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damente inscrita no CNPJ sob nº: : 82.641.325/0021-61, que 
se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no 
fornecimento dos produtos adquiridos através da Ata de Regis-
tro de Preços nº 019/2019-SMS.G conforme Nota de Empenho 
nº 3498/2019 ordem de Fornecimento nº 10935/19-1 Série: CO 
entregues por meio da Nota Fiscal nº 285.528 nos termos do 
artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado à aqui-
sição de SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12 
visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à 
Autarquia Hospitalar Municipal.

III - Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar a 
referência, Processo Administrativo nº 6110.2020/0004923-2, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

comunica aos interessados que se acha aberta a licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/SFMSP/2020 
- Oferta de Compras nº 801080801002019OC00015 - Pro-
cesso nº 6410.2020/0002413-3 promovido para AQUISI-
ÇÃO DE CAL E BROXA PARA PINTURA, PARA USO DO SER-
VIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSP. 
A abertura será procedida pela CPL-2, no dia 24/04/2020 
às 10h00, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico 
de contratação no endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.
fazenda.sp.gov.br. O edital e seus anexos estão disponíveis, 
na íntegra, pelos sites http://e-negocioscidadesp.prefeitu-
ra.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou poderão ser 
adquiridos pelas interessadas no horário das 9h00 às 16h00, 
até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante a 
entrega no ato de 01 (um) CD-RW “virgem” de 700MB, ou 
mediante recolhimento junto à rede bancária credenciada, a 
importância correspondente a R$ 0,20 (vinte centavos), por fo-
lha, através de Guia de Arrecadação na Divisão Administrativa 
– Rua da Consolação, 247 – 5º andar – Centro – São Paulo/SP. 
Informações no telefone 011-3396-3803.

 6410.2020/0003896-7
CONTRATANTE: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO
CONTRATADA: URNAPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO INTERNO, 

SIMPLES E COMPLETO PARA SERVIÇOS GRATUITOS, PARA 
URNAS FUNERÁRIAS.

PREGÃO ELETRÔNICO: 37/SFMSP/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 15/SFMSP/2018
VALOR: R$ 83.291,10 (oitenta e três mil duzentos e 

noventa e noventa um reais e dez centavos).
DOTAÇÃO: 04.10.15.452.3011.8852.3.3.90.32.00.06
ASSUNTO: emissão de nota de empenho.I – À vista 

do noticiado no presente processo e observada à solicitação 
da Divisão Industrial (027136887), da Seção Técnica de Con-
tabilidade (027907167) e da Assessoria Jurídica da Superin-
tendência (027918548), AUTORIZO a contratação da empresa 
URNAPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 
65.973.034/0001-08 e consequente emissão de Nota de Empe-
nho, com a finalidade de fornecimento de revestimento interno, 
simples e completo para serviços gratuito, com estimativa para 
05 (cinco) meses, a partir de maio de 2020, com fundamen-
to no disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 
8.383/1976 e Decreto Municipal nº 57.578/2017.II – AUTORIZO 
o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento 
das despesas, onerando e respeitando a dotação orçamentária 
nº 04.10.15.452.3011.8.852.3.3.90.32.00.06, no importe R$ 
83.291,10 (oitenta e três mil duzentos e noventa e um reais 
e dez centavos).III - A seguir, encaminhe-se a Seção Técnica 
de Contabilidade para as providências de emissão de Nota de 
Empenho e à Divisão Administrativa para a lavratura do Termo 
de Contrato, condicionando a retirada da Nota de Empenho à 
apresentação dos documentos necessários a provar a regula-
ridade fiscal, econômica e financeira da contratada, estando 
válidas e atualizadas, caso haja certidões vencidas.

6410.2020/0003891-6
CONTRATANTE: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO
CONTRATADA: URNAPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO INTERNO, 

SIMPLES E COMPLETO, PARA URNAS FUNERÁRIAS.
PREGÃO ELETRÔNICO 37/SFMSP/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 15/SFMSP/2018
VALOR: R$ 525.173,94 R$ 525.173,94 (quinhentos e 

vinte e cinco mil cento e setenta e três reais e noventa e 
quatro centavos).

DOTAÇÃO: 04.10.15.452.3011.8852.3.3.90.62.00.06
ASSUNTO: emissão de nota de empenho.I – À vista 

do noticiado no presente processo e observada à solicitação 
da Divisão Industrial (027132688), da Seção Técnica de Con-
tabilidade (027910495) e da Assessoria Jurídica da Superin-
tendência (027918202), AUTORIZO a contratação da empresa 
URNAPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 
65.973.034/0001-08 e consequente emissão de Nota de Empe-
nho, com a finalidade de FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO 
INTERNO, SIMPLES E COMPLETO, PARA URNAS FUNERÁRIAS, 
com estimativa para 05 (cinco) meses, a partir de maio de 2020, 
com fundamento no disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Municipal nº 8.383/1976 e Decreto Municipal nº 57.578/2017.
II – AUTORIZO o empenhamento dos recursos necessários ao 
atendimento das despesas, onerando e respeitando a dotação 
orçamentária nº 04.10.15.452.3011.8.852.3.3.90.62.00.06, no 
importe de R$ 525.173,94 (quinhentos e vinte e cinco mil cento 
e setenta e três reais e noventa e quatro centavos).III - A seguir, 
encaminhe-se a Seção Técnica de Contabilidade para as provi-
dências de emissão de Nota de Empenho e à Divisão Adminis-
trativa para a lavratura do Termo de Contrato, condicionando a 
retirada da Nota de Empenho à apresentação dos documentos 
necessários a provar a regularidade fiscal, econômica e finan-
ceira da contratada, estando válidas e atualizadas, caso haja 
certidões vencidas.

 6410.2020/0004093-7.
Dispensa de Licitação para contratação emergencial
Contratada:CARRARA SERVIÇOS LTDA, inscrita no 

CNPJ nº 04.826.233/0001-07.
Interessado: Serviço Funerário do Município de São 

Paulo – SFMSP.
Objeto: Contratação emergencial de empresa es-

pecializada na prestação de serviços de mão-de-obra 
terceirizada em trabalhador braçal, para realização dos 
sepultamentos nos 22 (vinte e dois) cemitérios municipais 
de responsabilidade do Serviço Funerário do Município 
de São Paulo – SFMSP, na forma e condições estipuladas.I 
- À vista do contido no presente, considerando as manifesta-
ções do Departamento Técnico de Cemitérios (027912126) e 
da Assessoria Jurídica (027389409 e 027922753), que adoto 
como razão de decidir, em face do interesse público envolvido, 
fundamentada no art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 e artigo 
2º, inciso II do Decreto Municipal nº 59.283/2020, AUTORIZO a 

se encontra sujeita a aplicação de penalidade por descumpri-
mento da Cláusula Quarta, item 4.6 do Termo de Contrato nº 
059/2019, conforme Atestado de Medição de Serviços oriundo 
do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, unidade de 
saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, qual con-
siderou NÃO A CONTENTO a cirurgia do dia 14/01/2020- Nota 
Fiscal nº 21374-Termo de Uso nº 48319.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da avença contratual, estando a empresa 
sujeita a aplicação da penalidade de multa de 0,5% (meio 
por cento), para cada dia de atraso na entrega da Nota Fiscal 
(Nota Fiscal deve ser apresentada até o 5° dia útil após o re-
cebimento do Termo de Utilização pelo fornecedor) conforme a 
Cláusula Sétima - item 7.2-subitem 7.2.3 do Termo de Contrato 
nº 059/2019..

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0003882-6, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003890-7
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa HOSPMED COMERCIO 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 18.224.182/0001-40, a fim de 
resguardar os princípios da ampla defesa e do contraditório 
previstos na Constituição Federal, haja vista que se encontra 
sujeita a aplicação de penalidade por descumprimento da 
Cláusula Sexta, item 6.3 da ATA DE REGISTRO DE PREÇO 189/
AHM/2019, conforme Atestado de Medição de Serviços oriundo 
do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, unidade de 
saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, qual con-
siderou NÃO A CONTENTO a cirurgia do dia 07/01/2020- Nota 
Fiscal nº 2389- Termo de Uso nº 48241.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da avença contratual, estando a empresa 
sujeita a aplicação da penalidade de multa de 0,5% (meio por 
cento), para cada dia de atraso na entrega da Nota Fiscal (Nota 
Fiscal deve ser apresentada até o 5° dia útil após o recebimento 
do Termo de Utilização pelo fornecedor) conforme a Cláusula 
Oitava - item 8.1-subitem 8.1.4 da ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
189/AHM/2019.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0003890-7, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003904-0
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa GM DOS REIS INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 60.040.599/0001-
19, a fim de resguardar os princípios da ampla defesa e do 
contraditório previstos na Constituição Federal, haja vista que 
se encontra sujeita a aplicação de penalidade por descumpri-
mento da Cláusula Quarta, item 4.6 do Termo de Contrato nº 
059/2019, conforme Atestados de Medição de Serviços oriundos 
do Hospital Municipal Prof. Waldomiro de Paula, unidade de 
saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, os quais 
consideraram NÃO A CONTENTO os serviços prestados na cirur-
gias dos dias 04/02/2020, 13/02/2020 e 14/02/2020 através do 
Termos de utilização nºs 48588, 48971 e 49014 - Notas Fiscais 
nºs 21.625, 21.708 e 21.739.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da Cláusula Quarta, item 4.6 estando a empre-
sa sujeita a aplicação da penalidade de multa de 0,5% (meio 
por cento), para cada dia de atraso na entrega da Nota Fiscal 
(Nota Fiscal deve ser apresentada na unidade até 5º dia útil 
após o recebimento do Termo de Utilizaçao pelo fornecedor), 
conforme Cláusula Sétima - item 7.2, subitem 7.2.3 do Termo 
de Contrato.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0003904-0, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003964-4
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa GM DOS REIS INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 60.040.599/0001-
19, a fim de resguardar os princípios da ampla defesa e do 
contraditório previstos na Constituição Federal, haja vista que 
se encontra sujeita a aplicação de penalidade por descumpri-
mento da Cláusula Quarta, item 4.6 do Termo de Contrato nº 
017/2019, conforme Atestado de Medição de Serviços oriundo 
do Hospital Municipal Dr. Alípio Correa Netto, unidade de saúde 
pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, qual considerou 
NÃO A CONTENTO os serviços prestados na cirurgia do dia 
17/01/2020 - Termo de Utilização nº 49155(0083) - Nota Fiscal 
nº 021.623.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da Cláusula Quarta, item 4.6 estando a empre-
sa sujeita a aplicação da penalidade de multa de 0,5% (meio 
por cento), para cada dia de atraso na entrega da Nota Fiscal 
(Nota Fiscal deve ser apresentada na unidade até 5º dia útil 
após o recebimento do Termo de Utilização pelo fornecedor) , 
conforme Cláusula Sétima - item 7.2, subitem 7.2.3 do Termo 
de Contrato.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0003964-4, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003971-7
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa NEOORTHO PRODUTOS 
ORTOPÉDICOS S.A., inscrita no CNPJ sob nº 08.365.527/0001-
21, a fim de resguardar os princípios da ampla defesa e do 
contraditório previstos na Constituição Federal, haja vista que 
se encontra sujeita a aplicação de penalidade por descumpri-
mento da Cláusula Quarta, item 4.6 do Termo de Contrato nº 
112/2019, conforme Atestado de Medição de Serviços oriundo 
do Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Correa Netto, unidade 
de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, qual 
considerou NÃO A CONTENTO os serviços prestados na cirurgia 
do dia 24/01/2020, Termo de Utilização nº 49587 (0116) - Nota 
Fiscal nº 066.514.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da avença contratual, estando a empresa 
sujeita a aplicação da penalidade de multa de 0,5% (meio por 
cento), para cada dia de atraso na entrega da Nota Fiscal (Nota 
Fiscal deve ser apresentada até o 5° dia útil após o recebimento 
do Termo de Utilização pelo fornecedor).conforme previsto na 
Cláusula Sétima - item 7.2, subitem 7.2.3 do Termo de Contrato 
nº Nº 112/2019.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0003971-7, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0004923-2
I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa CREMER S/A devi-

prestados na cirurgia do dia 10/01/2020 através do Termo de 
utilização nº 48410 - Nota Fiscal nº 41565.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da Cláusula Quarta, item 4.6 estando a em-
presa sujeita a aplicação da penalidade de multa de 0,5% (meio 
por cento) para cada dia de atraso na entrega da Nota Fiscal - A 
Nota Fiscal deve ser apresentada pela Contratada, na unidade, 
até 5º (quinto) dia útil após o recebimento do Termo de Utiliza-
ção, conforme Cláusula Sétima - item 7.2.3 - subitem 7.2.3.1, do 
referido Termo de Contrato.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0003511-8, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003564-9
I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa NEWCARE COMÉR-
CIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº: 07.707.978/0001-37, que 
se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no for-
necimento dos produtos adquiridos através da Ata de Registro 
de Preços nº 117/2019-SMS.G conforme Nota de Empenho nº 
646/2020- ordem de Fornecimento nº 10146/20-1–séries FM 
e H entregues por meio das Notas Fiscais nº 5141 e 5142 nos 
termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado à aqui-
sição de MALHA TUBULAR, 10 CM X 25 M visando o abasteci-
mento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar 
Municipal.

III - Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência, Processo Administrativo nº6110.2020/0003564-9 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003656-4
I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa DATA - MEDICAL PRODU-
TOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – ME devidamente inscrita 
no CNPJ sob nº: 29.032.826/0001-14, que se encontra sujeita à 
aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos pro-
dutos adquiridos através da Ata de Registro de Preços nº 087/
AHM/2019 conforme Nota de Empenho nº 513/2020- ordem 
de Fornecimento nº 10132/20-1–série H entregues por meio 
da Nota Fiscal nº 284 nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado à aqui-
sição de FIO DE NYLON PRETO 0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 
45 CM, FIO DE NYLON PRETO 10-0, 2 AG, 0,65 CM, 3/8 CIRC, 
ESPATULA, 30 CM, FIO DE NYLON PRETO 3-0, AG 2,0 CM, 3/8 
CIRC, TRI, 45 CM E FIO DE NYLON PRETO 4-0, AG 1,5 CM, 1/2 
CIRC, TRI, 45 CM visando o abastecimento das unidades de 
saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III - Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência, Processo Administrativo nº6110.2020/0003656-4 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0001121-9
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 145 unidades de CAPA PARA MICROSCÓPIO 
CIRÚRGICO ESTÉRIL COM VISOR 90 x 220 cm (Item 02), para 
uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 011/AHM/2018, da empresa MEDEVICES PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME, CNPJ: 24.774.241/0001-
56, pelo valor total de R$ 5.330,20 (cinco mil trezentos e 
trinta reais e vinte centavos), onerando-se a dotação 01.10.1
0.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva 
nº 1.466/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004272-6
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 300 unidades de SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ 
BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 6,5 (Item 
03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de 
Registro de Preços n° 116/2018-SMS.G, da empresa CIRÚRGICA 
FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOS-
PITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ: 61.418.042/0001-31, pelo 
valor total de R$ 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais), 
onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.
02, conforme nota de reserva nº 1.465/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004800-7
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 9.300 ampolas de PROPOFOL EMULSÃO INJETÁ-
VEL COM 10 MG/ML EM AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA (Item 
01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de 
Registro de Preços n° 232/2019-SMS.G, da empresa LABORATO-
RIOS B BRAUN SA, CNPJ: 31.673.254/0010-95, pelo valor total 
de R$ 57.660,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta 
reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.
30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.478/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0003673-4
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 472.000 unidades de LUVA, PROCEDIMENTO, 
BORRACHA NITRILICA, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, TAMANHO 
P (Item 03), para uso do Hospital Municipal Tide Setubal – São 
Miguel Paulista da Autarquia, por Emenda Parlamentar ITMAC, 
por meio da ATA de Registro de Preços n° 510/2019-SMS.G, da 
empresa CIRÚRGICA KD LTDA, CNPJ: 09.260.071/0001-06, pelo 
valor total de R$ 64.947,20 (sessenta e quatro mil novecentos e 
quarenta e sete reais e vinte centavos), onerando-se a dotação 
84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, conforme nota de 
reserva com transferência nº 22.890/2020.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003882-6
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa GM DOS REIS INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 60.040.599/0001-
19, a fim de resguardar os princípios da ampla defesa e do 
contraditório previstos na Constituição Federal, haja vista que 

Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, unidade de 
saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, o qual 
considerou NÃO A CONTENTO os serviços prestados períodode 
01/01/2020 a 31/01/2020.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento das Cláusulas Terceira - itens 3.16, 3.5 do 
Termo de Contrato nº 108/2017 e Cláusula Sétima - item 7.6 do 
Termo de Referência estando a empresa sujeita a aplicação da 
penalidade de multa 10% (dez por cento), sobre o valor mensal 
do contrato, por local de prestação de serviços, nas hipóteses 
de descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações 
assumidas pela Contratada, conforme Cláusula Sexta - item 6.4 
- subitem 6.4.3 do Termo de Contrato.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0003372-7, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003404-9
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa GM DOS REIS INDÚSTRIA 
E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 60.040.599/0001-
19, a fim de resguardar os princípios da ampla defesa e do 
contraditório previstos na Constituição Federal, haja vista que 
se encontra sujeita a aplicação de penalidade por descumpri-
mento da Cláusula Quarta - item 4.6 do Termo de Contrato nº 
059/2019, conforme Atestado de Medição de Serviços oriundo 
do Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Correa Netto, unidade 
de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, qual 
considerou NÃO A CONTENTO os serviços prestados na ci-
rurgia do dia 25/01/2020, através dos Termo de Utilização nº 
49185(0115) - Nota Fiscal nº 021.621.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da avença contratual, estando a empresa 
sujeita a aplicação da penalidade de multa de 0,5% (meio 
por cento), para cada dia de atraso na entrega da Nota Fiscal 
( Nota Fiscal deve ser apresentada na unidade até 5º dia útil 
após o recebimento do Termo de Utilização pelo fornecedor). 
Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, deverá ser aplicada 
a inexecução parcial, conforme o caso, conforme previsto na 
Cláusula Sétima - item 7.2, subitem 7.2.3 do Termo de Contrato 
nº 059/2019.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0003404-9, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003407-3
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa ROMAMED COMERCIAL 
EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 02.237.494/0001-58, que 
se encontra sujeita a aplicação de penalidade por descumpri-
mento da Cláusula Quarta – item 4.6 do Termo de Contrato, 
conforme Atestado de Medição de Serviços, oriundo do Hospital 
Municipal Prof. Dr. Alípio Correa Netto, unidade de saúde per-
tencente à Autarquia Hospitalar Municipal, o qual considerou 
NÃO A CONTENTO os serviços prestados na cirurgia do dia 
25/01/2020, através do Termo de utilização nº 49185(0115) - 
Nota Fiscal nº 10.205.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da Cláusula Quarta – item 4.6 do Termo de 
Contrato nº 129/2019 estando a empresa sujeita a aplicação 
da penalidade de multa de 0,5% (meio por cento) para cada 
dia de atraso na entrega da Nota Fiscal (Nota Fiscal deverá ser 
apresentada na unidade até 5º dia útil após o ecebimento do 
Termo de Utilização pelo fornecedor), Ocorrendo atraso superior 
a 20 (vinte) dias, deverá ser aplicada a inexecução parcial, 
conforme Cláusula Sétima - item 7.2 - subitem 7.2.3 do referido 
Termo de Contrato.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0003407-3, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003435-9
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa IBG INDÚSTRIA BRASILEI-
RA DE GASES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 67.423.152/0001-
78, a fim de resguardar os princípios da ampla defesa e do 
contraditório previstos na Constituição Federal, haja vista que 
se encontra sujeita a aplicação de penalidade por descumpri-
mento da Cláusula Segunda, item 2.2 do Termo de Contrato nº 
025/2019, conforme Atestado de Medição de Serviços oriundo 
do Hospital Municipal Dr Fernando Mauro Pires ds Rocha, uni-
dade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, 
qual considerou NÃO A CONTENTO os serviços prestados pela 
Nota Fiscal nº 309080.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da avença contratual, estando a empresa 
sujeita a aplicação da penalidade de multa de 15% (quinze por 
cento), sobre a parcela inexecutada no caso de inexecução par-
cial, no cometimento de qualquer outra irregularidade no cum-
primento da obrigação ou nas hipóteses de atrasos superiores 
a 20 (vinte) dias conforme a Cláusula Nona - item 9.1-subitem 
9.1.4 do Termo de Contrato nº 025/2019.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0003435-9, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003490-1
I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa BIOMEDICAL PRODUTOS 
CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. , devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 19.848.316/0001-66, que se encontra 
sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento 
dos produtos adquiridos através Ata de Registro de Preços nº 
015/AHM/2019, conforme Nota de Empenho nº 407/2020 e 
Ordem de Fornecimento nº 10129/20-1 – série H, entregue por 
meio da Nota Fiscal nº 445.195, nos termos do artigo 86 da 
Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisi-
ção de eletrodo bipolar 5 fr (marca passo)  , visando o abasteci-
mento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar 
Municipal.

III - Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar a 
referência, Processo Administrativo nº 6110.2020/0003490-1, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0003511-8
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa SMITH & NEPHEW 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.656.820/0004-20, a fim de resguardar os princípios 
da ampla defesa e do contraditório previstos na Constituição 
Federal, haja vista que se encontra sujeita a aplicação de pe-
nalidade por descumprimento da Cláusula Quarta, item 4.6 do 
Termo de Contrato nº 036/2019, conforme Atestado de Medição 
de Serviços oriundo do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de 
Saboya, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar 
Municipal, qual considerou NÃO A CONTENTO os serviços 
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vada a respectiva devolução de prazo para apresentação de 
propostas, podendo os interessados obter o Edital via Internet 
nos sites da BEC www.bec.sp.gov.br, da Companhia de En-
genharia de Tráfego - CET http://www.cetsp.com.br e 
da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP http://
www.e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br. 

A proposta comercial das empresas interessadas deverá 
ser inserida a partir da disponibilização do sistema até às 
10:30min do dia 13 de maio de 2020 no site www.bec.
sp.gov.br. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, 
ocorrerá às 10:30min do dia 13/05/2020, no site www.bec.
sp.gov.br.

São Paulo, 08 de abril de 2020.
Diretor Administrativo e Financeiro

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 03 AO 
CONTRATO Nº 1101730200

Objeto: Prestação de serviços de vigilância e segurança pa-
trimonial presencial desarmada, executados de forma contínua 
à SPObras, realizados por meio de Posto Fixo e em Ronda Móvel 
Motorizada, nos locais e quantidades indicados, na região da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – OUCAE.

Contratada: HEDGE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI
CNPJ: 11.659.891/0001-09
Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo de vigência 

contratual até 09 de abril de 2021 com o valor estabelecido 
de R$ 1.950.501,84, na data base de dez/2017, para cobertura 
do período prorrogado e adoção de novo cronograma físico-
-financeiro.

Data da assinatura: 08/04/2020.

 SÃO PAULO TRANSPORTE
 GABINETE DO PRESIDENTE

 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS

 CONSULTA PÚBLICA Nº 001/2020 – PALC Nº 
2019/0594

AVISO DE SUBSÍDIOS
A SÃO PAULO TRANSPORTE S/A. - SPTrans, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 60.498.417/0001-58, expede o presente do-
cumento para comunicar que foram analisados os comentários 
recebidos de interessados no certame entre os dias 26 de março 
a 01 de abril de 2020, nos termos do Decreto Municipal nº 
48.042, de 26 de dezembro de 2006, conforme segue:

Sugestão 01: Gostaria de sugerir a instalação de grades 
de concreto no mesmo local para que a água da chuva escorra 
e não fique acumulada, e assim quando o veículo passar não 
molhar os pedestres, além de não danificar o local já que a 
água irá escorrer.

Resposta 01: Foram previstas para as paradas a execução 
de drenagem profunda que retira o excesso de água da base e 
sub-base, e a drenagem superficial, com instalação de grelhas 
para captação das águas pluviais (de chuva), ou seja, a suges-
tão já está contemplada no escopo.

Sugestão 02: No que se refere à Qualificação Técnica, no 
trecho: O quantitativo mínimo apontado para apresentação 
do(s) respectivo(s) atestado(s) de execução dos serviços lista-
dos é (são) necessário(s) e suficiente(s) para comprovar que 
a empresa a ser contratada possui capacidade técnica e de 
execução de obra urbana de complexidade semelhante para 
execução dos serviços objeto desta Licitação, demonstrando 
boa mobilização e logística de ação. A quantidade exigida para 
qualificação técnica é de 28% (vinte e oito por cento) do total 
de pavimento rígido a ser realizado, em especial quanto às 
formas de apresentação dos atestados de capacidade técnico-
-operacional (empresa) sugerimos: Adequação, com possível 
revisão da redação dos itens citados ou inclusão de novo item 
regulamentador, considerando aceitos como comprovação de 
capacidade operacional-logístico, atestados de execução, que 
demonstrem a “boa mobilização e logística de ação”, em con-
tratos distintos aos apresentados para comprovação de capaci-
dade técnico-operacional, que demonstrem “capacidade técnica 
e de execução de obra urbana de complexidade semelhante 
para execução dos serviços objeto desta Licitação”.

Resposta 02: Com relação a sugestão encaminhada, enten-
demos que esta não deve ser acatada, haja vista, como mencio-
nado no Edital, as obras de pavimento rígido serão realizadas 
em vias de tráfego em operação e este tipo de obra tem a sua 
particularidade de execução, com canalização da via por tempo 
superior a 7 dias, sinalização e desvio de tráfego, não podendo 
ser comparado a outra "obra de complexidade semelhante", 
por tratar-se ainda de paradas de ônibus onde há aglomeração 
de pessoas e necessidade de maior cuidado e rapidez na execu-
ção. Ademais, a justificativa do item 5.3.1.2.1 trata-se apenas 
de um esclarecimento sobre necessidade da obra ter sido reali-
zada em vias de tráfego em operação, não sendo uma exigência 
ao atestado, além de todas as alterações referentes a atestados 
solicitadas pela auditoria externa (TCM) terem sido acatadas, 
sendo aprovada esta última versão.

Sugestão 03: Trata-se não do processo de pavimento rígido 
em si, mas de medidas e melhorias que o devem preceder, obri-
gatoriamente. Estas sugestões e lembretes visam alertar para a 
necessidade da adoção de importantes medidas administrativas 
e decisões da Diretoria da SPTrans e SMT/CET, antes destas 
melhorias, evitando que posteriormente estes mesmos locais, 
venham a não ser utilizados, por consequência, perdidos. Desde 
a anterior administração, foi discutido e aprovado no planeja-
mento, que a Nova Rede deveria ter seus pontos localizados nas 
esquinas, junto das faixas de pedestres, reciprocamente posi-
cionados no mesmo cruzamento, pelos seguintes e importantes 
motivos e justificativas: a) Segurança viária, fazendo com que 
as travessias sejam feitas pelas faixas de pedestres, localizadas 
no cruzamento, na continuidade das calçadas, conforme artigos 
69/70 e 214 do CTB; b) Segurança pessoal, principalmente 
das mulheres, que não podem serem abandonadas em pontos 
isolados ao longo da via, como hoje; c) Facilitar as transferên-
cias entre linhas transversais, principalmente aos deficientes e 
idosos, decorrentes da premissa geral de transbordos, adotada 
na Nova Rede; d) Embarque e desembarque na altura adequada 
para todos os usuários; e) Sinalização e iluminação adequadas 
destes pontos; f) Evitar a concretagem de pontos atuais inade-
quados e consequentemente inutilizados futuramente, por suas 
próprias localizações. Complementando as solicitações acima 
e para maior eficiência no sistema de transporte e evolução 
natural do mesmo, sugerimos que antes da mudança para o 
pavimento rígido, que as faixas exclusivas nas avenidas (com 
canteiro central ou retornos na esquerda) sejam deslocadas da 
direita para a esquerda, pelas seguintes justificativas:

1) Evitar as inúmeras e constantes interferências entre o 
transporte coletivo e demais veículos (saídas, entradas, con-
versões, paradas, etc.) prejudicando-se mutuamente em todas 
as avenidas (Ex. Faria Lima, Vital Brasil, Queiroz Filho, et.); 
2) Ganho de eficiência no Sistema de transporte, decorrente 
do deslocamento em vias livres, acima de 100%, diminuindo 
a substancialmente os subsídios atuais e tempos de viagem 

à abertura dos envelopes “A” – Documentos para Habilitação, 
cujo conteúdo foi lido, examinado e rubricado pelos presentes. 
Após, a Comissão decidiu SUSPENDER a sessão para análise 
da documentação apresentada, cujo resultado será divulgado 
oportunamente, por meio de publicação no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo. Os Envelopes “B” – Proposta Técnica e 
“C” – Proposta de Preços foram acondicionados em outros 
envelopes que depois de rubricados ficaram sob custódia da 
Divisão Técnica de licitações. Os documentos para habilitação 
serão digitalizados e anexados ao processo da licitação.

 COMUNICADO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA 

E OBRAS - SIURB, comunica aos interessados que o CADERNO 
DE LICITAÇÃO estará à disposição para consulta e poderá ser 
obtido gratuitamente mediante download na página http://e-
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou, mediante entrega de 
01 (um) CD-ROM VIRGEM, na Divisão Técnica de Licitações, si-
tuado na Av. Avenida São João, 473 - 19º andar – Edifício Olido, 
no horário das 09:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas, 
a partir do dia 09 de abril de 2020.

CONVITE Nº 001/20/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2019/0006036-8

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada 
para a elaboração de projetos executivos de drenagem de 
águas pluviais, estrutural e de recomposição de pavimentos, 
para implantação de galeria nas Ruas Jacofer, Rua Francisco 
Rodrigues Nunes, Rua Mateus Mascarenhas e Rua Coronel 
Mário de Azevedo.

PRAZO PARA CONSULTA E AQUISIÇÃO: a partir de 09 de 
abril de 2020.

ENTREGA DOS ENVELOPES: 05 de maio de 2020 – das 
10:00 às 11:00 horas

SESSÃO DE ABERTURA: 05 de maio de 2020 – às 11:00 
horas

Obs.: As empresas não convidadas deverão estar cadastra-
das nesta Secretaria de Serviços e Obras, em conformidade com 
a Portaria nº 047/SMSO-G/17 nas Categorias abaixo relaciona-
das e atender ao disposto no artigo 22, § 3º, da Lei 8.666/93:

a. Registro Cadastral
a.1) Portaria nº 047/SMSO-G/2017
Categoria: VIII- Projetos
INFORMAÇÕES: Fones: 3337-9874 e 3337-9936.

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXPEDIENTE Nº 1117/17
DESPACHO
À vista das informações constantes no expediente, espe-

cialmente com base no Parecer Jurídico nº 75/2020 constante 
às fls. 369/371, justificativa da Área Requisitante às fls. 328 e 
documentos às fls. 287/289 e com fundamento no artigo 57, 
inciso II, da Lei Federal 8.666/93, combinado com os artigos 46 
e 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO o Adita-
mento nº 011/2020 do Termo de Credenciamento nº 01/2018, 
celebrado com a empresa ON TECNOLOGIA DE MOBILIDADE 
URBANA S.A., inscrita no CNPJ sob nº 26.054.490/0001-00, 
referente ao credenciamento de empresas para a distribuição 
do CARTÃO AZUL DIGITAL – CAD do sistema de estacionamen-
to nas vias, logradouros e áreas públicas do município de São 
Paulo utilizando tecnologia digital em Pontos de Venda - PDV.

I – Em razão do exposto no preâmbulo do Termo de Cre-
denciamento, altera-se a denominação social da Sociedade de 
ON TECNOLOGIA DE MOBILIDADE URBANA LTDA – ME 
para ON TECNOLOGIA DE MOBILIDADE URBANA S.A.

II - Pactuam as partes a prorrogação da vigência do Termo 
de Credenciamento por 12 (doze) meses, no período compre-
endido entre 22/03/2020 a 22/03/2021, podendo ser encerrado 
antecipadamente caso o “Regime de Transição” previsto na 
Portaria SMT.GAB nº 15/19 seja instituído antes de 22/03/2021.

III - Publique-se.
São Paulo, 20 de março de 2020.
Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 1117/17
FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO Nº 011/2020 AO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2018, celebrado com 
a empresa ON TECNOLOGIA DE MOBILIDADE URBANA 
S.A. ,CNPJ sob o nº 26.054.490/0001-00, referente ao creden-
ciamento de empresas para a distribuição do CARTÃO AZUL 
DIGITAL – CAD do sistema de estacionamento nas vias, logra-
douros e áreas públicas do município de São Paulo utilizando 
tecnologia digital em Pontos de Venda - PDV, com fundamento 
no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, combinado com 
os artigos 46 e 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03.Formali-
zado em 20/03/2020.

 EXPEDIENTE 2.045/16
Formalização do Aditamento nº 015/20 ao Contrato 

nº 29/17, celebrado com a empresa FÁCIL INFORMÁTICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 81.768.343/0001-00, cujo 
objeto é a prestação de serviços de manutenção do Programa 
de computador ESPAIDER, para: alterar o item 1 do Anexo I do 
Contrato nº 29/17 – Descrição do Programa Licenciado, para 
RETIRAR os seguintes módulos: Módulo Time Sheet; Módulo BI; 
Pacote de horas de desenvolvimento; e ACRESCER os seguintes 
serviços: Licença mensal Diário Fácil – busca de Publicações em 
Diários Judiciais para 30 termos; Licença mensal Diário Fácil 
– busca de Publicações em Diários Administrativos; Licença 
mensal serviço Fácil Captura de Andamentos na periodicidade 
Semanal; bem como para: prorrogar o Contrato nº 29/17 pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendido entre 
22/03/2020 a 22/03/2022, no importe de: R$ 130.663,68 (cento 
e trinta mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e oito 
centavos), passando o valor acumulado para os 60 meses de 
vigência do contrato de: R$ 177.480,36 (cento e setenta e sete 
mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) para: 
R$ 308.144,04 (trezentos e oito mil, cento e quarenta e quatro 
reais e quatro centavos), em conformidade com o disposto nos 
artigos 58 inciso I, §1º e 65, inciso I, ambos da Lei Federal nº 
8.666/93 com suas alterações, c/c com os artigos 46 e 49 do 
Decreto Municipal nº 44.279/03 e artigo 7º do Decreto Munici-
pal nº 57.580/2017. Formalizado em 20/03/2020.

 EXPEDIENTE Nº 0085/18
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, 
DE CONSERVAÇÃO, DE SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO OU 
REMANEJAMENTO DE SINALIZAÇÃO TOPONÍMICA DAS 
VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNÍCIPIO DE 
SÃO PAULO, COM CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA E DEMAIS ATIVIDADES PARA 
O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

JULGAMENTO: “MENOR PREÇO TOTAL”
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO
AVISO DE ABERTURA
A Companhia de Engenharia de Trafego-CET informa a 

republicação do Edital do PREGÃO acima mencionado, obser-

 ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE E CLASSIFI-
CAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA PRAZO 
RECURSAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/SVMA/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2019/0007058-1
OBJETO: Contratação de Obras de Reforma do Parquinho 

e ATI (Academia da Terceira Idade) do Parque Benemérito José 
Brás, conforme discriminados no Anexo II – Especificações Téc-
nicas do Objeto, parte integrante deste edital.

Aos oito dias do mês de abril de 2020 às 10h30, 
reuniram-se os membros da CPL-2, instituída pela Portaria nº 
47/SVMA-GAB/2018 e equipe técnica, para análise e delibe-
ração quanto as propostas apresentadadas e análise da docu-
mentação das licitantes, apresentados em sessão anteriormente 
realizada, SEI nº 027589709, publicada no DOC em 31/03/2020, 
SEI nº 027649505.

I) O Senhor Presidente, amparado pela sua Comissão e 
Equipe Técnica, considerando as exigências especificadas no 
Edital de Licitação e Anexos, e em obediência aos princípios ba-
silares que norteiam os procedimentos licitatórios, especialmen-
te, da Legalidade, da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, da Moralidade e da Igualdade entre os Licitantes, 
DECIDIU por unanimidade de seus membros, quanto a apresen-
tação das propostas e anexos, conforme segue:

II) Ato contínuo, após a devida análise das propostas apre-
sentadas, conforme disposto no item 9.3.6 e 9.3.8.1. do Edital, 
foram classificadas, em ordem crescente, em função do menor 
preço total ofertado, conforme previsto no item 9.3.2. do Edital 
as seguintes propostas: 1º lugar: MONTEIRO ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA-EPP – R$ 351.319,01 (trezentos e cinquen-
ta e um mil, trezentos e dezenove reias e um centavo).

III) Cumpre esclarecer que, mesmo havendo licitante na 
condição de ME/EPP entre as classificadas, não verificou-se a 
caracterização de empate ficto nos termos do artigo 44 da Lei 
Complementar nº 123/06.

IV) A Comissão de Licitação, mediante o acima exposto, 
conforme disposto no item 10.1 do Edital, de acordo com 
o artigo 109 da Lei 8666/93 abre o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para interposição de recursos, a contar da publicação da 
presente ata.

Publique-se no DOC e insira-se no processo SEI nº 
6027.2019/0007058-1. Nada mais havendo, foi a presente 
lavrada e assinada pelo Presidente e membros presentes da 2ª 
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente.

 INFRAESTRUTURA E OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA Nº 003/20/SIURB
PROCESSO: 6022.2020/0000100-2
OBJETO: ELABORAÇÃO DE INSPEÇÕES, VISTORIAS, EN-

SAIOS, LAUDOS TÉCNICOS, VERIFICAÇÃO DE PROJETOS ES-
TRUTURAIS E PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO E 
CONCEPÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS (OAE) NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vin-
te, às onze horas, no Auditório da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras reuniram-se os membros da 
Comissão Permanente de Licitação CPL ao final nomeados, 
instituída pela Portaria nº 005/SIURB-G/2020 a seguir desig-
nada Comissão. No horário estabelecido, apresentaram os 
envelopes “A ”-Documentos para Habilitação, os envelopes 
“B”- Proposta Técnica e os envelopes “C”- Proposta de Preços: 
1) ANTRANIG MURADIAN ENGENHARIA – LOTES 2 e 4, 2) 
MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA - LOTES 2 e 
4, 3) CONSÓRCIO BETRAME – FINGER & SOMMER (BELTRAME 
ENGENHARIA S/S LTDA e FINGER & SOMMER ENGENHARIA 
E CONSULTORIA LTDA – EPP) – LOTES 1, 2 e 3, 4) FARES & 
ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA – LOTE 2, 5) CONSÓRCIO 
RECUPERA – SP III (EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 
ENGETI CONSULTORIA E ENGENHARIA S/S LTDA e ALPHAGEOS 
TECNOLOGIA APLICADA S/A) – LOTES 3 e 4, 6) RECUPERAÇÃO 
SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA – LOTES 1 e 4, 
7) CONSÓRCIO BV – EGT – LOTE 4 (BUREAU VERITAS DO 
BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA 
e EGT ENGENHARIA LTDA) – LOTE 4, 8) SOLAR PROJETOS E 
CONSULTORIA LTDA – LOTE 4, 9) IEME BRASIL ENGENHARIA 
CONSULTIVA LTDA – LOTES 1 e 3, 10) CONSÓRCIO EPT FRAN-
CHETTI (EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A 
e FRANCHETTI E MEROLA ENGENHARIA LTDA) – LOTE 2, 11) 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A – LOTES 1 
e 4, 12) ECR ENGENHARIA LTDA – LOTES 1, 2, 3 e 4. Nesta 
sessão pública, compareceram devidamente credenciados: 
Sra. Shuelen Mari Lima, RG nº 33.186.055-7, representante 
da empresa ANTRANIG MURADIAN ENGENHRIA; Sra. Déa 
Mariana Guimarães Mafra, RG nº 09634199-86, represen-
tante do CONSÓRCIO BV – EGT – LOTE 4 (BUREAU VERITAS 
DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA 
LTDA e EGT ENGENHARIA LTDA); Sr. José Luiz Brandino Junior, 
RG nº 28.565.378-7, representante da empresa MAUBERTEC 
TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA; Sr. Yuri Rodrigues da 
Silva, RG nº 60.721.342-5, representante do CONSÓRCIO RE-
CUPERA – SP III (EGIS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 
ENGETI CONSULTORIA E ENGENHARIA S/S LTDA e ALPHAGEOS 
TECNOLOGIA APLICADA S/A); Sr. Gabriel Caetano Pereira da 
Silva, RG nº 47.771.774-3, representante da empresa ECR 
ENGENHARIA LTDA; Sr. João Victor Martins, RG nº 33.720.076, 
representante da empresa RECUPERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAIS 
DE ENGENHARIA LTDA; Sr. Carlos Alberto Arantes Gonçalves 
Rocha, RG nº 10.708.738-8, representante do CONSÓRCIO EPT 
FRANCHETTI (EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS 
S/A e FRANCHETTI E MEROLA ENGENHARIA LTDA); Sr. Marcelo 
Otavio Feliciano, RG nº 28.062.226-0, representante da empresa 
FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA; Sr. Diego Benfica 
de Oliveira, RG nº 28.629.776-0, representante da empresa 
IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA; Sra. Magda 
de Paula Junqueira, RG nº 36.946.856-9, representante da 
empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. Os 
demais proponentes não se fizeram representar. A Comissão 
informa aos interessados que em observância ao Princípio da 
Celeridade Processual e à Celeridade da Sessão de Abertura da 
Licitação, a verificação do atendimento às Condições de Partici-
pação prevista no item 1.4 do Edital, bem como, na Instrução 
02/2019 - TCM, aprovada pela Resolução nº 12/2019, que 
estabelece uma relação, não exaustiva, de documentos a serem 
consultados pela Administração Pública Municipal, previamente 
à celebração de contratos, convênios, acordos, ajustes ou outros 
instrumentos, será realizada a posteriori pela Comissão, cujo re-
sultado da pesquisa será divulgada oportunamente por ocasião 
da habilitação. A comissão informa, ainda, que as empresas 
ANTRANIG MURADIAN ENGENHARIA e FARES & ASSOCIADOS 
ENGENHARIA LTDA apresentaram CNPJ e a declaração prevista 
no item 3.3.1 do Edital dando conta de que se enquadram na 
situação de ME/EPP e poderão valer-se dos benefícios da Lei 
Complementar 123/06, regulamentada pelo Decreto Municipal 
nº 56.475/15. Verificada a regularidade quanto ao aspecto for-
mal externo dos envelopes, foram os mesmos rubricados pela 
Comissão e licitantes presentes. A seguir, a Comissão procedeu 

contratação direta em caráter emergencial da empresa CARRA-
RA SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.826.233/0001-07, 
para a prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada em 
trabalhador braçal, para realização dos sepultamentos nos 22 
(vinte e dois) cemitérios municipais de responsabilidade do 
Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP, na forma 
e condições estipuladas no Termo de Referência, pelo período 
de até 180 (cento e oitenta) dias, com cláusula resolutiva, consi-
derando que a empresa apresentou a melhor proposta no valor 
global de R$8.960.903,40 (oito milhões, novecentos e sessenta 
mil, novecentos e três reais e quarenta centavos).II – Excepi-
cionalmente, em razão da pandemia de coronavírus, AUTORIZO 
desde já o empenhamento dos recursos orçamentários ao aten-
dimento das despesas, assim que a dotação orçamentária for 
apontada pela municipalidade.III – Fica designado a Unidade 
Gestora do Contrato o Departamento Técnico de Cemitérios.IV - 
Encaminhe-se à Divisão Administrativa para lavratura do Termo 
Contratual, conforme Minuta que ora aprovo. Fica a assinatura 
do contrato condicionada a apresentação pela contratada, de 
toda a documentação legalmente exigível, devidamente atuali-
zada. Permanecem inalterados os demais incisos.

 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6023.2018/0000686-3 – I - À vista dos elementos 
contidos no presente e nos termos da competência delegada 
pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018, nos termos 
do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do Decreto 
54.873/14, dada a natureza do objeto e por preencherem os 
requisitos estabelecidos no citado Decreto, DESIGNO para 
atuarem como gestor, fiscal e suplente do Contrato nº 33/
SMIT/2018 os servidores(as) abaixo nomeados(as): a) Gestor: 
Elisangela da Silva Diniz RF: 851.816-5; b) Fiscal: Alexandre 
França Rodrigues RF: 754.715-3; e c) Suplente: Marli de Mello 
Silva RF: 859.366-3.

 MOBILIDADE E TRANSPORTES
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 INTERESSADO: SMT - CYBERNET SERVIÇOS E 
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Processo SEI n° 6020.2020/0003375-2
ASSUNTO: Termo de Cooperação para viabilizar a fisca-

lização eletrônica do transporte rodoviário no Município de 
São Paulo

I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial 
da manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete, que 
acolho, AUTORIZO, com fundamento no artigo 116 da Lei Fe-
deral nº 8.666/93, respeitadas as formalidades legais e cautelas 
de estilo, a CELEBRAÇÃO do Termo de Cooperação Técnica, 
com a empresa Cybernet Serviços e Processamento de Da-
dos Ltda., CNPJ nº 53.922.027/0001-06, que tem por objeto a 
“implantação, operação e manutenção de sistemas leitores de 
dispositivos padrão BRASIL-ID, Câmeras (OCR) e outros, serviços 
de desenvolvimento de softwares e hardwares, integrações 
sistêmicas e tecnológicas, processamento de dados e outros, 
visando a eficiência do sistema de fiscalização DO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO no Município”, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

 INTERESSADA: SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVI-
MENTAÇÃO S/A

Processo SEI 6020.2019/0011007-0
Assunto: Contrato n. 109/19-SMT – SOEBE CONSTRUÇÃO 

E PAVIMENTAÇÃO S/A – Prestação de serviços de conservação 
e manutenção da rede cicloviária e demais serviços pertinentes 
– 1º Termo de Aditamento – Prorrogação da vigência.

I. Diante dos elementos de convicção que integram o pre-
sente processo, em especial a manifestação da Assessoria Jurí-
dica deste Gabinete, que acolho, AUTORIZO, com fundamento 
no artigo 57, §1º, incisos III e V da Lei Federal nº 8.666/93, 
a celebração do 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 
109/19-SMT, firmado com a empresa SOEBE CONSTRUÇÃO 
E PAVIMENTAÇÃO S/A., inscrita no CNPJ nº 43.677.822/0001-
14, tendo por objeto a prestação de serviços de conservação e 
manutenção da rede cicloviária e demais serviços pertinentes, 
para a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 
36 (trinta e seis) dias, a partir de 09 de abril de 2020, conforme 
justificativas anexadas aos autos.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE E 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA 
PRAZO RECURSAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/SVMA/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2018/0002310-7
OBJETO: Contratação de Serviços para execução do pro-

longamento da rede de água e de esgoto do Parque Chácara 
do Jockey, conforme discriminados no Anexo II – Especificações 
Técnicas do Objeto, parte integrante deste edital.

Aos oito dias do mês de abril de 2020 às 11h00, 
reuniram-se os membros da CPL-2, instituída pela Portaria nº 
47/SVMA-GAB/2018 e equipe técnica, para análise e delibe-
ração quanto as propostas apresentadadas e análise da docu-
mentação das licitantes, apresentados em sessão anteriormente 
realizada, SEI nº 027589057, publicada no DOC em 31/03/2020, 
SEI nº 027649094.

I) O Senhor Presidente, amparado pela sua Comissão e 
Equipe Técnica, considerando as exigências especificadas no 
Edital de Licitação e Anexos, e em obediência aos princípios ba-
silares que norteiam os procedimentos licitatórios, especialmen-
te, da Legalidade, da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, da Moralidade e da Igualdade entre os Licitantes, 
DECIDIU por unanimidade de seus membros, quanto a apresen-
tação das propostas e anexos, conforme segue:

II) Ato contínuo, após a devida análise das propostas 
apresentadas, conforme disposto no item 9.3.6 e 9.3.8.1. do 
Edital, foram classificadas, em ordem crescente, em função do 
menor preço total ofertado, conforme previsto no item 9.3.2. do 
Edital as seguintes propostas: 1º lugar: MONTEIRO ENGENHA-
RIA E ARQUITETURA LTDA-EPP – R$ 617.363,38 (seiscentos e 
dezessete mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e oito 
centavos).

III) Cumpre esclarecer que, mesmo havendo licitante na 
condição de ME/EPP entre as classificadas, não verificou-se a 
caracterização de empate ficto nos termos do artigo 44 da Lei 
Complementar nº 123/06.

IV) A Comissão de Licitação, mediante o acima exposto, 
conforme disposto no item 10.1 do Edital, de acordo com 
o artigo 109 da Lei 8666/93 abre o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para interposição de recursos, a contar da publicação da 
presente ata.

Publique-se no DOC e insira-se no processo SEI nº 
6027.2018/0002310-7. Nada mais havendo, foi a presente 
lavrada e assinada pelo Presidente e membros presentes da 2ª 
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente.
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