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a mim conferida pela Portaria 14/SMSUB/COGEL/2019, e com 
fundamento no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Muni-
cipal nº 13.278/02 e alterações, AUTORIZO o ACRÉSCIMO de 
R$ 1.785.960,00 (Um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil, 
novecentos e sessenta reais)equivalentes a aproximadamente 
6,67% ao contrato nº 040/SMSUB/COGEL/2019 firmado com a 
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 58.853.169/0001-74, que tem como objeto a PRESTA-
ÇÕES DE SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO PARA REMO-
ÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE IRREGULAR. O Contrato pas-
sa ser de R$ 29.784.603,75 (Vinte e Nove Milhões e Setecentos 
e Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Três Reais e Setenta e 
Cinco Centavos ) que passa a vigorar a partir de 01/04/2020 re-
ferente a 09 (nove) equipes/mês. Outrossim, APROVO a Minuta 
do Contrato (027440003) acostada aos autos.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando 
a dotação orçamentária 12.10.15.452.3022.2.424.3.3.90.39.0
0.00 para suportar as despesas deste exercício, observando o 
princípio da anualidade.

 SEI Nº 6012.2019/0004562-3 - DESPACHO 
AUTORIZATÓRIO

I. À vista dos elementos constantes do presente, em espe-
cial a Informação SMSUB/SPUA (027309726, 027407200) e a 
manifestação de SMSUB/COGEL 027441866; pela competência 
a mim conferida pela Portaria 14/SMSUB/COGEL/2019, e com 
fundamento no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Muni-
cipal nº 13.278/02 e alterações, AUTORIZO o ACRÉSCIMO de 
R$ 1.785.960,00 (Um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil, 
novecentos e sessenta reais)equivalentes a aproximadamente 
6,67% ao contrato nº 040/SMSUB/COGEL/2019 firmado com a 
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 58.853.169/0001-74, que tem como objeto a PRESTA-
ÇÕES DE SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO PARA REMO-
ÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE IRREGULAR. O Contrato pas-
sa ser de R$ 29.784.603,75 (Vinte e Nove Milhões e Setecentos 
e Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Três Reais e Setenta e 
Cinco Centavos ) que passa a vigorar a partir de 01/04/2020 re-
ferente a 09 (nove) equipes/mês. Outrossim, APROVO a Minuta 
do Contrato (027440003) acostada aos autos.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando 
a dotação orçamentária 12.10.15.452.3022.2.424.3.3.90.39.0
0.00 para suportar as despesas deste exercício, observando o 
princípio da anualidade.

 SEI Nº 6012.2019/0004563-1 - DESPACHO 
AUTORIZATÓRIO

I. À vista dos elementos constantes do presente, em espe-
cial a Informação SMSUB/SPUA (025805928); pela competência 
a mim conferida pela Portaria 14/SMSUB/COGEL/2019, e com 
fundamento no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal 
nº 13.278/02 e alterações, AUTORIZO o ACRÉSCIMO de R$ 
115.253,59 (cento e quinze mil duzentos e cinquenta e três 
reais e cinquenta e nove centavos) equivalente a aproximada-
mente 6,66% ao contrato nº 041/SMSUB/COGEL/2019 firmado 
com a SAFIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, 
SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o n.º 
22.297.424/0001-00, que tem como objeto a PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO PARA REMOÇÃO DE 
COMÉRCIO AMBULANTE IRREGULAR. O Contrato passa ser de 
R$ 2.838.784,47 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil 
setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centa-
vos) , que passa a vigorar a partir de 01/04/2020 referente a 
01(uma) equipe/mês. Outrossim, APROVO a Minuta do Contrato 
(027508876) acostada aos autos.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando 
a dotação orçamentária 12.10.15.452.3022.2.424.3.3.90.39.0
0.00 para suportar as despesas deste exercício, observando o 
princípio da anualidade.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

SEI Nº 6019.2020/0001062-5
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência a mim conferida por lei, AUTORIZO, com fun-
damento na Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal 
56.144/2015 e Portaria nº 14/SMSUB/2019, a UTILIZAÇÃO da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/SMPR/COGEL/2018, a qual 
a detentora é a empresa FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE-
LI, inscrita no CNPJ nº 02.542.939/0001-03, pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEME, para contratação de 
24 (VINTE E QUATRO) EQUIPES DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS 
VERDES, A SEREM UTILIZADAS DENTRO DO PERÍODO DE 06 
(SEIS) MESES;

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

SEI Nº 6016.2020/0025121-9
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência a mim conferida por lei, AUTORIZO, com fun-
damento na Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal 
56.144/2015 e Portaria nº 14/SMSUB/2019, a UTILIZAÇÃO da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/SMPR/COGEL/2018, a qual 
a detentora é a empresa DEMAX SERVIÇOS E COMÉRICO LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 48.096.044/0001-93, pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME, para contratação de 04 
(QUATRO) EQUIPES DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, pelo 
período de 12 (MESES), totalizando 48 (QUARENTA E OITO) 
EQUIPES;

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

SEI Nº 6012.2020/0005615-5
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

a Informação SMSUB/ATOS (027209028); pela competência a 
mim conferida pela Portaria 14/SMSUB/2019, e com fundamen-
to 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 CON-
TRATAÇÃO da empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 56.838.949/0001-10, situada à Rua 
Michigan nº135, – Bairro: Brooklin Novo – Cidade: São Paulo/
SP – Telefone: (11) 5543-5022 – e-mail: alexandre@progredior.
com.br, detentora da Ata de Registros de Preços nº 50/SMSUB/
COGEL/2019 – LOTE XIII, objetivando a prestação de serviços 
para a readequação e manutenção dos passeios públicos – 
“calçadas”, nas seguintes vias: Avenida Sapopemba ENTRE Rua 
Alfonso Este até a Rua Benjamin de Tudela, conforme Crono-
grama Físico-Financeiro (27206178), no valor de R$ 136.542,9 
(CENTO E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E 
DOIS MIL E NOVENTA CENTAVOS). O prazo contratual terá a 
vigência de 30 (TRINTA) dias, contados a partir da data de assi-
natura do contrato. Outrossim, APROVO a Minuta do Contrato 
(027561370) acostada aos autos.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando 
a dotação orçamentária 98.12.15.452.3006.1.169.4.4.90.39.00.
08 para suportar as despesas deste exercício.

III. Com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 
54.873/2014 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscaliza-
ção dos serviços contratados, os Servidores: ARQº RUBENS MO-
REIRA PIRES - RF 818.067.9 E Arqº Fabio Polillo - RF 816.593.9 
como SUPLENTE.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

SEI Nº 6012.2020/0000042-7
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

a Informação SMSUB/ATOS (027116469); 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 

24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, a contratação di-
reta, por dispensa de licitação em razão de menor preço, da 
empresa A.H.L. MANUTENCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 
nº 11.178.524/0001-93vencedora da cotação eletrônica nº 
004/2020/SMPED, para a Contratação de empresa especializada 
no fornecimento e instalação de 01 (um) equipamento de Ar 
condicionado tipo HI Wall30.000 BTUS 220volts, no valor total 
de R$ 5.688,00 (cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais).

II – Para atendimento das despesas há a Nota de Reserva 
nº 19.087/2020, no valor de R$ 10.785,00 (dez mil, setecentos 
e oitenta e cinco reais). , onerando a dotação orçamentária nº 
36.10.14.122.3024.2.100.3.3. 90.39.00.00, ficando autorizado, 
desde já, o cancelamento do saldo remanescente.

III - Exercerá a condição de fiscal do presente contrato o 
servidor Benjamim Lobão da Silveira Filho, R.F. 779.733.8, e na 
sua ausência será suplente o servidor Marcos Rogério Lozano 
Lopes, R.F nº 558.856-1.

IV – PUBLIQUE-SE.
V – A seguir, encaminhem-se os autos à Coordenação de 

Administração e Finanças – CAF para, nos termos da compe-
tência prevista na Lei Municipal n° 14.659/2007 e no Decreto 
Municipal n° 58.031/2017, emitir a Nota de Empenho.

 GESTÃO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0000468-1
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 003/SG/2020
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SG
CONTRATADA: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

EIRELI – CNPJ nº 64.088.214/0001-44
OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de 2.184 (duas mil 

cento e oitenta e quatro) unidades de açúcar refinado amorfo 
/ microcristalino, cujas características e especificações técnicas 
encontram-se descritas no ANEXO I deste Termo de Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.10.04.122.3024.2100.3.3
.90.30.00.00

VALOR DO CONTRATO: R$ 4.651,92 (quatro mil seiscentos 
e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos)

DATA DE ASSINATURA: 30/03/2020
PRAZO DO CONTRATO: 30/03/2020 a 29/03/2021
PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO 

TERMO DE CONTRATO N° 003/SG/2020
PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0000468-1
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.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SEI Nº 6012.2019/0007980-3
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

a Informação SMSUB/GAB (027506622); 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, RETIFICO o 
Despacho 027521575 publicado no DOC de 28/03/2020 São 
Paulo, 65 (60) – 53, para constar a empresa SOUZA COMPEC 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.052.229/0001-44, situada na Rua Amaro Cavalheiro, nº 366, 
2º andar, conjunto 31/32, bairro Pinheiros, São Paulo/SP, e não 
como saiu. As demais informações permanecem inalteradas.

 SEI Nº 6012.2019/0007989-7
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a Informação SMSUB/GAB; pela competência a mim 
conferida pela Portaria 14/SMSUB/2019, e com fundamento 
na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e art. 
24 do Decreto nº 56.144/15 e alterações, RETIFICO o Despacho 
027538672 para constar o nº do Contrato Nº 73/SMSUB/CO-
GEL/2019 firmado com a empresa SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVI-
MENTAÇÃO S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 43.677.822/0001-14, 
e não como constou.

 SEI Nº 6012.2019/0005246-8 - DESPACHO 
AUTORIZATÓRIO

I. À vista dos elementos constantes do presente, em es-
pecial a Informação SMSUB/SPUA (027309637, 027407455 e 
027494599); pela competência a mim conferida pela Portaria 
14/SMSUB/COGEL/2019, e com fundamento no art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e alterações, 
AUTORIZO o ACRÉSCIMO de R$ 1.169.877,60 ( Um milhão, 
cento e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais 
e sessenta centavos)equivalentes a aproximadamente 6,72% 
ao contrato nº 042/SMSUB/COGEL/2019 firmado com a HIPLAN 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 65.034.654/0001-81, que tem como 
objeto a PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO 
PARA REMOÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE IRREGULAR. O 
Contrato passa ser de R$ 19.353.588,60 (Dezenove milhões, 
trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito 
reais e sessenta centavos ), que passa a vigorar a partir de 
01/04/2020 referente a 06(seis) equipe/mês. Outrossim, APRO-
VO a Minuta do Contrato (027507404) acostada aos autos.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando 
a dotação orçamentária 12.10.15.452.3022.2.424.3.3.90.39.0
0.00 para suportar as despesas deste exercício, observando o 
princípio da anualidade.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO - SEI Nº 
6012.2019/0004561-5

I. À vista dos elementos constantes do presente, em es-
pecial a Informação SMSUB/SPUA (027309697 e 027495027); 
pela competência a mim conferida pela Portaria 14/SMSUB/
COGEL/2019, e com fundamento no art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e alterações, AUTORIZO 
o ACRÉSCIMO de 175.719,28 (Cento e setenta e cinco mil, 
setecentos e dezenove mil e vinte e oito centavos) equivalentes 
a aproximadamente 6,67% ao contrato nº 039/SMSUB/CO-
GEL/2019 firmado com a HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
65.034.654/0001-81, que tem como objeto a PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO PARA REMOÇÃO DE CO-
MÉRCIO AMBULANTE IRREGULAR. O Contrato passa ser de R$ 
2.930.485,08 (Dois milhões, novecentos e trinta mil, quatrocen-
tos e oitenta e cinco reais e oito centavos). O Acréscimo passa 
a vigorar a partir de 01/04/2020 referente a 01 (uma) equipe/
mês. Outrossim, APROVO a Minuta do Contrato (027512116) 
acostada aos autos.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando 
a dotação orçamentária 12.10.15.452.3022.2.424.3.3.90.39.0
0.00 para suportar as despesas deste exercício, observando o 
princípio da anualidade.

 SEI Nº 6012.2019/0004562-3 - DESPACHO 
AUTORIZATÓRIO

I. À vista dos elementos constantes do presente, em espe-
cial a Informação SMSUB/SPUA (027309726, 027407200) e a 
manifestação de SMSUB/COGEL 027441866; pela competência 

São Paulo – PMSP: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br ou pela Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado 
de São Paulo www.bec.sp.gov.br.

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DIRETOR GERAL

 8110.2017/0000029-2
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Contratação de serviço de telefonia móvel pes-

soal (voz e dados), com a disponibilização de terminais móveis 
em regime de comodato (celular, smartphone, modem e sim 
cards). Contrato nº 07/Fundação Paulistana/2017. Aditivo 03. 
Prorrogação contratual. Possibilidade.

I – No uso das atribuições que me foram conferidas por 
lei e demais elementos do presente, em especial a manifes-
tação da Assessoria Técnico-Jurídica (PARECER FUNDATEC/
AJ 027563434), com fulcro na Lei Federal 8.666/93, artigo 
57, inciso II, Lei Municipal 13.278/2002, regulamentada pelo 
Decreto Municipal 44.279/2003, AUTORIZO o aditamento ao 
Termo de Contrato n 007/Fundação Paulistana/2017, celebrado 
com a sociedade empresária TELEFONICA BRASIL S/A, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 02.558.157/0001-62, cujo objeto pres-
tação serviço de telefonia móvel pessoal (voz e dados), com a 
disponibilização de terminais móveis em regime de comodato 
(celular, smartphone, modem e sim cards), para fazer constar a 
prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, 
contados a partir de 02 de maio de 2020, pelo valor global 
estimado de R$ 18.826,80 (dezoito mil oitocentos e vinte e seis 
reais e oitenta centavos), sendo R$ 16.653,60 (dezesseis mil 
seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) o valor 
principal e R$ 2.173,20 (dois mil cento e setenta e três reais e 
vinte centavos) o valor estimado do reajuste, perfazendo o total 
de R$ 12.498,91 (doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais 
e noventa e um centavos).

II – Por consequência, AUTORIZO a emissão da competente 
nota de empenho correspondente, totalizando o valor estimado 
para todos os serviços contratados de R$ 12.498,91 (doze mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos) 
sendo R$ 11.056,14 (onze mil cinquenta e seis reais e quatorze 
centavos) o valor principal e R$ 1.442,77 (um mil quatrocentos 
e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) de reajuste 
estimado, onerando a dotação 80.10.12.122.3024.2100.33.90.3
9.00.00 do orçamento vigente. Para o exercício seguinte, deverá 
ser onerada dotação própria.

 TERMO DE ENCERRAMENTO Nº 02-FPETC-2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8110.2017/0000113-2
TERMO DE CONTRATO 11/Fundação Paulistana/2017
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO 

TECNOLOGIA E CULTURA.
CONTRATADA: Bom Gourmet Serviços Ltda
OBJETO: Prestação de serviços para fornecimento de 14 

(quatorze) Coffee Break para 30 (trinta) pessoas, 03 (três) 
Coffee Break para 150 (cento e cinquenta pessoas) e 03 (três) 
coquetéis para 150 (cento e cinquenta) pessoas.

O Termo de Contrato 11/fundaçãopaulistana/2017 firmado 
entre Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura, 
CNPJ nº 07.039.800/0001-65 e a empresa Bon Goumert inscrita 
sob o CNPJ nº 08.252.332/0001-75 neste ato representada pelo 
Senhor(a) Daisy Souza Martins, que vigorou pelo período de 
12/07/2017 a 12/07/2018.

Data da assinatura 14 de fevereiro de 2020.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHERES

 PROCESSO N° 6074.2018/0000351-0
Despacho Autorizatório
I - À vista das informações e documentos contidos no pre-

sente, especialmente o parecer exarado pela Assessoria Jurídica 
desta Pasta doc. SEI nº 026249360 retro, cumulado ao consig-
nado no Parecer 026123207, os quais acolho e utilizo como 
razão de decidir, verifico que o Sr. Marcelo Tavares Coutinho 
é o inventariante e, portanto representante do espólio Sr. Ale-
xandre Pereira Coutinho. Desta forma AUTORIZO o pagamento 
referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do 
Centro de Referência da Mulher - Maria de Lourdes Rodrigues 
- Capão Redondo, na conta bancária de titularidade do inven-
tariante. Nestes termos, torno sem efeito, e por consequência 
determino o CANCELAMENTO de todas as notas de Empenho 
expedidas em nome do Sr. Alexandre Pereira Coutinho, para que 
sejam expedidas e executadas em nome do Sr. Marcelo Tavares 
Coutinho.

II – AUTORIZO a emissão da nota de empenho em valor 
da contratada, suportada pela dotação orçamentárias nºs 34.1
0.14.422.3013.6.178.3.3.90.36.00.00, Outrossim, AUTORIZO o 
cancelamento de empenho eventualmente não utilizado.

III – Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de 
Apostilamento acostado ao doc. SEI nº 026363903, conforme 
aprovada pela AJ.

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO ELETRÔNICO N°6065.2020/0000144-9
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA
I - Considerando os elementos constantes do Processo 

Eletrônico nº6065.2020/0000144-9 e no exercício da minha 
competência legal, AUTORIZO, com fundamento no artigo 

 6029.2020/0003079-5 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana. - Aquisição de luvas para a SMSU – Decreto 
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 De-
creto Municipal 54.829/2014, bem como do artigo 4º-F, da Lei 
Nacional 13.979/2020, AUTORIZO a CONTRATAÇÃO DIRETA 
da empresa C.A. GARCIA BRINDES –ME, inscrita no CNPJ sob 
nº 19.083.466/0001-26, para aquisição de 2.000 (duas mil) cai-
xas de luvas de procedimentos não cirúrgicos, confeccionadas 
em látex, tamanhos M e G, contendo 100 unidades cada caixa, 
no valor unitário de R$ 36,90 (trinta e seis reais e noventa cen-
tavos) cada caixa, perfazendo o total de R$ 73.800,00 (setenta 
e três mil e oitocentos reais), visando a atender às necessidades 
da Pasta após a decretação do estado de emergência no Muni-
cípio de São Paulo pelo coronavírus, nos termos da Requisição 
(link 027523723) e Termo de Referência (link 027529072). – II 
– Por conseguinte, AUTORIZO a emissão da respectiva Nota de 
Empenho, onerando a dotação orçamentária nº. 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.

 6029.2020/0001387-4 - Secretaria Municipal de Seguran-
ça Urbana – SMSU. - Aquisição de camisetas meia manga para 
a Superintendência de Ações Ambientais Especializadas - SAE 
– Ata de Registro de Preços 18/SMSU/2019 (doc. 026328874). – 
I – No exercício das atribuições a mim conferidas por lei e pela 
Portaria 35 de 06 de julho de 2017, 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, regu-
lamentada pelo Decreto 44.279/03 e alterações, AUTORIZO a 
aquisição de 600 (seiscentas) camisetas meia manga azul mari-
nho noturno unissex, no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) 
e total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), mediante 
utilização da Ata de Registro de Preços 18/SMSU/2019, cuja 
detentora é a empresa LARGI CONFECÇÒES EIRELI – ME, 
CNPJ 30.158.707/0001-91, para o efetivo da Superintendência 
de Ações Ambientais Especializadas - SAE, consoante especi-
ficação da Requisição de Material doc. 026320207. – II – Por 
consequência, AUTORIZOa emissão da respectiva nota de em-
penho a favor da aludida empresa, consoante a nota de reserva 
23.388/20, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.301
3.2.192.3.3.90.30.00.00, do orçamento vigente.

 EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO E 
ADITAMENTO 3 DO CONTRATO 008/SMSU/2017

6029.2017/0000111-0
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

URBANA
CONTRATADA: AVANTY TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELLI 

– ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.927.338/0001-96
DATA ASSINATURA: 22/02/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) meses a partir de 

25/03/2020
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para a 

prestação de serviços de locação de veículos automotores para 
uso do efetivo empregado no policiamento ambiental da Supe-
rintendência Ambiental da Guarda Civil Metropolitana, desta 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

OBJETO DO ADITIVO: 1. As partes resolvem aditar o Con-
trato 008/SMSU/2017 – Cláusula 1.2 – Do Objeto, para veículo 
marca VOLKSWAGEM – modelo T-CROSS 200 – TSI – auto-
mático – Flex – ano 2020 – 0 KM – cor branca.

 2. As partes prorrogam o prazo de vigência do Contrato 
por mais 30 (trinta) meses a partir de 25/03/2020. 

 3. Valor mensal de R$ 6.675,00 (seis mil seiscentos e se-
tenta e cinco reais) e o valor total R$ 200.250,00 (duzentos mil 
duzentos e cinqüenta reais).

0DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.10.06.181.3013.2192.
3.3.90.39.00.00

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TRABALHO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
6064.2019/0000981-7
Acha-se aberta na Secretaria Municipal do Desenvolvimen-

to Econômico e Trabalho - SMDET da Prefeitura do Município de 
São Paulo – PMSP, licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 001/2020/SMDET, OC nº 801007801002020OC00001, 
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, a ser realizado por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado 
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São 
Paulo”, com fundamento nas Leis federais 10.520/2002, Lei 
n. 8.666/93, Lei Complementar n.123/2006, Lei Municipal n. 
13.278/2002, Decretos Municipais n. 43.406/2003, altera-
do pelo Decreto n. 55.427/2014, 44.279/2003, 46.662/2005, 
54.102/2013 e 56.475/2015, e demais normas complementares 
aplicáveis.

Processo Administrativo nº. 6064.2019/0000981-7 - Pregão 
Eletrônico nº 001/2020/SMDET

OBJETO: Aquisição de Balança Suspensa Portátil, Caixa 
para Alimentos Vazada e Carrinho de Carga, para o desenvolvi-
mento do Programa Municipal de Combate ao Desperdício e à 
Perda de Alimentos, conforme descrição e condições constantes 
do Edital.

Início da Sessão: 14/04/2020 – terça-feira - 10:00 horas.
Endereço: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econô-

mico e Trabalho, Avenida São João, 473 – 5º andar – CENTRO 
- CEP. 01035-000 – São Paulo SP.

O edital e seus anexos estão disponíveis gratuitamente 
através dos endereços eletrônicos da Prefeitura do Município de 

Às 14:30:15h do dia 19 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade CASSIO JOSE POGGIO e respectivos 
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801005801002020OC00013.

Às 16:28:13h do dia 19 de março de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Em virtude do avançar do horário 
comercial..

Às 14:00:25h do dia 20 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade CASSIO JOSE POGGIO e respectivos 
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801005801002020OC00013.

Às 16:38:40h do dia 20 de março de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Em virtude de instabilidade do sistema 
BEC..

Às 14:00:18h do dia 23 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade CASSIO JOSE POGGIO e respectivos 
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801005801002020OC00013.

Às 17:49:36h do dia 23 de março de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Em virtude do avançar do horário 
comercial..

Às 10:00:17h do dia 24 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade CASSIO JOSE POGGIO e respectivos 
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801005801002020OC00013.

Às 10:23:46h do dia 24 de março de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Nos termos da clausula 11.4, para 
recebimento dos documentos de habilitação em seus originais, bem como analise das propostas pela unidade técnica..

Às 11:00:26h do dia 30 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade CASSIO JOSE POGGIO e respectivos 
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801005801002020OC00013.

Encerramento realizado por CASSIO JOSE POGGIO
Considerações finais   O processo será encaminhado para analise da Assessoria Jurídica da pasta e posteriormente para conheci-
mento e deliberação da Chefia de Gabinete.
Data 30/03/2020 às 11:22:41

x243389
Realce


