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.
bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br – UGE 801022 
- OC 801022801002020OC00003 – Pregão Eletrônico 003/
SMDHC/2020.

 PROCESSO N°6074.2019/0003996-6
Interessada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania - SMDHC
Assunto: Contratação de empresa especializada na presta-

ção de serviços de preparação, fornecimento e distribuição de 
refeições transportadas (marmitex) de acordo com demanda 
originada das atribuições e responsabilidades da Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC da Prefeitura 
do Município de São Paulo – PMSP.

Despacho de Homologação de Licitação
1. À vista de todo processado, notadamente da Ata de 

realização do Pregão Eletrônico, conjuntamente com Adjudi-
cação, devidamente publicados no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos 
Municipais nºs 44.279/03, 43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14 
e, em face da competência que me foi atribuída pelo artigo 
3º, inciso III, da Portaria nº 013/SMDHC/2019, HOMOLOGO 
o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 003/SMDHC/2020, OFERTA DE COMPRAS nº 
801022801002020OC00003, cujo objeto consiste na Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
preparação, fornecimento e distribuição de refeições transpor-
tadas (marmitex) de acordo com demanda originada das atri-
buições e responsabilidades da Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania - SMDHC da Prefeitura do Município 
de São Paulo – PMSP, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência - ANEXO I do Edital, à empresa: GEF SER-
VIÇOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 11.515.105/0001-
08 com o valor total do item de R$ 32.508,00 (trinta e dois mil 
quinhentos e oito reais).

59.283/20. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas 
pela Portaria 35/SMSU/2017 e, à vista dos elementos contidos 
no presente, nos termos do artigo 24, inciso III, da Lei Federal 
8.666/1993 c/c Lei Municipal 13.278/2002, regulamentada pelo 
Decreto 44.279/2003 e Decreto 54.102/2013, alterado pelo 
Decreto Municipal 54.829/2014, bem como, Decreto 59.283/20, 
AUTORIZO a CONTRATAÇÃO DIRETA da empresa MEDICAL 
CHIZZOLINI LTDA, inscrita no CNPJ 25.067.657/0001-05, para 
aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de máscaras N 95, no 
valor unitário de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), perfazendo o 
total de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), visando a 
atender às necessidades da Pasta após a decretação do estado 
de emergência no Município de São Paulo pelo coronavírus, 
conforme o Termo de Referência 027446183 e nos termos da 
minuta de Anexo de Nota de Empenho 027458537. – II – Por 
conseguinte, AUTORIZO a emissão da respectiva Nota de 
Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.
3013.2.192.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente. – III – A 
referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se 
as exigências contidas no artigo 10, do Decreto 59.171/2020 
(Anexo do Empenho), e deverá ser retirada no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena 
de multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação 
caso não seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa 
aceita pela Administração, atendendo-se, no tocante à docu-
mentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no 
artigo 40, do Decreto Municipal 44.279/2003.

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DIRETOR GERAL

  8110.2017/0000311-9
EI 8110.2017/0000311-6
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em ma-

nutenção corretiva e preventiva de equipamentos de Saúde 
Bucal para a Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde 
Pública Professor Makiguti. Contrato n.º 07/FUNDAÇÃO PAULIS-
TANA/2018.Suspensão Contratual. Consignação.

I - À vista da instrução do presente processo, em conformi-
dade com a Lei Maior, inciso XIV do artigo 78 da Lei Municipal 
nº 8.666/93 e o Decreto Municipal nº 59.283/20 e a Lei maior, e 
manifestação da Assessoria Jurídica SEI 027459919, desta Fun-
dação, DEIXO CONSIGNADO que a SUSPENSÃO da execução e 
do prazo do Contrato nº 07/Fundação Paulistana/2018, firmado 
com a empresa KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 72.791.445/0001-48, que tem como objeto 
a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de 
Saúde Bucal, por 120 (cento e vint) dias, ocorreu a partir de 
26/03/2020, data da publicação do despacho de suspensão do 
contrato.

 8110.2017/0000312-7
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em ma-

nutenção corretiva e preventiva de equipamentos de Analises 
Clinicas e Farmácia para a Escola Municipal de Educação Profis-
sional e Saúde Pública Professor Makiguti. Contrato n.º 08/FUN-
DAÇÃO PAULISTANA/2018.Suspensão Contratual. Consignação.

I - À vista da instrução do presente processo, em conformi-
dade com a Lei Maior, inciso XIV do artigo 78 da Lei Municipal 
nº 8.666/93 e o Decreto Municipal nº 59.283/20 e a Lei maior, e 
manifestação da Assessoria Jurídica SEI 027460016, desta Fun-
dação, DEIXO CONSIGNADO que a SUSPENSÃO da execução e 
do prazo do Contrato nº 08/Fundação Paulistana/2018, firmado 
com a empres KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 72.791.445/0001-48, que tem como objeto 
a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de 
Analises Clinicas e Farmácia, por 120 (cento e vint) dias, ocorreu 
a partir de 26/03/2020, data da publicação do despacho da 
suspensão do contrato.

 8110.2019/0000710-0
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA.
ASSUNTO: Contratação de prestação de serviços de infra-

estrutura com manutenção corretiva, manutenção preventiva, 
instalações, desinstalações, remanejamento e execução de 
projetos em redes de telefonia, lógica e elétrica. Aditamento 01 
ao Termo de Contrato nº 34/FPTEC/19. Acréscimo quantitativo. 
Possibilidade.

I – No uso das atribuições que me foram conferidas, e con-
siderando a manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica desta 
Fundação (SEI 027486672) a manifestação da Supervisão de 
Finanças (SEI 027472546), com fulcro na Lei Federal 8666/93, 
combinado com o disposto na Lei Municipal n. 13.278/2002, 
regulamentada pelo Decreto Municipal n. 44.279/2003, e ampa-
rada pelos dispositivos legais da Lei do Pregão Eletrônico, qual 
seja, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, AUTORIZO 
o acréscimo quantitativo de prestação de serviços de reada-
quação de rede lógica no Termo de Contrato nº 34/FPTEC/19, 
firmado com a empresa L.P.M. Teleinformática Ltda., inscrita no 
CNPJ/MF .03.756.801/0001-70, que tem por objeto prestação 
de serviços de infraestrutura com manutenção corretiva, manu-
tenção preventiva, instalações, desinstalações, remanejamento 
e execução de projetos em redes de telefonia, lógica e elétrica, 
contados a partir da assinatura do Aditivo 01 ao Temo de 
Contrato acima citado, perfazendo o acréscimo de 7,3932% no 
valor total do contrato, no valor de em R$6.137,42 (seis mil, 
cento e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), perfazen-
do, após acréscimo, um total de R$ 89.151,69 (oitenta e nove 
mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos).

II - Por consequência, AUTORIZO a emissão da nota de em-
penho para o presente exercício, onerando a dotação 80.10.12.
126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00 do presente exercício.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO Nº 6074.2020/0001286-5
Assunto: Projeto "VENCER NA VIDA" – UNIBES: UNIÃO 

BRASILEIRO ISRAELITA, CNPJ nº. 60.978.723/0001-91 (Edital 
FUMCAD 2017).

DESPACHO
À vista dos elementos constantes do processo, em especial 

o relatório de doações direcionadas emitida pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente às fls. 70 
do SEI nº 025760773, o parecer técnico (026221407) e a ma-
nifestação da Assessoria Jurídica (027167151) anteriormente 
inserida, fica convocada a entidade UNIBES – UNIÃO BRASI-
LEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL, inscrita no CNPJ sob 
nº 60.978.723/0001-91, a subscrever o Termo de Fomento, pelo 
período de 12 (doze) meses, no valor total de R$ 132.851,60 
(cento e trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta e um reais 
e sessenta centavos), que iniciará em 03 de agosto de 2020, 
objetivando a implementação do projeto “Vencer na Vida", cujo 
escopo é oferecer formação pessoal e profissional à adolescen-
tes e jovens a partir de 15 anos e 6 meses à 17 anos e 11 meses 
de modo à ajudá-los na inserção no mercado de trabalho.

Em caso de dúvidas entrar em contato através do endereço 
svmagtpae@prefeitura.sp.gov.br.

_____________________________________________
Análise de Plano de Atendimento a Emergências - PAE
6027.2020/0000398-3 - Interessado(a): Olecramserv. 

Ambiental Eirel
COMUNIQUE-SE: O(A) interessado(a) Olecramserv. Am-

biental Eireli, CNPJ 67.698.423/0001-06, deverá apresentar na 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - Protocolo, sito à Rua 
do Paraíso, 387 - térreo, no prazo de 30 (trinta) dias contados a 
partir da data desta publicação no DOC, a adequação do Plano 
de Atendimento a Emergências, complementando as seguintes 
informações:

1. Formulário Requerimento para análise do PAE totalmen-
te preenchido, datado e assinado. Preencher a numeração cor-
reta no item 2. Lembramos que foi informado no Comunique-se 
anterior que a numeração era diferente da apresentada no 
CNPJ.

2. Formulário Cadastro da transportadora de produtos 
perigosos totalmente preenchido, datado e assinado.Preencher 
a numeração correta no item II. Lembramos que foi informado 
no Comunique-se anterior que a numeração era diferente da 
apresentada no CNPJ.

Em caso de dúvidas entrar em contato através do endereço 
svmagtpae@prefeitura.sp.gov.br.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 1ª ATA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA APRE-
CIAR E AVALIAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
CARNAVAL 2020, INSTITUÍDA PELO ATO DPR N. 
07/2020 (ALTERADO PELO ATO DPR N. 10/2020) 
– PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. 1099/2019 
E 025/2020.

Aos 24 de março de 2020, às 18h00, reuniram-se, em 
caráter de urgência, os membros da Comissão instituída pelo 
Ato DPR n. 07/2020 (alterado pelo Ato DPR n. 10/2020), na sala 
de reuniões da Auditoria Interna, situada na sede administrativa 
da São Paulo Turismo S.A.. Deste encontro, lavrou-se a seguinte 
ata.

Membros presentes: Lucas Campos, Roberto Miguel e 
Simone A. Rodrigues.

Considerando (i) o reconhecimento de calamidade pública 
em todo o território do Estado de São Paulo, segundo as pres-
crições contidas no Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, 
(ii) a situação geral de fechamento de estabelecimentos comer-
ciais, por força do Decreto Municipal n° 59.298, de 23 de março 
de 2020, (iii) os reais entraves à prática de atos ordinários, de-
correntes das recomendações de isolamento social, face à grave 
crise sanitária referente à pandemia do coronavírus - COVID-19, 
que atinge o Estado de São Paulo – e, em especial, a cidade de 
São Paulo –, e diante do fato de que houve manifestação, por 
telefone, de interesse da representante das partes contratadas 
em prazo suplementar, dado a dificuldade de conclusão dos 
relatórios de prestação de contas, nos termos das cláusulas 3.4., 
do contrato CCN/GCO n. 025/2020, 3.6., do contrato CCN/GCO 
n. 078/2019, foi posto em debate a concessão de adiamento do 
prazo para apresentação dos relatórios retro mencionado.

Após deliberação, os membros da Comissão decidiram 
por recomendar à Diretoria Executiva a concessão do pleito 
de adiamento de prazo para a apresentação dos relatórios de 
prestação de contas, sugerindo prazo suplementar de 30 (trinta) 
dias, ou seja, 25/04/2020. Contudo, em razão do prazo estar 
fixado expressamente em contratos, entenderam os membros 
da Comissão ser necessária a competente alteração contratual.

Estando os presentes de acordo com todas as deliberações 
acima transcritas, firmam a presente ata, submetendo a delibe-
ração a conhecimento da Diretoria Executiva da Companhia.
Lucas Campos Roberto Miguel

Simone A. Rodrigues

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
Concorrência nº 001/SGM-SMT/2020
Processo Administrativo SEI nº 6071.2019/0000360-4
Interessados: SGM, SMT.
Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de 

concessão 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: Retificação da publicação do Edital da Concorrên-
cia nº 001/SGM-SMT/2020.

Tendo em vista o Comunicado de Republicação do Edital 
da Concorrência nº 001/SGM-SMT/2020 em 17 de março de 
2020 e, tendo em vista erros de digitação, meramente formais, 
no Edital republicado na mesma data, a Comissão vem retificar 
trechos do referido documento para que fiquem conformes à 
data de recebimento e de abertura dos envelopes informada no 
referido Comunicado.

Na pág. nº 06 do Edital, onde lê-se:
“... do dia 15 de abril de 2020...”
LEIA-SE:
“...do dia 16 de abril de 2020...”
Na pág. nº 10 do Edital, onde lê-se:
“...15 de abril de 2020...”
LEIA-SE:
“...16 de abril de 2020...”
Na pág. nº 27 do Edital, onde lê-se:
“...12 de fevereiro de 2020...”
LEIA-SE:
“...09 de abril de 2020...”

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6029.2019/0005626-1 - Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana – SMSU. - Aquisição de fragmentadora de 
papel. – I – À vista dos elementos contidos no presente, e nos 
termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 c/c Lei 
Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e 
Decreto 54.102/13, alterado pelo Decreto Municipal 54.829/14, 
AUTORIZO, observada a Portaria 35, de 06 de julho de 2017, a 
contratação da empresa DIGISERVI TRANDING LTDA inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.602.747/0001-45, para aquisição de 16 
(dezesseis) fragmentadoras de papel, pelo valor unitário de R$ 
700,00 (setecentos reais), obtendo valor total de R$ 11.200,00 
(onze mil e duzentos reais) para a Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana, conforme Requisição de Material – doc. 
021182436 e especificações técnicas descritas no Termo de 
Referência – doc. 025465160. – II – AUTORIZO, outrossim, a 
emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando a dotação 
orçamentária 38.10.06.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.

 6029.2020/0002956-8 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana. - Aquisição de máscaras para a SMSU – Decreto 

d083613
Realce


