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 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/SMSU/2021
6029.2021/0004640-5
PREGÃO ELETRÔNICO: 029/SMSU/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
DETENTORA: RP MILITAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

DE SEGURANÇA LTDA ME – CNPJ: 36.120.516/0001-17
DATA DE ASSINATURA: 14/09/2021
OBJETOS: ITEM 2 – SAPATO SOCIAL FEMININO
ITEM 3 – COTURNO PRETO
ITEM 4 – COTURNO VERDE
ITEM 5 -BOTA CANO LONGO – MOTOCICLISTA
ITEM 6 – TÊNIS PRETO UNISSEX
VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES APARTIR DE 

14/09/2021.
PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO: 
ITEM 2 - R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais)
ITEM 3 – R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais)
ITEM 4 – R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais)
ITEM 5 – R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais)
ITEM 6 – R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais)
QUANTIDADE MÁXIMA A FORNECER: 
ITEM 2 – 140 pares
ITEM 3 – 100 pares
ITEM 4 – 100 pares
ITEM 5 – 100 pares
ITEM 6 – 150 pares

 EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO 014/SES/2016

6023.2016/0000108-6
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
CONTRATADA: PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS 

- LTDA
OBJETO DO CONTRATO: “Contratação de empresa espe-

cializada na prestação de serviços especializados, de natureza 
continuada, de limpeza, asseio, conservação, desinfecção, des-
ratização e limpeza de caixa d’água nos quartéis do Corpo de 
Bombeiros Metropolitano”.

VALOR MENSAL: R$ 283.920,53 (duzentos e oitenta e três 
mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 28.38.06.182.3011.6.602.3.3
.90.39.00.00

DATA DE ASSINATURA: 06/09/2021
DATA DE VIGÊNCIA:90 (noventa) dias
 6029.2020/0013777-8 - Secretaria Municipal de Seguran-

ça Urbana. - 2° Termo Aditivo do Contrato 063/SMSU/2020 - I - 
À vista dos elementos contidos no presente, e com fundamento 
no artigo 57, artigos 60, 62, e 65 § 1°, todos da Lei Federal 
8.666/93, no Decreto Municipal 44.279/03 e Portaria SMSU 
25/2020, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e 
cautelas de estilo, a prorrogação de vigência por mais 12 (doze) 
meses, a partir de 01/11/2021 e acréscimo de valores de per-
centual estimado de 5,76% (cinco, vírgula, setenta e seis, por 
cento), o que corresponde ao acréscimo de R$ 55.959,20 (cin-
quenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte 
centavos, do Termo de Contrato nº 063/SMSU/2020, firmado 
com a empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Município de São Paulo – PRODAM – SP / S.A., inscrita no CNPJ 
sob nº 43.076.702/0001-61, cujo objeto é a prestação de servi-
ços técnicos especializados de tecnologia da informação para 
“sustentação de TIC”, passando o valor de R$ 971.448,50 (no-
vecentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito mil 
reais e cinquenta centavos) para R$ 1.027.407,70 (Um milhão, 
vinte e sete mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos); - 
II - Em conseqüência, AUTORIZO a emissão da respectiva Nota 
de empenho, a favor da empresa a empresa de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRO-
DAM – SP / S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, 
onerando a dotação orçamentária 38.00.38.10.06.126.3024.2.1
71.3.3.90.40.00.00, nota de reserva 15.476/2021, do orçamento 
vigente, obedecido o princípio da anualidade;

 6029.2018/0001050-2 – I – No exercício das atribuições 
a mim conferidas pela Portaria/SMSU 25 de 15 de julho de 
2020, à vista dos elementos de convicção presentes nos 
autos, com fundamento no Decreto Municipal 44.279/2003, 
bem como na Lei Federal 8.666/93 e alterações, AUTORIZO, 
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a 
PRORROGAÇÃO do Contrato 018/SMSU/2018, firmado com a 
empresa MR Computer Informática Ltda., inscrita no CNPJ 
sob o nº 00.495.124/0001-95 em 01/10/2018, cujo objeto é 
a prestação de serviços de locação de impressoras e forneci-
mento de insumos(fornecimento de toner/cartuchos e papel e 
demais compoentnes necessário à impressão,) gerenciamento 
de manutenção para as unidades da Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana, Bombeiros, Junta do Serviço Militar, 
Guarda Civil Metropollitana, por mais 12 (doze) meses a partir 
de 01/10/2021, pelo valor mensal estimado de R$ 74.918,16( 
setenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e dezesseis 
centavos), perfazendo pelo período de 12(doze)meses a quan-
tia estimada em R$ 899.017,92(oitocentos e noventa e nove 
mil, dezessete reais e noventa e dois centavos), do Contrato 
019/SMSU/2018, firmado com a LL Soluções e Serviços 
Eireli-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 26.354.537/0001-43, em 
28/09/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de locação 
de impressoras e fornecimento de insumos(fornecimento de 
toner/cartuchos e papel e demais compoentnes necessário à 
impressão,) gerenciamento de manutenção para as unidades 
da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, Bombeiros, 
Junta do Serviço Militar , Guarda Civil Metropolitana, por um 
período de mais 12(doze) meses, a partir de 28/09/2021, pelo 
valor mensal estimado de R$ 3.950,00( três mil, novecentos 
e cinquenta reais) e valor para um periodo de 12(doze) 
meses estimado em R$ 47.400,00(quarenta e sete mil e 
quatrocentos reais) e do Contrato 020/SMSU/2018, firmado 
com a Superdatta Soluções em Tecnologia Ltda-ME CNPJ 
14.457.456/0001-90 em 01/10/2018, cujo objeto é a presta-
ção de serviços de locação de impressoras e fornecimento de 
insumos(fornecimento de toner/cartuchos e papel e demais 
compoentnes necessário à impressão,) gerenciamento de 
manutenção para as unidades da Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana, Bombeiros, Junta do Serviço militar , 
Guarda Civil Metropolitana, por um período de mais 12(doze) 
meses, a partir de 01/10/2021, pelo valor mensal estimado 
de R$ 25.184,00( vinte e cinco mil, cento e oitenta e quatro 
reais) e valor para o período de 12 meses estimado em R$ 
302.208,00(trezentos e dois mil, duzentos e oito reais), res-
peitando o principio da anualidade. – II – Por conseguinte, 
AUTORIZO a emissão da nota de empenho, a favor da refe-
rida empresa, onerando a dotação orçamentária 38.00.38.1
0.06.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00 do orçamento vigente, 
obedecido o princípio da anualidade.

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO DO SECRETÁRIO
Chamamento Público CH/002/2021/SGM-SEDP
Processo Administrativo SEI 6016.2021/0086735-1
Interessados: PMSP, SGM, SME.
Objeto: Realização de estudos, diagnósticos, levantamentos 

e projetos com vistas a auxiliar a Administração Pública Munici-
pal na concepção de soluções inovadoras para futura iniciativa 
para gestão predial das unidades educacionais da DRE São 
Mateus e DRE Pirituba da cidade de São Paulo.

Assunto: Abertura de Chamamento Público.
I. Tendo em vista as atribuições dispostas no Decreto Mu-

nicipal nº 59.000/2019 e em face dos elementos que instruem 
o presente, notadamente a Justificativa Técnica constante no 
Edital (051368264), AUTORIZO a abertura do Chamamento Pú-
blico CH/002/2021/SGM-SEDP, que tem por objeto a realização 
de estudos, diagnósticos, levantamentos e projetos com vistas 
a auxiliar a Administração Pública Municipal na concepção de 
soluções inovadoras para futura iniciativa para gestão predial 
das unidades educacionais da DRE São Mateus e DRE Pirituba 
da cidade de São Paulo, determinando por, pelo menos, 30 (trin-
ta) dias para o credenciamento de interessadas na realização e 
apresentação de estudos.

II. Remeta-se à SGM/SEDP/SEA para adoção das provi-
dências cabíveis para a instalação da Comissão Especial de 
Acompanhamento (CEA).

COMUNICADO
Chamamento Público CH/002/2021/SGM-SEDP
Processo Administrativo SEI 6016.2021/0086735-1
Objeto: Realização de estudos, diagnósticos, levantamentos 

e projetos com vistas a auxiliar a Administração Pública Munici-
pal na concepção de soluções inovadoras para futura iniciativa 
para gestão predial das unidades educacionais da DRE São 
Mateus e DRE Pirituba da cidade de São Paulo.

Assunto: Abertura de Chamamento Público.
O Município de São Paulo, por meio da Secretaria do 

Governo Municipal (SGM) e Secretaria Municipal da Educação 
(SME), nos termos do Decreto Municipal nº 57.678, de 4 de 
maio de 2017, COMUNICAM a todos da abertura de proce-
dimento de manifestação de interesse, por meio deste Cha-
mamento Público, para a realização de estudos, diagnósticos, 
levantamentos e projetos com vistas a auxiliar a Administração 
Pública Municipal na concepção de soluções inovadoras para 
futura iniciativa para gestão predial das unidades educacionais 
da DRE São Mateus e DRE Pirituba da cidade de São Paulo.

Prazo final para protocolo de pedido de esclarecimentos 
pelos interessados: 18 de outubro de 2021, às 18h.

Prazo final para protocolo de pedido de visitas técnicas 
pelos interessados: 18 de outubro de 2021, às 18h.

Prazo final de credenciamento para realização de estudos: 
25 de outubro de 2021, às 18h

Endereço da SGM: Viaduto do Chá, 15 – 11º andar, São 
Paulo, SP

Horário de funcionamento da SGM em dias úteis: das 9h 
às 18h.

Endereço Eletrônico: pmiprojetos@prefeitura.sp.gov.br
Comunicamos aos interessados que devido ao volume de 

páginas que compõem a documentação deste edital e anexos, 
a documentação completa poderá ser consultada 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/gover-
no/desestatizacao_projetos/educacao/index.php?p=317643

https://tinyurl.com/cysw9r8w

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2021/0001925-6. SGM/CAF/DAP/SAA. Contratação 

de empresa especializada no fornecimento de álcool em espu-
ma, antisséptico instantâneo. I - À vista dos elementos contidos 
no presente, nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal 
8.666/93 e alterações c/c Lei Municipal 13.278/02, Decreto 
44.279/03 e Decreto 54.102/2013, com os valores atualizados 
pelo Decreto 9.412/2018, Cotação Eletrônica n.º 026/2021-
SGM, e em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta 
Pasta, doc. 052000375, AUTORIZO com base na delegação de 
competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, obser-
vadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação 
direta da empresa F.M. DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA 
ME, inscrita no CNPJ: 13.240.091/0001-84, para o item 01, 
objetivando aquisição de 120 (cento e vinte ) unidades Álcool 
Etílico 70% (P/P) espuma - frasco com válvula dosadora 260 ml 
- marca Riocare Foam - Rioquímica, para atender a Secretaria 
de Governo Municipal, conforme especificação técnica contida 
na requisição sob documento n.º 050485497, pelo valor uni-
tário de R$ 20,00 (vinte reais), perfazendo o valor total de R$ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), com prazo de entrega 
de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota 
de Empenho. II- Designo como gestora do ajuste à servidora 
Mariane Capricho Camacho Medeiros - RF: 820.350-4, o contro-
le de execução será exercido pelos servidores: Elizabete Andrea 
Monteiro – RF: 750.003-3, na qualidade de fiscal e Geremias 
da Silva – RF: 626.100-1, como suplente. III- Emita-se Nota de 
Empenho em favor da empresa: F.M. DISTRIBUIÇÃO E REPRE-
SENTAÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ: 13.240.091/0001-84, 
pelo valor unitário de R$20,00 (vinte reais), perfazendo o valor 
total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), onerando a 
dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.0
0.00, visando a cobertura da despesa. 

 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

 NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL
Com fundamento no art. 87, II, da Lei Federal nº 8.666/93, 

na Lei Municipal nº 13.278/02, e no Decreto Municipal nº 
44.279/03, face aos fatos descritos no processo administrativo 
SEI nº 6013.2020/0001348-6, que indicam o descumprimento 
do item 3.1.15, da Cláusula III, do Contrato nº 06/SMG/2016, 
NOTIFICO a Empresa de Tecnologia da Informação e Co-
municação do Município de São Paulo – PRODAM/SP S.A. 
, inscrita no CNPJ nº 43.076.702/0001-61, de que está sujeita à 
penalidade de multa descrita no item 13.2.3, da Cláusula XIII, 
do referido ajuste, com a redação dada pelo Termo Aditivo n.º 
02 - SEI nº 2615220, no percentual de 10% (dez por cento), 
correspondente ao valor total de R$ 159.697,72 (cento e 
cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais 
e setenta e dois centavos), conforme cálculos constantes em 
SEI nº 050564325.

E, em atenção ao disposto no art. 87, §2º, da Lei Federal nº 
8.666/93, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
publicação desta notificação no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo, para apresentação de defesa prévia, a qual deverá ser 
apresentada no presente processo e encaminhada à unidade 
SEGES/CAF/DGESC.

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TRABALHO E 
TURISMO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DESPACHO DA SECRETÁRIA
6064.2017/0000700-4
I – No exercício da competência que me foi confiada 

pela Lei Municipal n. 13.164/2001 e pelo Decreto Municipal 
n. 58.153/2018, à vista dos elementos de convicção contidos 
no presente, em especial, a manifestação da Supervisão de 
Administração, da Supervisão de Execução Orçamentária e Fi-
nanceira, Setor de Compras, Departamento de Administração e 
Finanças e da Assessoria Jurídica, que ora acolho e adoto como 
razão de decidir, AUTORIZO, observadas as formalidades legais 
e cautelas de estilo, com fundamento no Art. 57, §4° da Lei 
Federal n. 8.666/93 cc. art. 46, parágrafo único do Decreto Mu-
nicipal n. 44.279/03, o aditamento do Contrato n.º 009/2016/
SDTE celebrado com a empresa MASTER SERVIÇOS DE LOCA-
ÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI – EPP., inscrita no CNPJ sob o n.º 
14.276.029/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços de 
transportes, com veículos do Tipo “D1 - Van” e “D1 – Furgão” 
e “D1 -Furgão refrigerado”, incluindo motorista, combustível, 
quilometragem livre, com a finalidade de efetivar locomoção de 
pessoas, materiais, documentos e pequenas cargas para atendi-
mento das demandas da SMDET, para fazer constar:

II – Prorrogação, excepcional, do prazo de vigência con-
tratual por mais 03 (três) meses, vigorando até 21/12/2021, ou 
até a conclusão do procedimento licitatório tratado no processo 
administrativo 6064.2021/0000791-5.

III – O valor mensal estimado da presente prorrogação é de 
R$ 135.791,56 (cento e trinta e cinco mil setecentos e noventa 
e um reais e cinquenta e seis centavos), perfazendo o valor to-
tal para o período de 03 (três) meses de R$ 407.374,68 (quatro-
centos e sete mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta 
e oito centavos), conforme demonstrativo confeccionado pela 
SEOF (doc. 051005222).

IV – Em consequência, AUTORIZO a emissão das Notas de 
Empenho, no valor total de R$ 407.374,68 (quatrocentos e sete 
mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centa-
vos), que onerarão as dotações orçamentárias 30.10.11.122.30
24.2100.33903900.00 e 30.10.08.605.3016.8103.33903900.00 
do exercício financeiro vigente.

 RETIFICAÇÃO
6064.2020/0000712-3.
Retificação ao extrato publicado no DOC. de 17/09/2021, 

pág. 67 para fazer constar:
Valor total da Parceria: R$ 7.912.202,88 (sete milhões no-

vecentos e doze mil, duzentos e dois reais e oitenta e oito cen-
tavos); repasse pela SMDET no valor total de R$ 6.226.502,88 
(seis milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e dois 
reais e oitenta e oito centavos); e contrapartida pela Fundação 
Porta Aberta de R$ 1.685.700,00 (um milhão seiscentos e oiten-
ta e cinco mil e setecentos reais).

Dotação orçamentária: 30.10.11.333.3019.8.088.3.3.50.
39.00.00

Prazo de execução e vigência: 12 (doze) meses contados a 
partir da assinatura.

 DESPACHO DA SECRETÁRIA
6064.2021/0000790-7
I – No exercício da competência que me foi confiada pela 

Lei Municipal n. 13.164, de 5 de julho de 2001, e à vista da 
informação do Departamento de Administração e Finanças, 
sob doc. 052135942, RETIFICO o Despacho Autorizatório sob 
n. 051393515 do processo em epígrafe, relativo a designação 
de pregoeiro para o certame licitatório, tem que por objeto a 
contratação de empresa para de Serviços de Transporte Me-
diante Locação de Veículos com motorista, quilometragem livre 
e fornecimento de combustível para a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO, 
mediante regime de empreitada por preço unitário, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência anexo II do Edital, com objetivo de alterar a designa-
ção do pregoeiro, fazendo-o nos seguintes termos:

Onde se lê
“[...] II - Nos termos do Decreto 46.662/05, DESIGNO o 

servidor Diego Antonio Cleto, RF 818.325.2 - Pregoeiro, para 
conduzir o procedimento licitatório, mediante equipe relaciona-
da na Portaria SMDET nº 25 de 13/08/2019.” (doc. 051393515).

(Leia-se:
“[...] II –Nos termos do Decreto 46.662/05, DESIGNO a 

Servidora Mariana Paschoal dos Santos R.F 885.658.3 – 
Pregoeira, para conduzir o procedimento licitatório, mediante 
equipe relacionada na Portaria SMDET nº 18 de 16/09/2021.” 
(doc. 052135302).”.

II – Por fim, RATIFICO os demais termos prolatados no 
Despacho Autorizatório sob n. 051393515.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 COMUNICADO
A CPL da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Ci-

dadania, comunica aos interessados em participar do PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 036/SMDHC/2021- Oferta de Compras nº 
801022801002021OC00039 - Processo Administrativo Eletrô-
nico nº 6074.2021/0002774-0, que tem por objeto a Contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de 
digitalização com conversão de processos físicos em digitais, 
no formato PDF, compreendendo as operações de recebimento, 
armazenamento temporário, preparação, organização, higieni-
zação, digitalização, conferência, validação, gestão de qualidade 
e tratamento, recomposição e devolução dos processos físicos, 
com regime de execução por empreitada por preço unitário, 
com a finalidade de atender às necessidades do Departamento 
de Parcerias e suas Divisões, pertencentes à Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, que em virtude 
da falta de clareza no ANEXO II - Proposta de Preços, o que 
poderia comprometer o orçamento dos licitantes interessados, a 
abertura fica transferida para o dia 30/09/2021 às 10:00 ho-
ras. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
previstas no referido edital de Pregão.

 PROCESSO N°6074.2019/0002395-4
Interessado: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente
Assunto: OSC Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-

nais de São Paulo - APAE DE SÃO PAULO, Projeto " Escuta e 
protagonismo das crianças e adolescentes com deficiência inte-
lectual" – CNPJ nº. 60.502.242/0001-05 (Edital FUMCAD 2019).

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 do SEI nº 
037985612, o parecer técnico (042340440) e a manifestação 
da Assessoria Jurídica (043288258) anteriormente inserida, fica 
convocada a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de São Paulo - APAE DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ 
sob nº 60.502.242/0001-05, a subscrever o Termo de Fomento, 
pelo período de 12 (doze) meses, e sua vigência dar-se-á nos 
termos do art. 57 da Portaria 140/SMDHC/2019, com inicio em 
01.11.2021, no valor total de R$ 1.147.912,47 (um milhão cen-
to e quarenta e sete mil e novecentos e doze reais e quarenta e 
sete centavos) , objetivando a implementação do projeto “Escu-
ta e protagonismo das crianças e adolescentes com deficiência 
intelectual ", cujo escopo é Atender 1.100 crianças e adolescen-
tes com deficiência intelectual, na faixa etária de 00 a 17 anos 
e 11 meses e seus familiares/ responsáveis, informando, orien-
tando, acompanhando e encaminhando os casos identificados e 
diagnosticados com prevenção de violências aplicando a Lei n° 
13.431/2017 de Escuta Especializada, conforme seus artigos 7°, 
10° e artigo 16° - Parágrafo único e promover o protagonismo 
por meio de oficinas a 20 crianças com deficiência intelectual, 
atendendo um total de 1.120 crianças e adolescentes com 
deficiência intelectual.

02. Emita-se, OPORTUNAMENTE e na forma da lei, a cor-
respondente Nota de Empenho a favor da referida entidade 
onerando a dotação 90.10.08.243.3013.6.160.3.3.50.39.0
0, considerando, nos exercícios subsequentes, as dotações 
próprias respeitadas o princípio da anualidade orçamentária. 
AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de re-
serva e de empenho.

03. DESIGNO como GESTORA da parceria a servidora Débo-
ra Laís Oliveira da Silva, RF. 847.543-1, na forma do art. 58 da 
Portaria nº 140/SMDHC/2019.

 PROCESSO N°6074.2019/0003697-5
Interessado: COAT - Conselho de Orientação Administrativa 

e Técnica – GCMI – Grande Conselho Municipal do Idoso
Assunto: OSC ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, Projeto 

" A GENTE SE CUIDA " – CNPJ nº. 04.589.879/0001-00 (Edital 
FMID 2019).

DESPACHO
À vista dos elementos constantes do processo, em especial 

o encaminhamento do COAT - Conselho de Orientação Adminis-
trativa e Técnica – GCMI – Grande Conselho Municipal do Idoso 
informando a possibilidade de parcerização (SEI nº 040993651), 
o parecer técnico (044577157) e a manifestação da Assessoria 
Jurídica (051589847) anteriormente inserida, fica convocada 
a entidade ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, inscrita no 
CNPJ sob nº 04.589.879/0001- 00, a subscrever o Termo de 
Fomento, pelo período de 12 (doze) meses, e sua vigência dar-
-se-á nos termos do art. 57 da Portaria 140/SMDHC/2019, com 
início em 01.11.2021, no valor total de R$ 196.335,62 (cento e 
noventa e seis mil e trezentos e trinta e cinco reais e sessenta 
e dois centavos) , objetivando a implementação do projeto “A 
GENTE SE CUIDA ", cujo escopo é o desenvolvimento do senso 
de autocuidado da pessoa idosa e fortalecimento de vínculos 
sociais e comunitários entre as pessoas idosas e suas famílias 
favorecendo um espaço de convivência entre diferentes gera-
ções (intergeracionais), com o objetivo de romper e prevenir 
situações de isolamento social. O projeto promoverá em doze 
meses oficinas virtuais e presenciais de auto cuidado, cidadania, 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, formação 
e sensibilização para a comunidade e famílias, acompanhamen-
to familiar e articulação com a rede de proteção social do terri-
tório, momentos de lazer e cultura online e promovera também 
articulação comunitária com encontros presenciais assim que 
todos tiverem imunizados e online para o encaminhamento e 
acompanhamento da saúde física dos idosos. Esperasse assim 
criar na comunidade uma rede de proteção e cuidado com 
os idosos, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários 
promovendo uma cultura de respeito, quebrando mitos e es-
tereótipos. O projeto atenderá 200 idosos acima de 60 anos e 
seus familiares no Distrito do Sacomã, Prefeitura regional do 
Ipiranga - Zona Sul de SP.

02. Emita-se, OPORTUNAMENTE e na forma da lei, a cor-
respondente Nota de Empenho a favor da referida entidade 
onerando a dotação 08.10.08.241.3007.2.813.3.3.50.39.00
.08, considerando, nos exercícios subsequentes, as dotações 
próprias respeitadas o princípio da anualidade orçamentária. 
AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de re-
serva e de empenho.

03. DESIGNO como GESTORA da parceria a servidora Débo-
ra Laís Oliveira da Silva, RF. 847.543-1, na forma do art. 58 da 
Portaria nº 140/SMDHC/2019.

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001 AO º TFM/028/2020/SMDHC/FUMCAD
PROCESSO Nº 6074.2019/0000152-7
PARTÍCIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMA-

NOS E CIDADANIA E Centro Comunitário e Creche Sinhazinha 
Meirelles – CNPJ nº 62.391.818/0001-30

OBJETO DO FOMENTO: Implementação do projeto “Brincar 
com Arte", cujo escopo é promover uma aprendizagem signi-
ficativa e prazerosa através da diversificação das linguagens 
artísticas e do incentivo ao brincar na primeira infância, e 
atenderá 272 crianças, na faixa etária de 0 a 3 anos de idade.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Anexo Único e 
Vigência.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR R$ 222.088,00 (duzentos e vinte e dois mil oitenta 

e oito reais)
ASSINADO EM: 14/09/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - 

SMDHC
b) ANA LUCIA DE SOUZA CALAZANS PIERRI – PRESIDENTE 

- Centro Comunitário e Creche Sinhazinha Meirelles
b)ROBERTO PEDRO JOSÉ DE BELLIS– Gestor Financeiro – 

Centro Comunitário e Creche Sinhazinha Meirelles

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001 AO º TFM/026/2020/SMDHC/FUMCAD
PROCESSO Nº 6074.2020/0001178-8
PARTÍCIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMA-

NOS E CIDADANIA E Centro Comunitário e Creche Sinhazinha 
Meirelles – CNPJ nº 62.391.818/0001-30

OBJETO DO FOMENTO: Implementação do projeto “Projeto 
Jovem !", cujo escopo é é possibilitar aos jovens um espaço 
de identificação pessoal e pertencimento, ampliar sua visão de 
mundo, preparar para o mundo do trabalho e ajudá-los a fazer 
escolhas de acordo com suas aptidões, e atenderá 240 (duzen-
tos e quarenta) adolescentes e jovens, na faixa etária de 15 a 
17 anos e 11 meses de idade.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Anexo Único, Cro-
nograma de Desembolso e Vigência.

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses..
VALOR R$ 439.982,68 (quatrocentos e trinta e nove mil 

novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
ASSINADO EM: 14/09/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - 

SMDHC
b)ANA LUCIA DE SOUZA CALAZANS PIERRI – PRESIDENTE 

- Centro Comunitário e Creche Sinhazinha Meirelles
b)ROBERTO PEDRO JOSÉ DE BELLIS– Gestor Financeiro – 

Centro Comunitário e Creche Sinhazinha Meirelles
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