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 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 037/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006118-5
CONTRATADA: MEGA SECURITY SERVICE LTDA- CNPJ. nº. 

23.438.429/0001-60
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 
fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
FORMALIZADO EM: 12/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni-

cipal - SMDHC
b)VALDIR GOMES DA SILVA - MEGA SECURITY SERVICE 

LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 168/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006161-4
CONTRATADA: JOAQUIM MARQUES PEDRO 16870980934, 

CNPJ nº. 43.118.098/0001-99
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 02/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)JOAQUIM MARQUES PEDRO

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 193/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006186-0
CONTRATADA: CANTINA ESCOLAR EMANUEL LTDA, CNPJ 

nº. 10.796.518/0001-37
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 02/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)EVA DE FÁTIMA FERREIRA OLIVEIRA - CANTINA ESCO-

LAR EMANUEL LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 176/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006190-8
CONTRATADA: CANTINA MAGALHAES E LIMA LTDA, CNPJ 

nº. 24.103.876/0001-21
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 02/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)THIAGO ALMEIDA LIMA - CANTINA MAGALHAES E LIMA 

LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 197/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006203-3
CONTRATADA: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA 37916622874 - 

ME, CNPJ nº - 41.379.536/0001-47
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 15/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)VICTOR HUGO DE OLIVEIRA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 203/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006224-6
CONTRATADA: KAIQUE SANTOS MOURA 41408251892, 

CNPJ nº. 33.133.279/0001-30
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 15/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)KAIQUE SANTOS MOURA

 EXTRATO
ADITAMENTO 008 – CONTRATO Nº 029/SMDHC/2018
PROCESSO nº 6074.2018/0000085-5
EMPRESA: UNISERV TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.- 

CNPJ n.º 03.641.257/0001-10
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especiali-

zada na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação 
predial, das áreas internas e externas visando à obtenção de 
adequadas condições de salubridade e higiene com disponibi-
lização de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de 
limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higi-
ênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers 
de papel, máquinas, utensílios e equipamentos incluindo-se o 

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 EXTRATO
TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO TERMO DE FOMENTO 

N° TFM/040/2021/SMDHC/FMID
PROCESSO Nº 6074.2019/0003740-8
PARTÍCIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMA-

NOS E CIDADANIA E ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO- CNPJ 
Nº 62.272.497/0001-54

OBJETO DO FOMENTO: Projeto “ASA Acolhe e Transforma 
a Terceira Idade”

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Anexo Único
ASSINADO EM: 05/09/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – SECRETÁRIA MU-

NICIPAL - SMDHC
b)MELISSA PORTO PIMENTEL - Procuradora da Associação 

Santo Agostinho
c)CARMEM SILVA TAVARES CAMBRAIA - Procuradora da 

Associação Santo Agostinho

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 221/SMDHC/2021
PROCESSO nº 6074.2021/0003451-8
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA.
CONTRATADA: DIPLOMAT BEBEDOUROS INDÚS-

TRIA COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA – ME, CNPJ nº. 
96.387.865/0001-21

OBJETO DO CONTRATO: Locação de Máquinas e Equipa-
mentos

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigên-
cia Contratual

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 5.808,00 (cinco mil e oitocen-
tos e oito reais)

ASSINADO EM: 02/09/2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a)GIOVANI PIAZZI SENO– CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)AUGUSTO GARCIA - DIPLOMAT BEBEDOUROS INDÚS-

TRIA COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA – ME

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 035/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006053-7
CONTRATADA: ROSALILAS BUFFET EIRELI- CNPJ. nº. 

34.216.059/0001-33
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 
fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
FORMALIZADO EM: 12/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni-

cipal - SMDHC
b)NEUSA MARIA RAMOS - ROSALILAS BUFFET EIRELI

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 045/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006093-6
CONTRATADA: SANDRO MANUEL DA CONCEIÇÃO 

14297448807- CNPJ. nº. 38.468.447/0001-62
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 
fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
FORMALIZADO EM: 12/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni-

cipal - SMDHC
b)SANDRO MANUEL DA CONCEIÇÃO 

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 050/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006104-5
CONTRATADA: CANTINA MAGALHAES E LIMA LTDA- CNPJ. 

nº. 24.103.876/0001-21
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 
fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
FORMALIZADO EM: 12/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni-

cipal - SMDHC
b)THIAGO ALMEIDA DE LIMA - CANTINA MAGALHAES E 

LIMA LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 048/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006113-4
CONTRATADA: CANTINA DO EINSTEIN LTDA- CNPJ. nº. 

33.256.206/0001-36
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 
fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
FORMALIZADO EM: 12/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni-

cipal - SMDHC
b)GLAUBER DIOGENES MAGALHÃES LIMEIRA - CANTINA 

DO EINSTEIN LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 038/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006114-2
CONTRATADA: TIA LENNA MAIS RESTAURANTE LTDA- 

CNPJ. nº. 32.649.122/0001-08
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 
fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
FORMALIZADO EM: 12/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni-

cipal - SMDHC
b)MARIA HELENA SABBAG ZAVATA - TIA LENNA MAIS 

RESTAURANTE LTDA

gestão de viagens corporativas por 12 (doze) meses, a partir 
da data da sua assinatura, pelo valor estimado de R$ 1.260,50 
(mil duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos) para 
02 (duas) passagens nacionais; - II - Por conseqüência, AU-
TORIZO a emissão da respectiva nota de empenho a favor da 
empresa, LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, CNPJ 
20.213.607/0001-67, consoante a nota de reserva 53.914/22, 
onerando a dotação orçamentária 38.10.06.122.3024.2.100.3.3
.90.33.00.00 do orçamento vigente;

 6029.2022/0007284-0 - Secretaria Municipal de Seguran-
ça Urbana - SMSU. - Homologação de certame licitatório com 
julgamento de Recurso Administrativo. – I - No exercício das 
atribuições a mim conferidas pela Portaria 48/SMSU/2022, com 
fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal 10.520/02, 
no artigo 18, §2º, inciso I, do Decreto Municipal 44.279/03, no 
artigo 3o, inciso VI, do Decreto Municipal 46.662/05 e Decreto 
Municipal 45.689/05 e, diante dos elementos informativos que 
instruem o presente SEI 6029.2022/0007284-0, em especial 
a Ata de realização da sessão pública de doc. (068813233 
068881358), CONHEÇO o Recurso Administrativo interposto 
pela empresa R&A Comércio de Equipamentos Telefô-
nicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 54.561.071/0001-92, 
porquanto tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO 
em razão de a vencedora estar vinculada ao instrumento con-
vocatório, não havendo obstáculo para a sua participação no 
certame. – II - . Sagrando-se vencedora na Oferta de Compra 
801005801002022OC00064 com participação AMPLA: para o 
item único: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de central de comunicação de voz hibri-
da, com DDR, com serviço de instalação, com gerenciamento 
e com manutenção, sem o fornecimento de peças, visando 
atender a Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU e 
a Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana - CGGCM, 
a empresa NCOM Locadora de Sistemas LTDA inscrita no 
CNPJ sob o n° 01.120.555/0001-30, pelo valor mensal de R$ 
1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e valor anual de R$ 
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), ADJUDICO o objeto 
do pregão, HOMOLOGO o certame licitatório em referência. 
– III – Por consequência, AUTORIZO, observadas as formali-
dades legais e cautelas de estilo, a contratação da respectiva 
vencedora do certame, nos termos do Edital 036/SMSU/2022 
e Anexos que o integram, por meio da assinatura de Termo de 
Contrato. – IV – Após AUTORIZO, a emissão da respectiva Nota 
de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.122.3
024.2.100.3.3.90.39.00.00; - V - Por fim, nos termos do artigo 
67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal 
54.873/14, designo fiscal titular e suplente, respectivamente 
os servidores HUGO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - RF. 
576.860-8 e VANDERLEI DE CASTRO ASSIS - RF. 654.152-6 
para atuarem na fiscalização e acompanhamento da execução 
do Termo de Contrato;

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TRABALHO E 
TURISMO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DESPACHOS DA SECRETÁRIA
6064.2022/0001161-2
I –À vista dos elementos que instruem os autos do Pro-

cesso Administrativo 6064.2022/0001161-2 especialmente o 
parecer sob doc. (070112315), emitido Grupo Gestor instituído 
no âmbito desta Pasta conforme Portaria SMDET 14, de 2 
de maio de 2019, DEFIRO o pedido de inscrição no Cadas-
tro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor 
(CENTS), formulado pela INSTITUTO CAPIM SANTO, CNPJ n. 
17.394.510/0001-93, com fundamento no artigo 5º do Decreto 
Municipal 52.830, 1º de dezembro de 2011.

II – Observa-se que a reinscrição da entidade no CENTS 
não a dispensa da comprovação da habilitação jurídica e da 
regularidade fiscal e contábil necessárias em celebração de 
ajustes, nos termos do § 2º do artigo 10 do Decreto Municipal 
52.830/2011.

 6064.2021/0001043-6
I. À vista dos elementos contidos no processo SEI nº 

6064.2021/0001043-6, em especial as informações de docs. 
069622892, 069633319, 069821476 e 069850565 e mani-
festação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 069945839, 
AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de 
estilo, com fundamento no artigo 65. Inciso I, alínea “a” da Lei 
8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto 
n.º 44.279/03, o aditamento do Contrato n°. 005/2021/SMDET, 
celebrado com a FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS 
ECONÔMICAS-FIPE, CNPJ nº. 43.942.358/0001-46, cujo objeto 
consiste na prestação de serviços especializados para aprofun-
damentos e atualizações das bases estratégicas do Plano Muni-
cipal de Desenvolvimento Econômico – PMDE, elaboração das 
bases estratégicas do Plano de Retomada Econômica, acompa-
nhamento da implementação dos Planos e monitoramento da 
performance da economia paulistana, para fazer constar:

1- Alteração do Cronograma de Entrega dos Produtos pre-
visto no item 9 do Termo de Referência (051662888), conforme 
disposto na minuta de contrato (069607001), não havendo 
qualquer tipo de alteração dos produtos em si, permanecendo 
idênticos ao descriminados incialmente, e sem acarretar qual-
quer alteração do valor contratual original.

II. Em consequência, APROVO a minuta de termo aditivo 
encartada aos autos doc. 069607001.

 6064.2020/0000169-9
I – No exercício da competência que me foi confiada por Lei 

n. 13.164/2001 e Decreto Municipal n. 58.153/2018 e em vista 
dos elementos de convicção contidos no presente, em especial, 
as manifestações do Gestor do Contrato, da Supervisão de Exe-
cução Orçamentária e Financeira, da Contratada, Departamento 
de Administração e Finanças, e da Assessoria Jurídica desta Pas-
ta, que ora acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, 
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fun-
damento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e al-
terações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto n.º 44.279/03, 
o aditamento do Contrato nº 03/2020/SMDET celebrado com a 
empresa R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.561.071/0001-92, cujo objeto é a 
prestação de serviços de locação da Central de Comunicação de 
Voz Híbrida, com DDR, com serviço de instalação, com geren-
ciamento e manutenção (item II - equipamento 1), cujas carac-
terísticas técnicas encontram-se descritas na ATA DE REGISTRO 
PREÇOS 009/SG-COBES/2019., para fazer constar:

a) a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) 
meses, estendendo a vigência até 07/09/2023, com aplicação de 
reajuste, em virtude da referida prorrogação o valor mensal esti-
mado do contrato passará de R$ 1.739,36 (um mil setecentos e 
trinta e nove reais e trinta e seis centavos) para R$ 1905,96 (um 
mil novecentos e cinco reais e noventa e seis centavos), e mais 
o valor anual de R$ 311,68 referente à instalação e mudança de 
equipamento, totalizando o valor anual de R$ 23.183,20 (vinte 
e três mil cento e oitenta e três reais e vinte centavos). Cf. doc. 
068638353.

II – Em consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de 
Empenho em favor da contratada, nos termos do Decreto 
Municipal nº 60.052/2021, no valor de R$ 7.242,65 (sete mil 
duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) 
que onerará a dotação orçamentária 30.10.11.122.3024.2100.3
3903900.00 do exercício financeiro vigente, e, à luz do princípio 
da anualidade, o restante das despesas deverá onerar dotação 
própria do exercício vindouro, observando, naquilo que couber, 
as disposições das Leis Complementares nº 101/2000 e nº 
131/2009. (068638911).

44.279/03, o aditamento do Contrato nº 03/2022-SGM, firmado 
com a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, inscrita no CNPJ sob nº 
33.641.663/0001-44, que trata da prestação de serviços de con-
sultoria especializada, com o objetivo de criar capacidades es-
tatais em planejamento e gestão governamental na Prefeitura 
Municipal de São Paulo (PMSP), para fazer constar o que segue: 
I - Alteração da cláusula segunda, subcláusula 2.1 - TABELA 5.1 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, para constar a prorrogação de 
02 (dois) meses, no prazo para prestação dos serviços, mantido 
o escopo e sem alteração do valor total da contratação e inclu-
são da subcláusula 2.4, visando a adequação do cronograma 
de execução. II – Alteração da Cláusula Terceira – Subcláusula 
3.1.1 e 3.5.1, para constar o novo cronograma de desembol-
so, e o acréscimo de 02 (dois) meses, para a transferência a 
esta SGM da cópia da Licença de Uso Perpétua do software 
desenvolvido. III - Alteração da Cláusula Décima - "Cláusula 
Anticorrupção", que passa a ser a “Cláusula Décima – Da Ética 
e Da Integridade”.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO DA SECRETÁRIA 
EXECUTIVA DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS

Consulta Pública CP 011/2022/SGM-SEDP
Processo Administrativo SEI 6011.2022/0001690-9
Objeto:  Parceria público-privada para a migração, gestão 

e suprimento de energia elétrica no Ambiente de Contratação 
Livre (ALC) de unidades consumidoras da Administração Direta 
do Município de São Paulo.

Assunto: Abertura de Consulta e realização de Audiência 
Pública Virtual. 

I - No uso das atribuições conferidas pela Portaria SGM 
168, de 11 de junho de 2022, à vista dos elementos que ins-
truem o presente, AUTORIZO a realização de Audiência Pública 
no dia 06 de Outubro de 2022 e a abertura de Consulta Pública, 
a fim de se obter, até o dia 13 de Outubro de 2022, contribui-
ções da sociedade para a estruturação do projeto de Parceria 
público-privada para a migração, gestão e suprimento de ener-
gia elétrica no Ambiente de Contratação Livre de unidades con-
sumidoras da Administração Direta do Município de São Paulo, 
nos termos das informações constantes do Encaminhamento 
SGM/SEDP/CDP/GD nº. 066086376 e da Justificativa Técnica 
para Consulta Pública (doc. SEI 065040830), cujos fundamentos 
acolho como razão de decidir.

COMUNICADO
Consulta Pública CP 011/2022/SGM-SEDP.
Processo Administrativo SEI 6011.2022/0001690-9.
Objeto:  Parceria público-privada para a migração, gestão 

e suprimento de energia elétrica no Ambiente de Contratação 
Livre (ALC) de unidades consumidoras da Administração Direta 
do Município de São Paulo.

Assunto: Abertura de Consulta Pública e realização de 
Audiência Pública Virtual.

 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio 

da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias ("SEDP"), 
comunica a realização de CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA 
VIRTUAL, objetivando colher da sociedade civil contribuições 
para o aprimoramento dos documentos que informam a Con-
sulta Pública acima indicada. 

Os interessados poderão consultar as minutas do Edital de 
Licitação, Contrato e Anexos, além da justificativa técnica para 
a Consulta Pública, a partir do dia 08/09/2022, no seguinte 
endereço eletrônico: 

\https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gover-
no/desestatizacao_projetos/autoproducao_de_energia/consul-
ta_publica/index.php?p=334659\>;

\https://tinyurl.com/985t4cyt\>.
As sugestões, opiniões ou críticas feitas por escrito de-

verão ser dirigidas à Secretaria Executiva de Desestatização 
e Parcerias, de segunda a sexta-feira, até o dia 13/10/2022, 
acompanhadas de identificação do interessado, devendo ser en-
caminhadas para o endereço de e-mail \acl@prefeitura.sp.gov.
br\>. Caso algum interessado não consiga realizar protocolo ou 
acessar os documentos pela via eletrônica e tenha interesse em 
fazer a retirada física dos documentos ou entrega de qualquer 
documentação referente à Consulta deverá agendar previamen-
te o comparecimento por meio do e-mail disponibilizado. Obri-
gatório o encaminhamento de arquivo editável em Excel, com 
as questões formuladas, devendo ser informado o(s) item(ns) da 
minuta do Edital, Contrato, ou de seus Anexos, ao(s) qual(is) o 
questionamento se refere, seguindo Modelo para Contribuições 
à Consulta Pública, as quais serão publicadas juntamente com 
o resultado de sua análise no Diário Oficial da Cidade e no 
endereço eletrônico supracitado. Serão desconsideradas as 
manifestações que não digam respeito ao presente certame ou 
que tenham sido formuladas de forma distinta da estabelecida 
neste Comunicado.  

A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada através de VIDEO-
CONFERÊNCIA, no dia 06/10/2022, iniciando-se às 10h00. Os 
interessados em participar deverão fazer a inscrição por meio 
do link: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtduipqDIrE-
tKG85uOlw08szsFMM8mQkTD

https://tinyurl.com/48twxpac
Na oportunidade serão apresentados os principais pontos 

sobre o projeto e, até a disponibilidade de horário, dirimidas 
dúvidas, sem prejuízo de eventuais questões serem respondidas 
juntamente com as respostas à Consulta Pública.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 COMUNICADO DE RERRATIFICAÇÃO DE 
ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 049/SMSU/2022 - Proces-
so SEI  6029.2022/0001755-5 , Oferta de Compra 
801005801002022OC00085 (PARTICIPAÇÃO AMPLA), “Con-
tratação é a escolha da proposta mais vantajosa de 
empresas especializadas para prestação de serviços de 
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO conforme condições, 
especificações e quantitativos estabelecidos”, - Para cons-
tar o dia 020/09/2022 às 10h30, e não como constou.

 6029.2017/0000129-3 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana - Contrato 04/SMSU/2017 - Substituição de fiscal 
- De acordo com as atribuições a mim conferidas pela legislação 
vigente, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e 
artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, DESIGNO 
a servidora Patricia Helena Lopes Ferreira RF 788.852.0, 
como fiscal suplente, a partir de 23/05/22, para atuar na fis-
calização e acompanhamento da execução do Contrato 004/
SMSU/2017, celebrado com o INSTITUTO PSICOTÉCNICO 
COSME E DAMIÃO LTDA – EPP - CNPJ 51.443.430/0001-19, 
em substituição a servidora Cristina Cabral Marques da 
Silva, RF 620.293.4, em virtude da sua aposentadoria desde 
21/05/22.

 6029.2022/0010472-5 - Secretaria Municipal de Seguran-
ça Urbana. - Aquisição de passagens aéreas nacionais e interna-
cionais – Ata de Registro de Preços 003/SEGES-COBES/2021. – I 
- No exercício das atribuições a mim conferidas por lei e pela 
Portaria 48/SMSU/2022, à vista dos elementos que instruem o 
presente, com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal 
8.666/93, artigo 3º da lei Municipal 13.278/02, regulamentada 
pelo Decreto 56.144/15 Decreto 44.279/03 e alterações, AUTO-
RIZO a utilização da Ata de Registro de Preços 003/SEGES-CO-
BES/2021, cuja detentora é a empresa LNX TRAVEL VIAGENS 
E TURISMO EIRELI-ME, CNPJ 20.213.607/0001-67, visando 
sua contratação para prestação de serviços de agenciamento 
de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de 


