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 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
028/SMSU/2021 - Processo SEI 6029.2021/0005777-6, Ofertas 
de Compras 8801005801002021OC00042 (PARTICIPAÇÃO 
RESERVADA) e 801005801002021OC00043 (PARTICIPAÇÃO 
AMPLA), com data prevista para o dia 10/06/2021 às 09h00, 
que tem como objeto o “Fornecimento de 04 (quatro) TRI-
PÉS PARA SALVAMENTO – CAPACIDADE DE TRABALHO DE 
2.300 KG, a serem utilizados pelo Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme especifica-
ções constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
029/SMSU/2021 - Processo SEI 6029.2021/0004640-5, Ofertas 
de Compras 8801005801002021OC00044 (PARTICIPAÇÃO 
AMPLA) e 801005801002021OC00045 (PARTICIPAÇÃO EXCLU-
SIVA/RESERVADA), com data prevista para o dia 14/06/2021 
às 09h00, que tem como objeto o “Registro de Preço para 
aquisição de calçados masculinos e femininos para o efetivo da 
Guarda Civil Metropolitana”, conforme especificações constan-
tes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 029/
SMSU/2021

6029.2021/0005798-9
PREGÃO ELETRÔNICO: 016/SMSU/2021
CONTRATANTE((HCL)): SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
CONTRATADA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A – CNPJ: 

61.602.199/0030-57
OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de GÁS LIQUIFEITO 

DE PETRÓLEO – GLP ENVASADO - CILINDRO P.45”, com esti-
mativa de 1.344 (mil trezentos e quarenta e quatro unidades)

DATA DE ASSINATURA: 21/05/2021
DATA DE VIGÊNCIA: 12 MESES, CONTADOS DA ASSINATU-

RA DO TERMO DO CONTRATO OU ORDEM DE INÍCIO
DO VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 364.224,00 (trezentos e 

sessenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 28.38.06.182.3011.6.602.3

.3.90.30.00.00

ensão e qualidade percebida no combate ao coronavírus 
pela Prefeitura de São Paulo compreendendo plane-
jamento e realização de pesquisas quantitativas com 
entrevistas telefônicas, coleta e análise de dados com 
elaboração de relatórios em gráficos para acompanhar 
os resultados e sua evolução, bem como composição dos 
índices de aceitação dos munícipes sobre as medidas 
e ações no combate ao coronavírus, a ser realizada no 
período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.116.000,00 (um milhão 
cento e dezesseis mil reais).

NOTA DE EMPENHO Nº.: 39.876/2021
DOTAÇÃO Nº.: 11.20.24.131.3012.2.402.3.3.90.39.0

0.00.
PROCESSO Nº.: 6010.2021/0000518-7
a) – MARCUS VINICIUS SINVAL, Secretário Especial de 

Comunicação.
b) – MARCELA MONTENEGRO COELHO, Diretora Exe-

cutiva do INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS, POLÍTICAS E 
ECONÔMICAS – IPESPE.

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

  COMUNICADO
 PROCESSO SEI Nº 6011.2021/0000494-1
 OBJETO: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MO-

DALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA ADMI-
NISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPLORAÇÃO 
COMERCIAL E REQUALIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS 
VINCULADOS AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBA-
NO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO.

INTERESSADOS: SGM, SMT.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO DA 

CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL.
Comunicamos aos interessados que o documento contendo 

as considerações em relação às contribuições recebidas durante 
o período de Consulta Pública, ocorrido entre os dias 06 de 
março de 2021 a 07 de abril de 2021, e também da Audiên-
cia Pública Virtual realizada no dia 23 de março de 2021, foi 
disponibilizado no site da Prefeitura de São Paulo, na página 
da Secretaria de Governo-Desestatização/ Projetos, por meio 
dos links:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/go-
verno/desestatizacao_projetos/terminais_de_onibus_urbano/
index.php?p=309457

https://tinyurl.com/6ebr89x8https://tinyurl.com/6ebr89x8

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação
do Município de São Paulo - PRODAM-SP S.A.

CNPJ/MF nº 43.076.702/0001-61 Prefeitura do Município de São Paulo

continuação

3.10 Imposto de renda e contribuição 
social corrente e diferido: As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício 
compreendem os impostos correntes e diferidos, e são calculados com base nas alíquotas efetivas do 
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido ajustado nos termos da legislação 
vigente. A compensação de prejuízos fiscais e de base negativa da contribuição social está limitada a 

exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio 
líquido ou no resultado abrangente. A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a 

contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não 
tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários 
diferidos. Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, 
créditos e perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja provável que o lucro tributável 
esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e 

relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado no reconhecimento inicial do ativo ou 
passivo em uma transação que não é uma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta 

associadas com investimentos em controladas, impostos diferidos ativos são reconhecidos somente na 
extensão em que for provável que as diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o 

contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em 
que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do 
ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são revisados a cada 
data do balanço e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributários futuros 
permitirão que os ativos tributários diferidos sejam recuperados. Impostos diferidos ativos e passivos 

na data do balanço. As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo 
circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. 3.11 Imobilizado: 
de: edificações e bens móveis são demonstrados pelo custo de aquisição acrescido da mais valia, 

Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, ICPC 10, quando aplicável - Interpretação 
sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado emitidos pelo CPC, com base em avaliações efetuadas 
por avaliadores independentes, deduzida a subsequente depreciação. Demais itens do imobilizado 
estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, menos a correspondente depreciação 

mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens. Ganhos 
e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor 

no momento em que for provável que os benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de 
desempenho inicialmente avaliado para o ativo existente fluirão para a companhia. 3.12 Intangível: 
intangível está registrado ao custo de aquisição, deduzido das amortizações. A amortização dos gastos 

contabilizados contratos de locação de imóvel, equipamentos de Direito de Uso de Softwares. 3.13 
Avaliação do valor recuperável de ativos não financeiros “impairment”: A administração da 
Empresa revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor 

impairment são 
revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data de 
apresentação do balanço. 3.14 Fornecedores: Correspondem aos valores a pagar a fornecedores que 
suportam as operações de serviços e materiais de acordo com a sazonalidade. 3.15 Contribuições 
sociais a recolher: 
partir do ano de 2018, a serem recolhidos por diferimento, isto é, conforme o recebimento do 
faturamento. 3.16 Impostos a pagar: 
calculados sobre o faturamento. 3.17 Provisão para férias e encargos: A provisão refere-se as 
obrigações de Férias, FGTS s/Férias e ao INSS em obediência ao princípio de competência. 3.18 
Provisão para contingência: Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a 
processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar 
contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação de probabilidade de 
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, 
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico. Dessa forma a 

provisões para contingência. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas, com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.19 Tributação: A 

reconheceu que os valores devidos de ISS sobre alguns serviços eram devidos e reconheceu os valores 
devidos de 2011 a 2014 e de 2016 a 2020 e constituiu Provisão de ISS para suportar os valores devidos 

3.20 Receita financeira e despesa financeira: As receitas financeiras são compostas substancialmente 
por juros sobre aplicações financeiras de liquidez imediata. As despesas financeiras incluem juros 
passivos e multas de mora, despesas bancárias e impostos sobre operações financeiras. Essas 
despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 3.21 Reconhecimento de receita: A receita 

Empresa em 1 de janeiro de 2018, estabelecendo um modelo de cinco etapas para determinar a 
mensuração da receita e quando e como ela será reconhecida. Dessa forma, a Empresa reconhece as 
receitas quando os serviços são prestados e devidamente aceitos pelos seus clientes. 3.22 Normas e 
interpretações emitidas e ainda não adotadas: 
ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre a Empresa. 
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

2020 2019
Caixa 18 18
Bancos - 5

72.581
127.671 72.604

5. CONTAS A RECEBER
Composição das contas a receber:

2020 2019
Faturas a receber
Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa
Total 64.476 111.637
Abaixo demonstramos a concentração de faturas a receber por clientes:

2020 2019
Cliente
Secretaria Municipal de Saúde

14.821
Secretaria Municipal da Fazenda 6.742
Secretaria Municipal de Cultura 6.016 5.928
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes 5.912 8.966
Fundo Municipal da Saúde
Procuradoria Geral do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Gestão 2.279 4.454
Demais clientes 27.286
Total 113.627 136.818
A composição das contas a receber por idade de vencimento está assim representada:

2020 2019
Títulos a vencer
Títulos vencidos até 60 dias 5.256

1.670
66.568 56.408

Total 113.627 136.818
As movimentações na provisão para impairment de contas a receber de clientes da Empresa são as 
seguintes:

2020 2019
Em 1º de janeiro 25.181 14.192
Constituição de impairment de contas a receber 10.989

impairment de contas a receber - -
Em 31 de dezembro 49.151 25.181

totalidade dos créditos vencidos, por existir a possibilidade do recebimento e por serem valores de 

Esses valores são reconhecidos pelo seu valor contratual e não são ajustados a valor presente.
6. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

referentes a lançamento do CPC 06.
Circulante 2020 2019

7.266 2.488
CSLL a compensar 2.066 55
ISS retido na fonte 50 50
INSS retido na fonte 2.915
PASEP retido na fonte 79 62

279
72 -

-
INSS - restituições requeridas
Total 13.195 5.881
Não Circulante 2020 2019
ISS retido sobre faturamento -

-
-

242 -
1.116 -

Total 51.845 17.324

7. DESPESAS ANTECIPADAS
2020 2019

Prêmios de seguros a vencer 89 25
Vale refeição e alimentação 2.124 1.040

10 16
Total 2.223 1.081
8. ADIANTAMENTOS

2020 2019
Prêmios de seguros a vencer 1.452
Vale refeição e alimentação 1
Acordo TADF 625 600

46 81
Total 1.629 2.134
9. RESTITUIÇÕES REQUERIDAS

2020 2019

Total 6.273 6.273
10. DEPÓSITO JUDICIAL

2020 2019
Depósito judicial
Depósito judicial - ações trabalhistas 2.055 2.202
Total 2.108 6.070
11. OUTROS VALORES A RECEBER

INSS.
2020 2019

2.612
Total 2.093 2.612
12. IMOBILIZADO

benfeitorias em propriedade de terceiros, perda por desvalorização e Direito de Uso de Propriedade de 

2020 2019
Valor de custo 108.260
Depreciação
Direito de Uso - CPC-06 -
Total 33.475 23.281

Vida útil
Saldo líquido 

31/12/2019 Adição
(-) 

Depreciação
(-) 

Baixa
Saldo líquido 

31/12/2020
Equipamentos de informática 14.416 - 9.975
Instalações - - 10.718
Móveis e utensílios - - 490
Edifícios - - 2.720
Imobilizado em andamento - - -
Perda por desvalorização - -
Direito de Uso - CPC-06 - - -
Total 23.281 9.744 (5.221) 5.637 33.475
13. INTANGÍVEL

31/12/2020 31/12/2019
Software 122.287
Amortização

-
Total 13.446 17.843

Vida útil
Saldo líquido 

31/12/2019 Adição (-) Amortização
Saldo líquido 

31/12/2020
Softwares 1.692 12.516

- -
Total 17.843 2.622 (7.019) 13.446
14. FORNECEDORES

2020 2019
Títulos a vencer 9.565
Títulos vencidos até 60 dias 2.709

142 712

Total 20.196 16.836
Exceto os valores sobre os quais exista alguma pendência na execução do contrato ou na situação 
fiscal do fornecedor, todos são vencíveis no ano de 2021.
15. ARRENDAMENTO

2020 2019
Passivo de arrendamento 19.096 -

-
Total 10.051 -
Circulante 2.749 -
Não Circulante -

encargos a apropriar foram calculados com base na taxa incremental de juros mais apropriado 
determinado pela administração.
16. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

2020 2019
INSS sobre folha de salários 1.191
FGTS 1.195
Contribuição Sindical 15 11

54 89
ISS retido na fonte de terceiros
PASEP sobre faturamento 1.924

Previdência social sobre a receita bruta 6.071
1 2

Total 17.730 19.387
17. PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

2020 2019
Provisão para férias 14.791 14.164
Provisão para previdência social sobre férias 984
Provisão para FGTS sobre férias
Total 16.905 16.281

18. PROVISÕES
18.1) Provisões para Contingências: Existem processos trabalhistas e tributários em andamento, 

provável perda em montante considerado suficiente e adequado. Passivo contingente são provisionados 
quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com 

aqueles não mensuráveis com suficiente segurança e como de perdas remota não são provisionados e/
ou divulgados.

2020 2019
6.148 8.259

- 2.587
- 185

Total 6.148 11.031

que constavam como prováveis de perda, onde se notou que havia alguns processos que constavam na 
contabilidade, mas não deveriam, seja porque a entidade havia saído do polo passivo ou porque os 

Em relação a provisão cível, a baixa de saldo de refere a processos nos quais a empresa obteve êxito. 

operações, em que figura como polo passivo, classificados como perdas possíveis. Abaixo 
demonstramos o resumo do mapa de contingências:
Possíveis 2020 2019
Trabalhistas 1.861
Cíveis 4.589

94.621 97.561
Total 96.516 105.314
18.2) Provisão para ISS: 
pela Fazenda Municipal de São Paulo para cobrança de débitos de ISS dos períodos de janeiro de 2012 
a dezembro de 2014 que supostamente teriam sido recolhidos a menor em razão da prestação de 
serviços que, na ótica da Autoridade Municipal, não estariam acobertados pela isenção. Tal autuação 
deu origem ao Processo Administrativo nº 6017.2017/0054510-7, este encerrado em novembro de 2018 

isenção ao ISS. Como resultado, consubstanciado no memorando emitido em 18 de setembro de 2019, 
obteve que seria defensável, através de medida judicial, a aplicabilidade da isenção concedida pela Lei 

seu acionista, resolveu reconhecer a dívida de ISS de todo o período e constituiu provisão de acordo 

principal, multa e juros.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
19.1 Capital social: 

20. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2020 2019

Data center 188.127 179.202
Sistema de informação 86.064 88.787
Gerenciamento de serviços de comunicação 49.568
Produtos customizados 8.752
Gerenciamento de redes e conectividade
Gerenciamento das contratações de terceiros 9.915
Treinamento - 22
Total da receita bruta 332.624 343.240

Previdência social sobre receita bruta
PASEP
ISS
Total dos impostos sobre a receita (61.534) (42.505)
Receita operacional líquida 271.090 300.735
21. CUSTOS OPERACIONAIS

2020 2019
Custo com pessoal
Custo com serviço e produtos 22.517
Custo com equipamento 19.262 25.565
Custo com depreciação 12.240

2.049
Total 194.513 202.048
22. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

2020 2019
Assistência médica 19.262 16.404
Vale alimentação 9.117 7.668
Encargos sobre folha/salários 7.174 7.186
Consertos de imóveis e instalações 1.821 1.066
Gratificação de função
Aluguéis de imóveis 4.109
Condomínio

1.901 1.990
6.800

Total 59.717 50.555
23. PROVISÕES/REVERSÕES

2020 2019
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 10.989
Provisão de desvalorização do imobilizado - 5.809
Provisão para perdas trabalhistas 287
Provisão processos cíveis 111 78
Provisão Autuações Fiscais -
Provisão de ISS -

-
-

2.070
166

 desvalorização do imobilizado -
Total 177.454 11.634
24. RECEITAS FINANCEIRAS

2020 2019
Aplicação financeiras 2.242

560 26
154
81

Total 3.037 2.960
25. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

2020 2019
8.254

Contribuição Social sobre o Lucro - CSL 1.868
-

Contribuição Social sobre o Lucro - CSSL - Diferido -
Total (45.326) 11.694
Descrição 2020 2019
Adição ao lucro real 200.649 36.061
 Adições permanentes 577
 Adições temporárias
Exclusões ao lucro real (22.783) (24.577)
 Adições permanentes - -
 Adições temporárias
Base tributável no lucro real 20.754 49.380
 Compensação
Lucro Real após a compensação 14.528 34.566
 Compensação -
Base de Cálculo da CSLL após a compensação 20.754 38.225

2.179 5.185
1.429

1.868

Imposto de renda e contribuição social 45.326 11.694
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ao Acionistas, Administradores e Conselheiros
Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação de São Paulo - Prodam / SP S/A.
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Empresa de Tecnologia da Informação e 

dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa de Tecnologia da Informação e 

operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 

princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável 

forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Outros assuntos: 

contas a receber, sobre a falta de aplicação do CPC 27 - Ativo Imobilizado e Intangível, com relação a 
utilização da vida útil estimada para cálculo de depreciação e da amortização, e a falta do teste de 

Ênfase: Conforme nota explicativa nº 5 - Contas a receber, a companhia 

acordo com a nossa revisão no contas a receber em atraso, observamos que a totalidade são DEAs 
com secretarias ligadas ao Governo Municipal de São Paulo. Sobre este assunto, a Secretaria Municipal 

que estas pastas fizerem. Desta forma, os pagamentos desses valores representados pelos DEAs com 
a Prodam, dependerá dessas secretarias. Conforme Nota explicativa nº 6, a Companhia mantém na 

temporárias dedutíveis. A Companhia realizou a avaliação da recuperabilidade dos valores registrados 

Companhia atingir o orçamento aprovado pela administração e de seus esforços com foco em 

para restituição e/ou compensação. Devido a estas solicitações em sua maioria serem de exercícios que 

e / ou compensação com outros tributos, somente ocorrerá a partir do momento que tiverem os créditos 
forem deferidos. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras: A administração é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 

ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 

companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 

segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 
auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 

os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 

de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,  conluio, falsificação, omissão ou 

auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 

adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 

base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 

incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de maio de 2021.

Mazars Auditores Independentes Mauro Akio Sakano

PARECER DO CONSELHO FISCAL

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A

de 2021, os Srs. Conselheiros manifestam PARECER FAVORÁVEL,

São Paulo, 18 de maio de 2021.
Luciano Felipe de Paula Capato

Presidente do Conselho
Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior

  Conselheiro titular
Marcos Mungo

Conselheiro Titular
Bruna Pizzolato Gonçalves

Conselheira titular
Zake Sabbag Neto
Conselheiro eleito

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 881

SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
São Paulo, 07 de maio de 2021.
7810.2020/0001102-0 - Operação Urbana Consorcia-

da Água Espraiada - OUCAE
Despacho deferido
Interessados: Guara Incorporadora Ltda, CNPJ Nº 

12.802.327/0001-66
Assunto: Vinculação de CEPACs 
Setor: Chucri Zaidan
Uso Pretendido: Residencial
Área Construída Adicional Computável Residencial: 

17.817,39 m²
Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1
Coeficiente de Aproveitamento Total: 4,0
Quantidade de CEPAC - 20.239 CEPACs (dos quais 

18.938 foram cancelados quando da emissão da Certidão AE-
001/2017, portanto 1.392 CEPACs)

DESPACHO: DEFIRO o requerimento contido no ANEXO 
I (documento SEI n.º 043287165), com fundamento na Lei nº 
13.260/2001 (Operação Urbana Consorciada Água Espraiada) e 
seu Decreto regulamentador nº 53.364/12, Instrução Normativa 
SMDU n.º 05/2019, considerando as manifestações favoráveis 
constantes do presente processo administrativo.

 PROCESSO SEI Nº 7810.2021/0000782-3
O Presidente da São Paulo Urbanismo, no uso das atri-

buições que lhe são conferidas e em observância ao quanto 
disposto no artigo 5º do Regimento Interno do Grupo de Gestão 
da Operação Urbana Consorciada Água Branca, RESOLVE:

Designar para exercer a função de secretariado do Grupo 
de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca o Sr. 
José Carlos Constantino, RF 0101249.

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE 
CONTRATO

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 54.873, 
de 25 de fevereiro de 2014, que estabelece as atividades e os 
procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e 
pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administra-
ção Municipal Direta, Autarquias e Fundações de Direito Públi-
co, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais; 
resolvo designar o gestor e fiscal, responsável pelo acompanha-
mento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do contrato 
sob gestão da São Paulo Obras – SPObras, conforme abaixo:

Contrato nº 091/SIURB/2020
Processo SEI nº 7910.2020/0000918-6
Contratada: Consórcio BV / EGT / L2
Objeto: Elaboração de Inspeções Especiais, vistorias, en-

saios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo 
de requalificação e concepção de recuperação estrutural em 
obras de arte especiais no Município de São Paulo - Lote 2.

Gestor do Contrato: Luiz Carlos Lustre - prontuário nº 
020035-2

Fiscal do Contrato: José Eduardo Salvatto - prontuário nº 
000306-9

 COMPANHIA PAULISTANA DE 
SECURITIZAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – 
SP SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas, na forma da lei, a 

se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se 
no dia 31 de maio de 2021, às 11 horas e 30 minutos, na Rua 
Líbero Badaró, nº 190, 5º Andar, Centro, São Paulo/SP, para dis-
cutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Item 1 – Deliberar sobre a dissolução da Companhia, na 
forma prevista no art. 206, I, “c” da Lei 6.404/1976 (“Lei das 
S.A.”) com a consequente abertura do processo de liquidação; e

Item 2 – Deliberar sobre a nomeação dos liquidantes da 
Companhia, nos termos do art. 208 da Lei das S.A.

São Paulo, em 20 de maio de 2021.
Guilherme Bueno de Camargo
Presidente do Conselho de Administração

 LICITAÇÕES

 GABINETE DO PREFEITO
 COMUNICAÇÃO

 SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO 001/2021-PREF/SE-
COM.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO, SECRETÁ-
RIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO.

CONTRATADA: INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS, 
POLÍTICAS E ECONÔMICAS – IPESPE.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação emergencial 
do Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas 
– IPESPE, para realizar serviços de pesquisa de compre-

 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO N° 6074.2021/0001549-1
Interessada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
Assunto: Contratação de restaurantes para prestação de serviços de fornecimento de refeições às populações das comunidades 

elencadas no Edital de Credenciamento 01/SMDHC/2021, com logística de entrega e distribuição em pontos fixos indicados pela 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, nos termos do referido edital.

Despacho Autorizatório
I - Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a solicitação e justificativas constante nos autos SEI nº 

044683703, consoante o disposto no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, AUTORIZO a contratação por adesão das empresas cujo 
detalhamento encontra-se sob SEI 044683703 e respectivos valores abaixo elencados, cujo objeto é a prestação de serviço de 
fornecimento de refeições à populações das comunidades elencadas no Edital de Credenciamento 01/SMDHC/2021, com entrega 
em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, importando a despesa total de R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), pelo período de 22/05/2021 à 20/08/2021:
NOME CNPJ QUANTIDADE DE 

REFEIÇÕES POR DIA
DIAS DE DISTRIBUIÇÃO VALOR A EMPENHAR COMUNIDADES ATENDIDAS

CASA BADEN ALIMENTAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. (MATRIZ)

26.624.602/0001-03 (Matriz) 200 SEGUNDA A DOMINGO R$ 180.000,00 Heliópolis - Lote 2 Sudeste - Ipiranga 
Rua Damas da Sociedade, 73

NF CARVALHO DOS SANTOS CANTINA 
ESCOLAR LTDA. (FILIAL)

18.123.522/0002-27 (FILIAL) 200 SEGUNDA A DOMINGO R$ 180.000,00 OUCAE - Jardim Lourdes / Imprensa 
Nilópolis - Sudeste - Jabaquara - Rua 
Luís Augusto Pasqual, 501

TOTAL 400 R$ 360.000,00

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho em nome das empresas supramencionadas, 
para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação nº 34.10.14.422.3018.2.142.3.3.90.39
.00.00.

III. Para acompanhamento da execução dos serviços, DESIGNO, com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e nos 
artigos 5º e 6º do Decreto nº 54.873/2014, o Servidor Marcos Paulo Campos - RF 886.074-2 como fiscal e os Servidores Sophia Felix 
Medeiros - RF 886.020-3, Tayná Rodrigues Salvia - RF 877.335-1, Mayara Mathias da Silva - RF 878.900-2, Gilmar Jesus de Souza 
RF 822.934-1 e Thiago Costa de Paula - RF 847.382-0, como suplentes.

 PROCESSO N°6074.2019/0000345-7
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania - SMDHC.
ASSUNTO: TMS PURIFICADORES E COMÉRCIO LTDA-ME - 

Acréscimo Contratual.
Despacho Autorizatório
I. À vista dos elementos contidos no presente, a manifes-

tação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob documento SEI 
n.º 044567690, e com fundamento no inciso II do art. 65, §1º 
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO, 
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com 
base na pela delegação a mim conferida pela Portaria nº 013/
SMDHC/2019, o aditamento ao Contrato nº 006/SMDHC/2019 
celebrado com a empresa TMS PURIFICADORES E COMÉRCIO 
LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J. nº 09.114.027/0001-80, cujo 
objeto trata da Contratação de empresa especializada para 
os serviços de locação, instalação e manutenção de aparelhos 
purificadores de água para as unidades da PMSP, conforme 
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência e 
Especificações Técnicas do Edital 03/COBES/2018, para fazer 
constar o acréscimo no percentual de 4,17% sobre o valor ini-
cial do contrato, correspondente ao valor de R$ 495,36 (quatro-
centos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) referente 
ao acréscimo de 1 (uma) unidade de bebedouro a ser instalado 
na Coordenação de Promoção da Igualdade Racial (CPIR) – Les-
te 1, localizada na Avenida dos Metalúrgicos, nº 155 – Cidade 
Tiradentes, São Paulo/SP.

II - AUTORIZO, a emissão da (s) Nota (s) de Empenho a 
favor da empresa contratada, onerando a dotação orçamentá-
rias nº 34.10.14.422.3018.8.415.3.3.90.39.00.00, observado o 
princípio da anualidade. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de 
eventuais saldos de empenho não utilizados.

III – Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Quinto Ter-
mo de Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.

 PROCESSO N°6040.2017/0000031-9
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO nº 010/SP-IT/2006
1. ESPÉCIE: Termo de Apostilamento, firmado pela Secre-

taria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em favor 
de ANA MARIA RODRIGUES PEREIRA, CPF nº 213.510.918-59.

2. OBJETO: Reajuste Definitivo pelo índice IPC-FIPE no 
percentual de 6,22% no valor total de R$ 13.407,84 (treze mil 
quatrocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos), para o 
período de 03/04/21 a 02/04/2022, conforme Planilha sob doc. 
043651746, com base no Preâmbulo do Contrato de Locação nº 
010/SP-IT/2006.

3. VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 13.407,84 (tre-
ze mil quatrocentos e sete reais e oitenta e quatro centa-

vos), em adição ao valor atual contratual, conforme memória 
de cálculo constante nos autos do Processo Eletrônico nº 
6040.2017/0000031-9

4. VALOR DA CONTRATAÇÃO ATUALIZADO: R$ 47.007,84 
(quarenta e sete mil e sete reais e oitenta e quatro centavos).

5. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 - art. 65, §8º.

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 121/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002211-0
CONTRATADA: PADRAO REFEICOES COMERCIAIS LTDA, 

CNPJ n° 59.929.349/0008-21
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

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

VALOR: R$ 74.400,00 (Setenta e quatro mil e quatrocentos 
reais)

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 23/04/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) ELIETE APARECIDA PENAFORTE DA SILVA - PADRAO 

REFEICOES COMERCIAIS LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 156/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002196-3
CONTRATADA: SUCOS E LANCHES MELAO E MELANCIA' S 

LTDA, CNPJ n° 09.676.593/0001-85
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

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

VALOR: R$ 74.400,00 (Setenta e quatro mil e quatrocentos 
reais)

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 23/04/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) SILVIO PINTO MONTEIRO - SUCOS E LANCHES MELAO E 

MELANCIA' S LTDA
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no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, respeitadas as 
disposições contidas na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamen-
tada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 e alterações e em 
face da competência delegada pela Portaria 14/SMSUB/2019, 
declaro FRACASSADA a Cotação Eletrônica nº 14/2021, cujo 
objeto é a aquisição de Softwares para criação/edição de 
conteúdo digital.

 PROCESSO 6012.2021/0002925-7
Ata SMSUB/COGEL Nº 044616292
PROCESSO SEI Nº: 6012.2021/0002925-7
INTERESSADO: Secretaria Municipal das Subprefei-

turas – SMSUB.
ASSUNTO: Pregão Eletrônico nº 024/SMSUB/COGEL/2021 – 

Registro de Preços para o fornecimento de concreto usinado às 
Subprefeituras do Município de São Paulo.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Às 11h00min do dia 20 de maio de 2021, reuniram-se 

o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da 
Equipe de Apoio da Comissão de Pregão, designados pelo ins-
trumento legal da Portaria 008/SMSUB/2021, em atendimento 
às disposições contidas na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 
nº 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02, Decretos Municipais 
44.279/03, 43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14 e demais altera-
ções, referente ao SEI nº 6012.2021/0002925-7, para realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 024/SMSUB/
COGEL/2021 – cujo objeto é o registro de preços para FORNE-
CIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA ÀS SUBPREFEITURAS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, conforme especificações contidas 
no Termo de Referência, parte integrante do edital.

1-ABERTURA – Aberta a sessão pública em 20/05/2021 às 
11h00min, inicialmente o Senhor Pregoeiro em conformidade 
com as disposições contidas no Edital, efetuou através do sis-
tema de compras eletrônicas www.comprasnet.gov.br, o aceite 
e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos 
interessados.

II–FASE DE LANCES: Abriu-se em seguida a fase de lan-
ces para classificação dos licitantes relativamente aos lances 
ofertados.

A empresa TRUSTY DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA LTDA, 
se classificou em primeiro lugar para os agrupamentos 5, 7, 8 e 
9, assim como a empresa MULTICOM COMERCIO DE MATERAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA, se classificou em primeiro lugar para 
os agrupamentos 10 e 12, ambos de acordo com o termo de 
referência.

Neste sentido, os agrupamentos 4, 11, 13 e 14 (anexo 
I - termo de referência), restaram DESERTOS, haja vista que não 
tiveram propostas.

III-CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO: Procedeu-se a fase de 
negociação com às empresas vencedoras da fase de lances, 
contudo a empresa TRUSTY DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA 
LTDA, fora desclassifica por não se manifestar no chat em ne-
nhum momento, se quer para início das tratativas.

Neste ínterim, a empresa MULTICOM COMERCIO DE MATE-
RAIS DE CONSTRUCAO LTDA, abaixou o preço inicial ofertado, 
chegando ao referencial, o que resultou em sua classificação. 
Em seguida seguiu-se para a fase de habilitação.

Após o fim das negociações, os agrupamentos 5, 7, 8 e 9, 
foram declarados FRACASSADOS e a MULTICOM COMERCIO DE 
MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA, foi habilitada para os se-
guintes agrupamentos do termo de referência conforme abaixo:

AGRUPAMENTO 10 (PENHA): MULTICOM COMERCIO DE 
MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
19.345.178/0001-00, ofertando o melhor lance referente ao 
menor valor unitário de R$101,99 (cento e um reais e noventa e 
nove centavos), o m³ (metro cúbico), totalizando R$367.164,00 
(trezentos e sessenta e sete mil cento e sessenta e quatro reais);

AGRUPAMENTO 12 (SÃO MATEUS): MULTICOM COMERCIO 
DE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA., inscrita no CNPJ sob o 
nº 19.345.178/0001-00, ofertando o melhor lance referente ao 
menor valor unitário de R$101,99 (cento e um reais e noventa e 
nove centavos), o m³ (metro cúbico), totalizando R$244.776,00 
(duzentos e quarenta e quatro mil setecentos e setenta e seis 
reais).

IV-RECURSOS: Não houve intenção de recurso.
V–ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: O certame foi ADJUDI-

CADO e encaminhado à Autoridade Competente, propondo que 
seja acolhida a decisão do Pregoeiro e homologando o certame 
à empresa MULTICOM COMERCIO DE MATERAIS DE CONSTRU-
CAO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 119.345.178/0001-00 por 
ter ofertado os melhores lances para os respectivos agrupamen-
tos vencidos, conforme acima.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.
comprasgovernamentais.gov.br – Pregão Eletrônico Nº 024/
SMSUB/COGEL/2021– UASG : 925004.

 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITA-
ÇÃO

PROCESSO Nº: 6012.2021/0002925-7
INTERESSADO: Secretaria Municipal das Subprefei-

turas – SMSUB.
ASSUNTO: Pregão Eletrônico nº 024/SMSUB/COGEL/2021 – 

Registro de Preços para o fornecimento de Areia Média Lavada 
às Subprefeituras do Município de São Paulo.

I.Diante dos elementos que instruem o presente, notada-
mente a manifestação da Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio, em 
face da competência que me foi delegada pela Portaria 014/
SMSUB/2019 e, observadas as formalidades legais e cautelas 
de estilo, que acolho e adoto como razão de decidir, com 
fundamento na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, 
Lei Municipal 13.278/02, Decretos Municipais 44.279/03, 
43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14 e demais alterações, ADJU-
DICO e HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 024/
SMSUB/COGEL/2021, cujo o objeto consiste no REGISTRO DE 
PREÇOS  PARA O FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA 
ÀS SUBPREFEITURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, conforme 
especificações e quantidades constantes no ANEXO I – Termo 
de Referência, parte integrante do Edital as empresas:

AGRUPAMENTO 10 (PENHA): MULTICOM COMERCIO DE 
MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
19.345.178/0001-00, ofertando o melhor lance referente ao 
menor valor unitário de R$101,99 (cento e um reais e noventa e 
nove centavos), o m³ (metro cúbico), totalizando R$367.164,00 
(trezentos e sessenta e sete mil cento e sessenta e quatro reais);

AGRUPAMENTO 12 (SÃO MATEUS): MULTICOM COMERCIO 
DE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA., inscrita no CNPJ sob o 
nº 19.345.178/0001-00, ofertando o melhor lance referente ao 
menor valor unitário de R$101,99 (cento e um reais e noventa e 
nove centavos), o m³ (metro cúbico), totalizando R$244.776,00 
(duzentos e quarenta e quatro mil setecentos e setenta e seis 
reais).

II. Os agrupamentos 4, 11, 13 e 14, restaram DESERTOS e 
os agrupamentos 5, 7, 8 e 9, foram declarados FRACASSADOS.

III . A empresa MULTICOM COMERCIO DE MATE-
RAIS DE CONSTRUCAO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
19.345.178/0001-00, declarada vencedora, fica CONVOCADA, 
para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publica-
ção, comparecer na Coordenadoria Geral de Licitações - COGEL, 
localizada na Rua São Bento, 405 – 23º andar – Centro – São 
Paulo, para assinar as respectivas Atas de Registro de Preços, 
oriunda do pregão em epígrafe. Ressaltamos que a mesma 
deverá apresentar os documentos já exigíveis por ocasião da 
habilitação, que porventura estejam vencidos.

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 070/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002153-0
CONTRATADA: BN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA, CNPJ 

nº 09.368.480/0001-12
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

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

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 27/04/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) DANIELLA CRISTINA PADALINO PEREIRA - BN GASTRO-

NOMIA E EVENTOS LTDA

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 EXTRATO DO TERMO ADITAMENTO N°003/
SMPED/2021 ao CONTRATO N°004/SMPED/2020

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA – SMPED.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 6065.2020/0000215-1
ASSUNTO: Prorrogação contratual.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA – SMPED, CNPJ n°08.082.743/0001-60, neste 
ato representada pelo Sr. FLÁVIO ADAUTO FENÓLIO, Chefe de 
Gabinete.

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRO-
DAM-SP S/A, CNPJ 43.076.702/0001-61, neste ato representada 
pelo Sr. Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas, 
ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO, e pelo Sr. 
Diretor de Administração e Finanças, JORGE PEREIRA LEITE.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços Técnicos 
Especializados em Tecnologia da Informação para a “Susten-
tação de TIC”.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo contratual 
de 12 (doze) meses a partir de 06/05/2021, conforme constante 
na PA-SMPED-210414-40 versão 2.0 (043342392), com redução 
do valor contratual em 9,8691%.

VALOR TOTAL DO ADITAMENTO: R$ 127.011,34 (cento e 
vinte e sete mil, onze reais e trinta e quatro centavos).

DATA DA ASSINATURA: 05/05/2021.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo SEI nº 6012.2021/0004752-2
INTERESSADO: SMSUB
ASSUNTO: Contratação de empresa para fornecimento 

de Laje em Concreto Armado para Boca de Lobo, conforme o 
Anexo I – especificações técnicas do edital relativo ao Pregão 
Eletrônico nº 016/SMSUB/COGEL/2021.

DESPACHO
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em es-

pecial a justificativa de SMSUB/DZU (doc. 043775452), bem 
como a manifestação de SMSUB/COGEL (doc. 044196329) e, 
com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 
13.278/02, Decreto nº 56.144/15 e com fulcro na competência a 
mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/COGEL/2019, AUTO-
RIZO, a contratação da empresa GUARANI INDÚSTRIA, COMÉR-
CIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 45.817.467/0001-
67, detentora da Ata de Registro de Preços nº 66/SMSUB/
COGEL/2021, pelo período de 12 (doze) meses, objetivando o 
fornecimento de Laje em Concreto Armado para Boca de Lobo, 
nas especificações e quantidades que instruem o processo, 
importando a despesa no valor total de R$ 196.435,80 (cento e 
noventa e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta 
centavos). Outrossim, aprovo a minuta encartada em doc. SEI 
nº 044196290.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho a favor da referida empresa, para 
suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercí-
cio, onerando a dotação orçamentária n° 12.00.12.10.15.452.
3022.2.339.3.3.90.30.00.00, autorizando-se o cancelamento de 
eventuais saldos de reserva e de empenho.

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:

Bruno Felipe Feitosa, RF: 879.433-2 como FISCAL DO CON-
TRATO;

Wadimir Faggian Magalhães, RF: 882.876-8 como SU-
PLENTE.

 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0017797-1
Assunto: Prorrogação do Termo de Contrato nº 160/SMSUB/

COGEL/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de manuten-
ção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento.

DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a manifestação de SMSUB/COGEL em doc. SEI nº 044531036, 
bem como a informação de SMSUB/DFIN em doc. SEI nº 
044544651, e nos termos da competência que me foi delega-
da pela Portaria nº 14/SMSUB/2019, consoante a Lei Federal 
8.666/93, respeitadas as disposições contidas na Lei Municipal 
nº 13.278/2002 e decretos reguladores, AUTORIZO a emissão da 
Nota de Empenho em favor da empresa CORPOTEC CONSTRU-
ÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 56.182.090/0001-3, para suportar as despesas 
do Termo de Contrato nº 160/SMSUB/COGEL/2020, onerando 
a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.339.3.
3.90.39.00.00, respeitando o princípio da anualidade. Outros-
sim, retifico o valor total do contrato constante no Despacho 
Autorizatório acostado ao doc. SEI nº 044205147, publicado 
no DOCSP em 18/05/2021, pág. 49, para fazer constar o valor 
de R$ 18.398.128,84 (dezoito milhões, trezentos e noventa e 
oito mil cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), 
e não como constou.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO SEI nº 6012.2021/0002844-7
INT: SMSUB
ASS: Aquisição de Softwares para criação/edição de con-

teúdo digital.
DESPACHO
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em espe-

cial a Cotação Eletrônica 14/2021 (043900011) e a manifesta-
ção de COGEL (doc. SEI nº 044501697) e consoante o disposto 

munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 29/04/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) RENATA BEZERRA DE SOUSA - R.B.S COMÉRCIO E SER-

VIÇOS EM GERAL LTDA

 EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 175/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002578-0
CONTRATADA: EMPORIO MR. GOMEZ EIRELI, CNPJ n° 

23.018.412/0001-54
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

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

VALOR: R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 03/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) ADILA JANIS RIBEIRO FERNANDES - EMPORIO MR. 

GOMEZ EIRELI

 EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 168/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002567-5
CONTRATADA: CASA BADEN ROTISSERIE LTDA, CNPJ n° 

26.624.602/0002-94
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

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

VALOR: R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 03/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) EVERTON DUPS - CASA BADEN ROTISSERIE LTDA

 PROCESSO N° 6074.2020/0005003-1
Ata SMDHC/CAF/DA/DLC Nº 044678375
PROCESSO  ADMIN ISTRAT IVO  ELETRÔNICO  Nº 

6074.2020/0005003-1 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/
SMDHC/2021– BEC – OC 801022801002021OC00020 - OB-
JETO: Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (voz e 
dados) com a disponibilização de terminais móveis em regime 
de comodato (celular e smartphone, modem e sim cards) 
para atender as necessidade do Gabinete e das Coordenações 
desta Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
- SMDHC.

ATA DAS SESSÕES PÚBLICAS
Às 10:00 horas do dia 20 de Maio de 2021, reuniram-

-se a Pregoeira Suplente deste órgão Máyra Ingrid da Silva e 
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Regina Tokuda 
e Rosana Santos de Queiroz, para realizar os procedimentos 
relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de 
compra - OC: 801022801002021OC00020 - Prestação de servi-
ços de telefonia móvel pessoal (voz e dados) com a disponibi-
lização de terminais móveis em regime de comodato (celular e 
smartphone, modem e sim cards) para atender as necessidade 
do Gabinete e das Coordenações desta Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, conforme especifica-
ções constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital.

I – ABERTURA – Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão 
pública em atendimento às disposições contidas no edital, 
constatando-se que não haviam propostas formuladas e re-
gistradas por interessados, sendo que o referido Pregão foi 
considerado DESERTO.

Os autos serão encaminhados à Autoridade Competente 
para providências posteriores.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.
bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br – UGE 801022 - 
OC 801022801002021OC00020 – Pregão Eletrônico nº 019/
SMDHC/2021.

 PROCESSO N°6074.2020/0005003-1
Despacho de Homologação de Licitação
1. À vista de todo processado, notadamente da Ata de 

realização do Pregão Eletrônico, devidamente publicados 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, com fundamen-
to na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nºs 44.279/03, 
43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14 e, em face da compe-
tência que me foi atribuída foi atribuída pela Portaria 013/
SMDHC/2019, DECLARO DESERTO o procedimento licitatório, 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 019/SMDHC/2021, OC: 
801022801002021OC00020, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELE-
TRÔNICO Nº 6074.2020/0005003-1, cujo objeto é a prestação 
de serviços de telefonia móvel pessoal (voz e dados) com a 
disponibilização de terminais móveis em regime de comodato 
(celular e smartphone, modem e sim cards) para atender as 
necessidade do Gabinete e das Coordenações desta Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, confor-
me especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO 
I do Edital.

 PROCESSO N°6012.2019/0005313-8
INT: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

- SMDHC.
ASS: Prorrogação contratual – Contrato nº 045/SMSUB/

COGEL/2019.
Despacho Autorizatório
I - A vista dos elementos contidos no presente, a mani-

festação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob documento 
SEI n.º 044617972, com fundamento no inciso II do art. 57 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO, 
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com 
base na pela delegação a mim conferida pela Portaria nº 013/
SMDHC/2019, o aditamento do Contrato nº 045/SMSUB/CO-
GEL/2019, celebrado com a empresa TIM S/A., inscrita no CNPJ 
sob n.º 02.421.421/0001- 11, cujo objeto trata da Prestação de 
Serviços móvel pessoal de telefonia (SMP), com fornecimento 
de Sim Cards (chips), e aparelhos telefônicos no regime de 
comodato, devidamente habilitados para originar e receber cha-
madas, locais e de longa distância nacional, em todos os esta-
dos da Federação, enviar e receber mensagens de texto (SMS), e 
acessar a Internet, conforme condições, quantidades, exigências 
e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência, para fazer 
constar a prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados a 
partir de 22/05/2021, cujo valor total perfaz o montante de R$ 
71.442,36 (setenta e um mil quatrocentos e quarenta e dois 
reais e trinta e seis centavos).

II - Ato contínuo, AUTORIZO, a emissão da (s) Nota (s) de 
Empenho a favor da empresa contratada, onerando as dotações 
orçamentárias nºs 34.10.14.243.3013.2157.3.3.90.39.00-00 e 
34.10.14.122.3024.2100.3.3.90.39.00-00, observado o princípio 
da anualidade. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais 
saldos de empenho não utilizados.

III - AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento 
n° 006.

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 075/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002159-9
CONTRATADA: FOOD PARK TUPINIQUIM EIRELI, CNPJ nº 

20.217.194/0001-99
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

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

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 27/04/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) RAFAEL BARROS ASSIS - FOOD PARK TUPINIQUIM EIRELI

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 046/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0001983-7
CONTRATADA: CADORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

CNPJ nº 35.594.769/0001-60.
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

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

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 20/04/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) EDUARDO DE SOUZA SANTOS - CADORA COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 078/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002162-9
CONTRATADA: VITORIA ARAUJO OLIVEIRA SILVA 

43739599863, CNPJ nº 41.387.032/0001-79
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

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

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 27/04/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) VITORIA ARAUJO OLIVEIRA SILVA - VITORIA ARAUJO 

OLIVEIRA SILVA 43739599863

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 098/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002295-1
CONTRATADA: RESTAURANTE TOMODATI EIRELI , CNPJ nº 

06.332.281/0001-66.
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

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

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 29/04/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) MARINES FATIMA CONSTANTINI - RESTAURANTE TO-

MODATI EIRELI 

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 096/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002294-3
CONTRATADA: ANTONIO SANTOS DE JESUS 32388044804, 

CNPJ nº 40.454.124/0001-61.
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

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

VALOR: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 30/04/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) ANTONIO SANTOS DE JESUS - ANTONIO SANTOS DE 

JESUS 32388044804

 EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 167/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002556-0
CONTRATADA: RESTAURANTE TOMODATI EIRELI, CNPJ n° 

06.332.281/0001-66
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

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

VALOR: R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 03/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) MARINES FATIMA CONSTANTINI- RESTAURANTE TOMO-

DATI EIRELI

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 097/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002297-8
CONTRATADA: R.B.S COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL 

LTDA, CNPJ nº 23.868.700/0001-06.
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-


