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 MOOCA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 6046.2020/0002419-4
INT: SUB-MO/CPO/Supervisão Técnica de Manutenção
ASS: Utilização da Ata de RP nº 106/SMSUB/COGEL/2019 – 

Aquisição de grelha tipo boca de leão.
DESPACHO
I – No exercício das atribuições legais conferidas pelo 

artigo 9º, da Lei Municipal nº 13.399/02, à vista dos dados 
e elementos que instruem o presente, com fundamento no 
artigo 6º da Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo 
Decreto nº 44.279/03, Decreto nº 56.144/2015 e demais normas 
complementares aplicáveis à espécie, face às manifestações da 
Supervisão de Administração e Suprimentos, Supervisão de Fi-
nanças e Assessoria Jurídica, que adoto como razões de decidir 
e, à conta da dotação nº 65.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.30.00
.00, Nota de Reserva nº 36.452/2020 (030332300), AUTORIZO 
a contratação da empresa Fundidos de Ferro Brasil Ltda, CNPJ 
06.113.099/0001-14, detentora da Ata de Registro de Preços 
nº 106/SMSUB/COGEL/2019 (029479876 e 029479984), obje-
tivando a aquisição de 240 (duzentos e quarenta) unidades de 
grelha tipo boca de leão, com entrega parcelada por 12 meses, 
no valor total de R$68.160,00 (sessenta e oito mil cento e 
sessenta reais), conforme solicitado pela Supervisão Técnica de 
Manutenção (029623067).

II – Deverá a unidade responsável fazer cumprir todos os 
requisitos inscritos na referida Ata, previamente a retirada da 
Nota de Empenho ou assinatura do Contrato.

III - Autorizo a emissão da Nota de Empenho e, posterior-
mente, o cancelamento do saldo não utilizado.

IV - Designo outrossim, o Sr. Diógenes Carrenho Camilo, 
R.F. 602.802 como fiscal e Sr. Isao Toguchi, RF. 789.009 como 
suplente.

 PARELHEIROS
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO: 6047.2020/0000589-6 - TOMADA DE PREÇOS: 

16/SUB-PA/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada de enge-

nharia para requalificação urbana de área pública - Rua Pica 
Pau, Rua Cabure, Rua Barauna e Rua das Corujas - Vargem 
Grande - São Paulo/SP

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNI-

TÁRIO
No primeiro dia do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, 

às 09:00 horas, na sala de reunião da Subprefeitura Parelhei-
ros, reunidos os membros nomeados pela PORTARIA Nº 014/
SUB-PA/GAB/2019 e o Coordenador de Projetos e Obras, ao 
final elencados, foram iniciados os trabalhos da licitação em 
epígrafe. A empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA inscrita 
no CNPJ sob nº 56.838.949/0001-10 entregou documentação 
complementar para análise e após a verificação pela equipe de 
licitação e a área técnica foi observado que estes foram apre-
sentados e atendeu as exigências do edital, (SEI nº 030421471). 
A empresa RODOSERV ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ sob 
nº 00.935.969/0001-54 entregou documentação complementar 
para análise e após a verificação pela equipe de licitação e a 
área técnica foi observado que não atendeu as exigências para 
participação na comprovação dos quantitativos necessários 
exigidos para o item – Piso de Concreto Intertravado, espes-
sura 8CM sobre base de areia reciclada, (SEI 030421608). No 
horário estabelecido foram recebidos os envelopes "Envelope 
nº 1 - Proposta" e "Envelope nº2 - Habilitação" das empresas 
participantes e o atendimento do Edital quanto aos requisi-
tos para a entrega dos envelopes e o seu enquadramento, 
ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob 
nº 47.218.979/0001-32, M.C. Engenharia e Construções Ltda 
inscrita no CNPJ sob nº 71.654.446/0001-88, PAV PASSOS 
CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob nº 31.031.932/0001-
25, CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA inscrita no CNPJ sob 
nº 56.838.949/0001-10, CONSTRUTORA ROY LTDA inscrita 
no CNPJ sob nº 43.898.972/0001-58 e não ocorreu o creden-
ciamento de nenhum representante das empresas. Nenhuma 
empresa apresentou declaração para serem enquadradas como 
do tipo Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. Foram 
abertos o Envelope 1 - Proposta de todas as empresas e o 
conteúdo rubricado pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitação e do Representante da área técnica, e observado 
o atendimento das exigências, passou a informar os valores 
ofertados: ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no 
CNPJ sob nº 47.218.979/0001-32 o valor de R$ 1.669.926,13 
(um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil novecentos 
e vinte e seis reais e treze centavos) - SEI nº 030426504, 
M.C. Engenharia e Construções Ltda inscrita no CNPJ sob 
nº 71.654.446/0001-88 o valor de R$ 1.598.695,84 (um mi-
lhão, quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e noventa e 
cinco reais e oitenta e quatro centavos) - SEI nº 030426610, 
PAV PASSOS CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob nº 
31.031.932/0001-25 o valor de R$ 1.624.925,05 (um milhão, 
seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais 
e cinco centavos) - SEI nº 030426642, CONSTRUTORA PROGRE-
DIOR LTDA inscrita no CNPJ sob nº 56.838.949/0001-10 o valor 
de R$ 1.618.496,32 (um milhão, seiscentos e dezoito mil qua-
trocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) - SEI 
nº 030426699, CONSTRUTORA ROY LTDA inscrita no CNPJ sob 
nº 43.898.972/0001-58 o valor de R$ 1.620.039,21 (um milhão, 
seiscentos e vinte mil trinta e nove reais e vinte e um centavos) 
- SEI nº 030426740. Passa a ordenar e CLASSIFICAR da seguin-
te maneira: 1º Lugar - M.C. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA  inscrita no CNPJ sob nº 71.654.446/0001-88 o valor de 
R$ 1.598.695,84 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil 
seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), 
2º Lugar - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA inscrita no CNPJ 
sob nº 56.838.949/0001-10 o valor de R$ 1.618.496,32 (um 
milhão, seiscentos e dezoito mil quatrocentos e noventa e seis 
reais e trinta e dois centavos), 3º Lugar - CONSTRUTORA ROY 
LTDA inscrita no CNPJ sob nº 43.898.972/0001-58 o valor de R$ 
1.620.039,21 (um milhão, seiscentos e vinte mil trinta e nove 
reais e vinte e um centavos), 4º Lugar - PAV PASSOS CONSTRU-
ÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob nº 31.031.932/0001-25 o valor 
de R$ 1.624.925,05 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil 
novecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), 5º Lugar - 
ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob 
nº 47.218.979/0001-32 o valor de R$ 1.669.926,13 (um milhão, 
seiscentos e sessenta e nove mil novecentos e vinte e seis reais 
e treze centavos). Todas consideradas válidas e exequíveis. Em 
ato contínuo foi aberto o envelope nº 2 - Documentos de Habi-
litação da empresa melhor classificada, neste caso a empresa 
M.C. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  inscrita no CNPJ sob 
nº 71.654.446/0001-88 e após a análise de toda a documen-
tação pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Coorde-
nador de Projetos e Obras, foi constatado o atendimento das 
exigências do Edital e considerada HABILITADA, sendo possível 
consultar no SEI nº 030426798 a documentação entregue. A 
Ata desta Sessão Pública será levada ao conhecimento de todos 
por meio de publicação no Diário Oficial da Cidade e será con-
cedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para que os interessados 
possam manifestar o interesse na interposição de recurso, caso 
não ocorra, este processo será encaminhado para a Autoridade 
Competente para decidir sobre a Homologação e Adjudicação 

48.096.044/0001-93, fazendo-o com fundamento no artigo 
57, § 1º, Inciso V, da Lei Federal nº. 8.666/93, e alterações pos-
teriores.

II – Publique-se.
III – Após à Coordenadoria de Projetos e Obras para o que 

couber.

 JABAQUARA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 EXTRATO DE CONTRATO 
TERMO DE CONTRATO Nº 11/SUB-JA/ 2020
PROCESSO N°: 6042.2020/0001124-4
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de revita-

lização de áreas públicas – Escadões - Localização: Rua Astro-
lábio, 173 x Rua Deputado Fernando Mauro (Escadão entre as 
Ruas Astrolábio, 173 x Rua Deputado Fernando Mauro)

CONTRATANTE: SUBPREFEITURA JABAQUARA – CNPJ 
05.659.015/0001-80

CONTRATADA: EF CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃOO PRE-
DIAL E INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ Nº 20.543.972/0001-30

VALOR DO CONTRATO: R$ 29.744,17 (vinte e nove mil se-
tecentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos)

PRAZO: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emis-
são da Ordem de Serviço.

DOTAÇÃO: 55.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00

 PROCESSO Nº 6042.2020/0001177-5
DESPACHO Nº 102/2020 
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a Requisição de Material, a anuência da Unidade Gestora, e nos 
termos da competência que me foi outorgada na conformidade 
da Portaria Nº 017/2019/SUB-JA/GAB, com fundamento no inci-
so II do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Muni-
cipal nº 56.144/2015 com as devidas alterações posteriores, AU-
TORIZO o Fornecimento de 440 (quatrocentos e quarenta) Guias 
de concreto do tipo PMSP "100" 20 MPA RETA, através da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/SMSUB/COGEL/2019, oriunda 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/SMSUB/COGEL/2019 que tem 
como gestora a SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU-
RAS, e detentora a empresa FOX CONSTRUÇÃO COMERCIAL E 
SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ 24.044.862/0001-84.

II. O valor total estimado da presente aquisição importa 
em R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) onerando a 
dotação orçamentária 55.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.30.00.

IV. A entrega será em parcela única e fica designado como 
fiscal o servidor Luiz de Almeida Queiroz, RF 642.165.2

 LAPA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 PROCESSO SEI Nº 6044.2020/0002347-2 
DESPACHO
À vista dos elementos que instruem o processo, no uso 

das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal 
13.399/02, nos termos do Inciso VII e IX a art. 4º da Lei Federal 
nº 10.520, no artigo 3º da Lei Municipal nº 13.278/2002, no 
Decreto Municipal nº 44.279/03 e Decreto nº 58.606/2020, 
AUTORIZO, - Aquisição de Materiais de proteção contra co-
vid-19 para uso desta Subprefeitura Lapa- cotação eletronica 
08/2020, no montante de R$ 3.030,00 (Três mil, e trinta reais), 
com prazo de entrega de 05 (Cinco) dias uteis contados do 
recebimento da nota de empenho, onerando a dotação : 48.1
0.15.452.3.022.2.100.3.3.90.30.00- do orçamento vigente, a 
favor das empresas: Jardim Serviços Administração Ltda, CNPJ; 
sob nº 34.020.334/0001-49: ITEM 2 - Dispenser para álcool 
em gel, Valor Unitário: R$ 22,50, Valor total: R$ 900,00;Item 
5 - Tapete sanitizante 0,60x0,40 , Valor Unitário: R$ 90,00, Valor 
Total: R$ 630,00, no montante de R$ 1.530,00; e para Empresa: 
Bandiassu Eventos Ltda -EPP,CNPJ nº 00.663.619/0001-86: Item 
4 -Tapete Sanitizante 1,20x0,60,valor unitário: R$ 300,00, Valor 
total: R$ 1.500,00.

Fiscal: Clodoaldo dos Santos 740.790.1
Suplente: Benedito Durvalino de Oliveira 578.496.4
Suplente: Valmir Nascimento dos Anjos 642.36

 M'BOI MIRIM
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SUB-MB/CAF/SAS-SUPERVISÃO DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
INTERESSADO: SUBPREFEITURA M’ BOI MIRIM
ASSUNTO: Despacho de autorização para aquisição de 

Barreira protetora policarbonato e Adesivo antiderrapante para 
chão para adequações necessárias a reabertura do atendimento 
presencial da Subprefeitura M’Boi Mirim.

No uso das atribuições a mim delegadas pela Lei Municipal 
nº 13.399/2002, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, bem como 
os elementos constantes deste processo, AUTORIZO a contra-
tação direta da empresa FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 
- EPP, CNPJ: 07.496.162/00001-01, objetivando o Aquisição de 
Barreira protetora policarbonato e Adesivo antiderrapante para 
chão, pelo valor total de R$ 8.940,00 (oito mil novecentos e 
quarenta reais).

I.Emita-se a Nota de Empenho correspondente, onerando a 
dotação 58.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.

II.A entrega da nota de Empenho e anexo fica condiciona-
da a apresentação dos seguintes documentos:

III.CND (Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos 
Federais e a dívida ativa da união), FGTS (Certificado de Regu-
laridade de Situação referente ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço), CTM (Certidão Negativa de Débitos referente a 
Tributos Mobiliários expedidos pela Secretaria Municipal da 
Fazenda). Caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de 
Contribuição Mobiliários deste Município de São Paulo, deverá 
apresentar declaração sob as penas da Lei, no sentido de que 
não é cadastrada e de que nada deve a esta Municipalidade 
relativamente aos tributos relacionados com a prestação lici-
tada, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), Apresentar 
consulta on-line da situação da empresa no SICAF , Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, Consulta ao CADIN 
Municipal (via internet), demonstrando que não foram encon-
tradas pendências, de acordo com a Lei Municipal n.º 14.094/05 
e o Decreto Municipal n.º 47.096/06, a inclusão no CADIN im-
pedirá a empresa de contratar com a Administração Municipal, 
sendo que os mesmos deverão estar com validade em vigor na 
data da retirada da Nota de Empenho.

IV.Responsáveis pelo recebimento: Célia Rosa de Marselha 
- RF: 623.821/1, substituída em seus impedimentos legais pela 
funcionária Claudete Amaro Raimundo - RF. 647.020.3.

V.A entrega será única, contados 05 (cinco) dias corridos a 
partir do recebimento da Nota de Empenho.

VI.Publique-se.
VII.Encaminhe-se à CAF/Supervisão de Finanças desta Sub-

prefeitura para as medidas em prosseguimento.

 FREGUESIA-BRASILÂNDIA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 PUBICAÇÃO POR OMISSÃO
SEI! Nº. 6037.2017/0000314-1 – Memorando nº. 008/

SUB-FB/CAF/2020
I. À vista dos elementos constantes do presente e con-

soante competência a mim conferida pela Lei Municipal nº. 
13.399/02, com fundamento no inciso II, artigo 57 c/c inciso II, 
§ 2º do artigo 65, a Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Municipal nº 
13.278/02, Decreto Municipal nº. 44.279/03, AUTORIZO ADITA-
MENTO DO CONTRATO nº. 01/PR-FB/2018, derivado da ATA 
de RP nº. 05/SMG-COBES/2017, o qual tem como contratada 
a empresa 99 TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
18.033.552/0001-61, com sede Rua Sansão Alves dos Santos, 
400, Cidade Monçoes, CEP 04571-090 - São Paulo-SP, cujo ob-
jeto é contratação de empresa especializada na intermediação 
ou agenciamento de serviços de transporte individual remune-
rado de passageiros via aplicativo customizável web e mobile 
com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de 
serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, 
provedores de conteúdo e outros serviços de informação inter-
net, para atender à Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia, para 
constar o quanto segue no respectivo contrato a prorrogação 
do prazo contratual pelo período de 02 (dois) meses a partir 
de 06/06/2020 a 05/08/2020.

II. O valor total do ajuste importa em R$ 32.846,46 (trinta 
e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis 
centavos), conforme planilha de valores anexada ao expediente 
em questão.

III. Os respectivos valores onerarão a Dotação Orçamen-
tária nº. 43.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.33.00.00, conforme 
Nota de Reserva Nº. 11.279/2020 e Notas de Empenhos 
nºs. 12.277/2020 e 12.492/2020, constantes no processo 
eletrônico SE! Nº. 6037.2017/0000314-1.

IV. Fica a contratada oportunamente convocada para assi-
natura do Termo de Aditamento;

V. Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do refe-
rido Termo de Contrato para todos os efeitos de direito;

VI. Publique-se;
VII. Encaminhe-se a SUB-FB/CAF/SAS para adoção das 

demais medidas cabíveis.

 IPIRANGA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SEI Nº 6039.2020/0001326-7
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (Dispensa de Licitação 

nos termos do Art. 24, Inc. IV da Lei 8.666/93)
INTERESSADO: SUB-IP/CAF/Supervisão de Administração 

e Suprimentos
ASSUNTO: Serviço de Instalação de Placas em Acrílico para 

Bloqueio dos Guichês de Atendimento.
I – À vista dos elementos de convicção que instruem o 

presente processo, e demais manifestações da Supervisão 
de Administração e Suprimentos, Supervisão de Finanças e 
Assessoria Jurídica desta Subprefeitura, no uso das atribuições 
a mim conferidas, que acolho e adoto como razão de decidir, 
AUTORIZO com fundamento no Inciso II do art. 24, inc. IV, da Lei 
Federal n.o 8.666/93 c.c art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020 
e art. 2º, inciso II, do Decreto Municipal no 59.283/2020, a fim 
de maximizar as medidas preventivas de contágio, visando a re-
tomada do atendimento presencial ao público na Subprefeitura 
Ipiranga, adjudicada à empresa empresa BY COLOR EDITORA E 
GRAFICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 26.106.858/0001-29, 
objetivando a aquisição e os serviços de instalação de placas/
bloqueios de acrílico para os guichês de atendimento da Praça 
de Atendimento e Coordenadoria de Planejamento e Desenvol-
vimento Urbano – CPDU desta Subprefeitura, pelo valor total de 
R$ 6.372,00 (seis mil trezentos e setenta e dois reais), conforme 
proposta em documento SEI n.º 030374265, observadas as 
informações constantes no Termo de Referência anexado em SEI 
n.º 030243901 e demais informações constantes no presente 
processo eletrônico.

II – Emita-se a correspondente Nota de Empenho em nome 
da empresa supramencionada, para fazer frente as despesas 
decorrentes da aquisição, onerando a dotação orçamentária n.º 
53.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, orçamento vigente.

III - A referida Nota de Empenho valerá como contrato, ob-
servando-se as exigências contidas no Art.11 do Decreto Muni-
cipal n.º 59.171/2020, cuja entrega ficará condicionada à apre-
sentação, pela empresa detentora, dos documentos exigidos no 
artigo 40, 41 e 42 do Decreto Municipal n.º 44.279/2003.

 ITAIM PAULISTA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 PROCESSO 6040.2020/0000921-4
INTERESSADO: SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA / 

SUB-IT
ASSUNTO: DL – AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DIVI-

SÓRIAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL, MEDINDO 
800X1200 COM ESPESSURA DE 4 MM

DESPACHO
À vista dos elementos constantes do presente, notada-

mente as manifestações da Supervisão de Administração e 
Suprimentos em link 029892660 e da Assessoria Jurídica em 
link 030333334, nas quais acolho como razões de decidir e, 
no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal 
13.399/02, AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, inciso II 
da Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02, artigo 12 do 
Decreto 44.279/03 e Decreto 9.412/2018, a contratação da em-
presa THIAGO ALVES DOS REIS , C.N..P.J. 34.966.544/0001-24, 
objetivando aquisição de 5 peças com instalação: divisórias de 
proteção em acrílico cristal medindo 800x1200 com espessura 
de 4 mm, no valor unitário de R$ 414,00 (Quatrocentos e cator-
ze reais), o valor total da contratação será de R$ 2.070,00 (Dois 
mil e setenta reais) onerando a dotação 64.10.15.122.3024.2.1
00.3.3.90.30.00, do orçamento vigente,

AUTORIZO, em consequência, a emissão da nota de em-
penho correspondente, bem como as emissões das notas de 
liquidações e pagamentos e eventuais cancelamentos de saldos 
de notas de empenhos não utilizados.

 ITAQUERA
 GABINETE DA SUBPREFEITA

 DESPACHO DE SUSPENSÃO
I – À vista dos elementos contidos no presente Processo 

Administrativo nº 6041.2020/0000573-7, nos termos do contido 
no documento SEI 030282708 da Coordenadoria de Projetos 
e Obras e da manifestação da Assessoria Jurídica desta Sub-
prefeitura, as quais acolho, com anuência da Contratada no 
documento SEI 030282865, AUTORIZO a suspensão "sine die", 
a partir de 30.06,20, do Contrato SUB-IQ/2020, que tem por 
objeto a prestação de serviços de manejo arbóreo, celebrado 
com a empresa DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 

 ATA DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 001/SMSUB/COGEL/2020
TIPO: Menor preço global
SEI Nº 6012.2020/0014579-4
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO 
SACOLÃO MUNICIPAL RIO PEQUENO.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de dois mil e vinte, 
às 13:00 horas, reuniram-se os membros, ao final nomeados, 
da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria 
nº 42/SMSUB/2020, doravante denominada de Comissão, na 
sala de reuniões da Secretaria Municipal das Subprefeituras 
para proceder à classificação das propostas apresentadas em 
ordem crescente de valor com base nos critérios de julgamento 
previstos nos itens 16 e seguintes do Edital na seguinte con-
formidade:

Empresa: Valor: Classificação:
LETTIERI CONSTRUTORA R$ 312.878,65 1º
MACOR ENG. CONSTRUÇÕES E COM. LTDA R$ 313.428,04 2º
DEKTON ENG. E CONTRUÇÃO R$ 322.520,48 3º
ALMEIDA SAPATA ENG. E CONSTRUÇÕES R$ 329.883,04 4º

HABILITAÇÃO:
Na sequência, foram analisados os documentos de habilita-

ção e foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos 
no Edital da primeira colocada, a empresa LETTIERI CONSTRU-
TORA.

Por consequência, a Vice-Presidente DECLARA VENCEDORA 
como a melhor oferta do certame, no valor de R$ 312.878,65 
(cento e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais 
e dez centavos), a empresa LETTIERI CONSTRUTORA, CNPJ 
nº07.879.965/0001-45.

Fica aberto o prazo de 02 dias para apresentação de 
recursos, sendo que para obter vista aos autos os licitantes 
devem encaminhar solicitação exclusivamente por e-mail para 
cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br . Nada mais havendo 
tratar, eu, Vinícius Felipe Moreno, RF.º 858.802-3, secretário, 
lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada 
pelos presentes.

 ARICANDUVA/FORMOSA/
CARRÃO
 GABINETE DA SUBPREFEITA

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 04/2020

Às 12:03 horas do dia 01 de julho de 2020, após analisado 
o resultado do Pregão nº 04/2020, referente ao Processo nº 
6030.2020/0000828-0, o pregoeiro, Sr(a) RICARDO MITSUO 
NAKANO, ADJUDICA ao licitante vencedor o respectivo item, 
conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

Resultado da Adjudicação
Item 1 - LAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA
Descrição Complementar: Laje de concreto armado para 

boca de lobo, conforme Anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva 

de ME/EPP
Quantidade: 300 unidades Valor estimado: 42.150,00
Intervalo Mínimo entre lances R$ 30,00
Situação em 01/07/2020 ás 12:03 horas. Adjudicado para 

MPX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI , CNPJ: 
06.178.111/0001-79 pelo melhor lance de R$ 30.940,00 , com o 
valor negociado de R$ 30.900,00

 BUTANTÃ
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 6031.2016/0000205-1
ASSUNTO: Refere-se a redução da carga horária mensal 

para 128 hora/mês a partir de 01/07/2020 com redução con-
tratual em 16,66% do Termo de Contrato 001/SP/BT/SF/2015.

I - No uso das atribuições a mim delegadas pela Lei 
Municipal nº 13.399/2002, considerando os elementos conti-
dos nos autos deste processo, e em conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666/93, e alterações subsequentes, AUTORIZO 
a redução da carga horária mensal para 128 horas/mês a 
partir de 01/07/2020, ou seja, redução contratual em 16,66%, 
passando o valor mensal de R$ 94.085,47 (noventa e quatro 
mil oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) para R$ 
62.723,65 (sessenta e dois mil reais setecentos e vinte e três 
mil e sessenta e cinco centavos) do Termo de Contrato nº 001/
SP/BT/SF/2015, celebrado com a empresa NORBRASIL SANEA-
MENTO LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob nº 07.341.955/0001-51, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em serviços de limpeza mecanizada 
do sistema de drenagem constituído de galerias de águas 
pluviais, ramais, tubos e conexões, poços de visita, bocas de 
lobo e dispositivos acessórios. Necessário se faz tal redução 
tendo em vista a redução orçamentária/ financeira, devido a 
Pandemia COVID 19.

Emita-se a nota de empenho onerando a dotação 50.10.
17.512.3005.2367.3.3.90.39.00.00 - Manutenção de Sistemas 
de Drenagem.

 6031.2019/0001423-5
RETI-RATIFICAÇÃO do Despacho Autorizatório sob nº de 

SEI 030344596, publicado no DOC de 30/06/2020, página 55.
ONDE SE LÊ:
I – 6031.2019/0001423-5......., 12 (DOZE) MESES A PARTIR 

DE 01/07/20 até 30/06/2021.......
O valor total para a contratação é de R$ 1.279.447,21 (um 

milhão, duzentos e setenta e nove mil quatrocentos e quarenta 
e sete reais e vinte e um centavos), sendo R$ 1.198.800,00 (um 
milhão cento e noventa e oito mil e oitocentos reais) para o 
principal e R$ 80.647,21 (oitenta mil seiscentos e quarenta e 
sete reais e vinte e um centavos) para pagamento de despesas 
com reajuste.

Para o exercício o valor de R$ 631.321,98 (seiscentos e 
trinta e um mil trezentos e vinte e um reais e noventa e oito 
centavos), sendo R$ 599.400,00 (quinhentos e noventa e nove 
mil e quatrocentos reais) para o principal e R$ 31.921,98 (trinta 
e um mil e novecentos e vinte e um reais e noventa e oito cen-
tavos) para pagamento de despesas de reajuste....

LEIA-SE:
I - 6031.2020/0001423-5......, 12 (DOZE) MESES A PARTIR 

DE 02/07/2020 A 01/07/2021..........
O valor total para a contratação é de R$ 1.279.618,67 (um 

milhão, duzentos e setenta e nove mil e seiscentos e dezoito 
reais e sessenta e sete centavos) , sendo R$ 1.198.800,00 (um 
milhão cento e noventa e oito mil e oitocentos reais) para o 
principal e R$ 80.818,67 (oitenta mil oitocentos e dezoito reais 
e sessenta e sete centavos) para pagamento de despesas com 
reajuste.

Para o exercício o valor de R$ 627.892,75 (seiscentos e 
vinte e sete mil e oitocentos e noventa e dois reais e setenta e 
cinco centavos), sendo R$ 596.070,00 (quinhentos e noventa e 
seis mil e setenta reais) para o principal e R$ 31.822,75 (trinta e 
um mil e oitocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centa-
vos) para pagamento de despesas com reajuste....
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