sexta-feira, 22 de outubro de 2021
documento contendo as considerações em relação aos pedidos
de esclarecimentos está disponível na página da Secretaria de
Governo - Desestatização/Projetos por meio dos links:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/educacao/index.php?p=319879
https://tinyurl.com/2cfvycsd

DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE
6011.2021/0001889-6 SGM/CAF. Aquisição de materiais
necessários para a manutenção predial do Edifício Matarazzo
e das Unidades da Secretaria Executiva de Gestão, conforme
especificações do Termo de Referência anexo I do Edital. I. À
vista dos elementos contidos no presente, em especial a Minuta
de Edital e seus Anexos, e a manifestação da Assessoria Jurídica
desta Pasta, doc. 052624948, observadas as formalidades legais
e cautelas de estilo, com fundamento nas Leis Federais nºs
8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações, Decreto Federal n°
10.024, de 20 de setembro de 2019, c/c artigo 1º da Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelos Decretos nº 46.662/05,
47.014/06, 43.406/03 e 56475/15, exclusivamente aos interessados qualificados como microempresa ou empresa de pequeno
porte, aptos a se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido, estabelecido pelas Leis Complementares nº 123/2006
e 147/2014, AUTORIZO, com base na delegação de competência
promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM a abertura de
certame licitatório nº 08/2021 – SGM, na modalidade pregão
eletrônico do tipo menor preço total por grupo, objetivando a
aquisição de materiais necessários para a manutenção predial
do Edifício Matarazzo e das Unidades da Secretaria Executiva
de Gestão, conforme especificações do Termo de Referência
anexo I do Edital. II. Designo o Pregoeiro Daniel da Costa Medeiros e demais membros da Portaria 01/2021-SGM/CHG para
processar e julgar a licitação.

COMUNICADO DE ABERTURA DE PREGÃO
ELETRÔNICO.
A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL comunica aos
interessados que está aberta a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2021- SGM.
Processo: 6011.2021/0001889-6
OBJETO: Aquisição de materiais necessários para a manutenção predial do Edifício Matarazzo e das Unidades da Secretaria Executiva de Gestão, conforme especificações do Termo de
Referência anexo I do Edital. I.
Abertura da Licitação dia 08/11/2021 às 10h30min.
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
O Caderno de Licitações, composto de Edital e seus Anexos,
poderá ser acessado por meio de consulta ao site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou, ainda, obtido no
Viaduto do Chá, 15 – 12º andar - das 09h00 às 16h00 - até o
último dia útil que anteceder a abertura do certame, mediante
o recolhimento da importância de R$ 0,24 por folha, através de
Guia de Recolhimento que será fornecida pela Supervisão de
Compras Licitações e Contratos.

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO
PROCESSO Nº 6013.2020/0004512-4
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021-COBES
Oferta de Compra nº 801001801002021OC00016
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS,
PRÓPRIOS DA PMSP, VIA SATÉLITE, COM ACESSO VIA PLATAFORMA WEB.
A 1ª Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Executiva de Gestão comunica aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021, com sessão pública marcada para o dia
21 / 10 / 2021, às 10:00hrs que devido os pedidos de Impugnações, procede-se à SUSPENSÃO do procedimento licitatório.
Por conseguinte, a Sessão de Abertura não ocorrerá.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
001/2021 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/
SG-COBES/2020
Pregão Eletrônico: 12/2020-COBES
Objeto: empresa especializada em estruturas para locação
de tendas (3,0 X 3,0 metros). Objeto de aditamento: Alterações da denominação da Contratante; prorrogação da vigência
da ARP por mais 12 meses; e reajuste do preço
Detentora: Art’estrutural Engenharia e Eventos Eireli.
CNPJ: 08.623.577/0001-61
Preço reajustado registrado: R$ 425,47 por diária
Valor anual estimado: R$ 158.700,31
Data de assinatura: 21/10/2021
Vigência: 22/10/2021 a 21/10/2022

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
001/2021 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/
SG-COBES/2020
Pregão Eletrônico: 12/2020-COBES
Objeto: empresa especializada em estruturas para locação
de tendas (5,0 x 5,0 metros). Objeto de aditamento: Alterações da denominação da Contratante e prorrogação da vigência
da ARP por mais 12 meses.
Detentora: AR Locadora e Eventos ltda.
CNPJ: 04.328.899/0001-27
Preço unitário registrado: R$ 688,00 por diária
Valor anual estimado: R$ 439.632,00
Data de assinatura: 21/10/2021
Vigência: 21/10/2021 a 20/10/2022
Disponíveis em: https://bit.ly/ARP-SEGES

SEGURANÇA URBANA
GABINETE DA SECRETÁRIA
6029.2021/0011516-4 - Secretaria Municipal de
Segurança Urbana - SMSU. – Homologação – ((I - No uso de
minhas atribuições legais, com fundamento no artigo 4º, inciso
XXII, da Lei Federal 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso I, do
Decreto Municipal 44.279/03, no artigo 3o, inciso VI, do Decreto
Municipal 46.662/05 e Decreto Municipal 54.102/2013 e na
Portaria 25/SMSU/2020, diante dos elementos informativos que
instruem o presente, em especial a manifestação da Assessoria
Jurídica e a Ata da sessão pública de Pregão Eletrônico 054/
SMSU/2021 (doc. 053524449), HOMOLOGO para a empresa
HERMECON CONSTRUÇÕES LIMITADA, inscrita no CNPJ sob
o nº. 02.818.737/0001-41 a contratação para a realização dos
serviços de manutenção e revitalização da Estação de Bombeiros
de Teotônio Vilela, pertencente ao 4º GB, pelo valor global de R$
461.200,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos reais),
nas especificações do Memorial Descritivo anexo I do edital de
doc. 049052434; - II – Por consequência, AUTORIZO, observadas
as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação das
empresas HERMECON CONSTRUÇÕES LIMITADA, inscrita no
CNPJ sob o nº. 02.818.737/0001-41, no valor de R$ 461.200,00
(quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos reais) nos termos
do Edital e seu Anexo I (doc. 049052434); - III – AUTORIZO,
outrossim, a emissão da respectiva Nota de Empenho conforme
reserva 39.315/21, onerando a dotação orçamentária 28.38.06
.182.3011.5.602.4.4.90.39.00.00, cujo anexo deverá seguir os
termos da minuta de doc. 049052434; - IV – Por fim, nos termos
do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do Decreto
Municipal nº 54.873/14, designo os servidores Lendro Miekusz

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Salgado de Vasconcelos como fiscal, e como fiscal Suplente
Thiago Marcondes Neves da Silva para atuar na fiscalização
e acompanhamento da execução do contrato anexo do edital de
doc. 049052434.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, TRABALHO E
TURISMO
GABINETE DA SECRETÁRIA
DESPACHO DA DIRETORA DE DAF
6064.2021/0000790-7
I – No uso de minhas atribuições legais conferidas a mim
pelo o disposto no artigo 2º, inciso III da Portaria nº 18/2021/
SMDET e, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei
Federal nº 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso I, do Decreto
Municipal n.º 44.279/03, no artigo 3o, inciso VI, do Decreto
Municipal nº 46.662/05, Decreto Municipal nº 54.102/13 e diante
dos elementos informativos que instruem o presente, especialmente a Ata da sessão pública do Pregão Eletrônico acostado no
(doc. 053467495) e a manifestação da Assessoria Jurídica desta
Pasta (doc. 053719764), DEIXO DE HOMOLOGAR o resultado
do certame, sob a modalidade Pregão eletrônico nº 002/2021/
SMDET, na qual foi adjudicada à empresa LIDER SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
17.165.013/0001-13, nos itens 1 e 2 do Edital que corresponde, a
prestação de serviços de locação de 01 veículos executivo tipo B,
com motorista, com fornecimento de combustível e quilometragem livre estimada em 2.500km/mês pelo valor mensal estimado
do item de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) e a locação
de 07 veículos administrativos tipo C, com motorista, com fornecimento de combustível e quilometragem livre estimada em
2000k/mês por veículo, pelo valor mensal estimado do item de
R$ 54.899,60 (cinquenta e quatro mil oitocentos e noventa e
nove reais e sessenta centavos), por constar irregularidade na
proposta comercial com valor superior ao praticado no mercado
e por não atender as exigências do ato convocatório da licitação,
com fundamento no artigo 48 da Lei 8.666/93.
II. Em ato contínuo, com fundamento no artigo 49 da Lei
8.666/93 e com base na manifestação da Assessoria Juridíca
(doc. 053719764), REVOGO o certame Pregão eletrônico nº
002/2021/SMDET.

DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
GABINETE DA SECRETÁRIA
PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5
ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 03 AO TERMO DE
FOMENTO Nº TFM/002/2020/SMDHC/FUMCAD.
DESPACHO
I - À vista das informações e documentos que instruem o
presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 053726079), que acolho, AUTORIZO o Aditamento nº 03 do TERMO DE FOMENTO Nº TFM/002/2020/SMDHC/
FUMCAD, firmado com a INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO
CULTURAL, inscrita no CNPJ sob nº. 08.745.680/0001-84, objetivando a alteração da cláusula 9.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, ficando mantidas e inalteradas as demais cláusulas.
II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de
Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.

PROCESSO Nº 6074.2020/0002237-2
ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 01 AO TERMO DE
FOMENTO Nº TFM/044/2020/SMDHC/FUMCAD.
DESPACHO
I - À vista das informações e documentos que instruem
o presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria
Jurídica desta Pasta (SEI 053726762), que acolho, SUSPENDO a
execução do TERMO DE FOMENTO Nº " TFM/044/2020/SMDHC/
FUMCAD ", firmado com a FRATERNIDADE IRMÃ CLARA,
inscrito no CNPJ sob nº. 50.862.499/0001-14, nos termos do
art. 3º, da Lei Municipal nº 17.335/2020, dos arts. 3º e 5º do
Decreto Municipal nº 59.283/2020, e do Decreto Municipal nº
59.298/2020, com efeitos a partir de 20/11/2020, enquanto
estiver vigente a situação de emergência, nos termos do art.
23, do Decreto 59.283/2020, ficando mantidas e inalteradas as
demais condições e itens.
II - À vista das informações e documentos que instruem o
presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 053726762), que acolho, AUTORIZO a RETOMADA do TERMO DE FOMENTO Nº TFM/044/2020/SMDHC/
FUMCAD, firmado com a FRATERNIDADE IRMÃ CLARA, inscrita
no CNPJ sob nº. 50.862.499/0001-14, com data de retomada
em 01/11/2021, podendo ter sua execução até 16/10/2023.
III - À vista das informações e documentos que instruem
o presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria
Jurídica desta Pasta (SEI 053726762), que acolho, AUTORIZO o
Aditamento nº 01 do TERMO DE FOMENTO Nº TFM/044/2020/
SMDHC/FUMCAD, firmado com a FRATERNIDADE IRMÃ CLARA, inscrita no CNPJ sob nº. 50.862.499/0001-14, objetivando
a alteração da cláusula 1.1.1 DO ANEXO ÚNICO e 11.1 DA
VIGÊNCIA, ficando mantidas e inalteradas as demais cláusulas.
IV - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de
Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 397/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0006771-8
CONTRATADA: CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS
LTDA - CNPJ 26.624.602/0001-03
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos 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 Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.
VALOR: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)
VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 24/09/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal SMDHC
b)EVERTON DUPS - CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

13.278/02, e decretos reguladores, e com fulcro na competência
a mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/COGEL/2019,
AUTORIZO a emissão da correspondente Nota de Empenho em
favor da empresa contratada, onerando a dotação orçamentária
n° 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00 para complementar e suportar as despesas deste exercício, referente ao
aditamento do Termo de Contrato n° 210/SMSUB/COGEL/2020,
firmado com a empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ N° 58.853.169/0001-74.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

GABINETE DO SECRETÁRIO
PROCESSO SEI N° 6012.2020/0030631-3
INTERESSADO: SMSUB
ASSUNTO: Retificação do valor do Termo de Contrato n°
210/SMSUB/COGEL/2020, cujo objeto é o Registro de Preços
para prestação de serviços de conservação de pavimentos
viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com
aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação,
com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital
através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP.
I. Diante dos elementos que instruem o presente, e com
fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
A participação na presente licitação dar-se-á pela entrega
das propostas pelo site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet pelo site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.
br e http://e-egocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br
Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser
encaminhados em sistema próprio pelo site www.bec.sp.gov.br
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

PROCESSO SEI N° 6012.2021/0006117-7
INTERESSADO: SMSUB
ASSUNTO: Retificação do valor do Termo de Contrato n°
033/SMSUB/COGEL/2021, cujo objeto é o Registro de Preços
para prestação de serviços de conservação de pavimentos
viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com
aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação,
com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital
através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP.
I. Diante dos elementos que instruem o presente, e com
fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº
13.278/02, e decretos reguladores, e com fulcro na competência
a mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/COGEL/2019,
AUTORIZO a emissão da correspondente Nota de Empenho em
favor da empresa contratada, onerando a dotação orçamentária
n° 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00 para complementar e suportar as despesas deste exercício, referente ao
aditamento do Termo de Contrato n° 033/SMSUB/COGEL/2021,
firmado com a empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ N° 58.853.169/0001-74.

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0009766-0 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2020/0025938-2
Assunto: Aumento de Quantitativo referente a Ata de
Registro de Preços nº 16/SMSUB/COGEL/2020, cujo o objeto
é o Registro de Preços para a prestação de serviços de Bombeamento Emergencial, com fornecimento dos equipamentos
necessários à execução dos serviços, mobilização e desmobilização objetivando a operação para as drenagens emergenciais de
áreas inundadas no âmbito da cidade de São Paulo - SP.
DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos
termos da competência a mim conferida, AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal
56.144/2015 e Portaria nº 014/SMSUB/2019, o AUMENTO DE
QUANTITATIVO na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/SMSUB/
COGEL/2020 (oriunda do Processo Sei n° 6012.2020/00259382), da qual a detentora é a empresa OBRACON ENGENHARIA
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº
03.973.494/0001-89, para acrescentar as seguintes quantidades
a serem contratadas pelo Departamento de Zeladoria Urbana:
a) 15 (quinze) diárias na prestação de serviços de Bombeamento Emergencial de Vazão de 156m³/h para utilização dentro
do período de 12 (doze) meses;
b) 30 (trinta) diárias na prestação de serviços de Bombeamento Emergencial de Vazão de 296m³/h para utilização dentro
do período de 12 (doze) meses;

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0025439-9
ASSUNTO: Prorrogação e supressão do termo de contrato
n° 211/SMSUB/COGEL/2021, cujo objeto é a prestação de serviços comuns de engenharia de limpeza mecanizada e inspeção
de galerias e demais sistemas de drenagem de águas pluviais,
com a utilização de equipamentos combinados hidrojato, à
Prefeitura do Município de São Paulo.

DESPACHO
I. À vista dos elementos que instruem o presente, em especial a solicitação e justificativa de SMSUB/DZU (050603087),
bem como a manifestação de SMSUB/COGEL (053056079)
acostada aos autos, e em face da competência que me foi
delegada pela Portaria nº 14/SMSUB/2019, consoante o art.
57, II, e art. 65, §1º da Lei Federal 8.666/93, respeitadas as disposições contidas na Lei Municipal nº 13.278/2002 e decretos
reguladores, AUTORIZO o aditamento do Termo de Contrato nº
211/SMSUB/COGEL/2020, celebrado com a empresa AGRÍCOLA
E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º
61.026.233/0001-58, objetivando:
a) A prorrogação do contrato em epígrafe por mais 12
(doze) meses, contados a partir de 13/11/2021.
b) A supressão de aproximadamente 7,6818%, equivalente
a R$ 839.989,53 (oitocentos e trinta e nove mil novecentos e
oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), passando o
contrato a ser de R$ 10.934.723,73 (dez milhões, novecentos
e trinta e quatro mil setecentos e vinte e três reais e setenta e
três centavos), para o seu período de vigência.
II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor
da empresa acima, respeitando o princípio da anualidade,
em face da reserva encartada nos autos, onerando a dotação
orçamentária nº 12.00.12.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.00.00
, autorizando o cancelamento de eventuais saldos de reserva
e de empenho.
III. AUTORIZO também a substituição dos fiscais do Contrato, sendo agora ALMIR MAXIMO – RF: 770.098.9 como FISCAL,
e WLADIMIR FAGGIAN MAGALHÃES – RF: 882.876.8 como
SUPLENTE.

PROCESSO SEI N° 6012.2021/0010029-6
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
KIT DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
Despacho de Abertura de Licitação
I – Com base nos elementos constantes do processo, em
especial à manifestação da Coordenadoria Geral de Licitações
(doc. SEI n° 053854742), e em face da competência que me
foi delegada pela Portaria 14/SMSUB/2019 e, observadas as
formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento nas
Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e suas alterações,
Lei Municipal 13.278/02 e decretos regulamentadores e Lei
Complementar nº 123/06, AUTORIZO a abertura de licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando o REGISTRO DE
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, de
acordo com as especificações descritas no Termo de Referência
e Especificações Técnicas - Anexo I, e APROVO a Minuta do
Edital (053854731), acostada aos autos.
II – Designo como pregoeiro o servidor NANCY SALLES –
RF 710.519.3– Portaria nº 031/SMSUB/2021

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS

São Paulo, 66 (204) – 49

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/SMSUB/COGEL/2021
Processo nº 6012.2021/0010029-6
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que
a SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS, por meio da
Coordenadoria Geral das Licitações SMSUB/COGEL, sediada na
Rua São Bento, nº 405 – São Paulo, SP, realizará ABERTURA do
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR VALOR GLOBAL
POR LOTE. O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes
observarão as disposições a serem processados e julgados
em conformidade com a Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos
Municipais nº 44.279/03, nº 56.144/2015, nº 56.475/2015, Lei
Complementar nº 123/06, bem como de conformidade com as
Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas complementares e disposições deste instrumento.
Data da sessão: 09/11/2021
Horário: 11 horas
Local: ambiente eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.
bec.fazenda.sp.gov.br

ARICANDUVA/FORMOSA/
CARRÃO
GABINETE DO SUBPREFEITO
COMUNICADO DE CANCELAMENTO
6030.2021/0000705-7
LICITAÇÃO: CARTA CONVITE
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
A Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, COMUNICA
aos interessados o CANCELAMENTO da licitação na Modalidade CARTA CONVITE N° 001/SUB-AF/2021, destinado a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DA PRAÇA
ANNA DOS SANTOS FIGUEIREDO, localizada na Avenida Abel
Ferreira, 1230 – Vila Regente Feijó.

COMUNICADO DE CANCELAMENTO
6030.2021/0000706-5
LICITAÇÃO: CARTA CONVITE
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
A Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, COMUNICA
aos interessados o CANCELAMENTO da licitação na Modalidade CARTA CONVITE Nº 002/SUB-AF/2021, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DA PRAÇA SANTO
ARSÊNIO, LOCALIZADA NA RUA RIO REAL – VILA FORMOSA.

BUTANTÃ
GABINETE DO SUBPREFEITO
SEI N°6031.2018/0000375-2 - DESPACHO
AUTORIZATÓRIO
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com
fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, papéis
toalha e higiênico, materiais e equipamentos, visando à obtenção
de adequadas condições de salubridade e higiene, sob a inteira
responsabilidade da contratada.OBJETO DO APOSTILAMENTO:
Aplicação de reajuste, no período de 20/08/2021 a 19/08/2022,
ao Contrato nº 17/SUB-BT/SF/2018, com índice de 10,51% (dez
vírgula cinquenta e um por cento);, pelo índice IPC-FIPE.I –
6031.2018/0000375-2 - No uso da competência a mim outorgada
no Artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 42.325/02, e em conformidade com a Lei
Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal
nº 44.279/03 e do artigo 55, inciso III da Lei Federal nº 8.666/03 e
suas atualizações, bem como o parecer da Assessoria Jurídica, AUTORIZO o Reajuste do Termo de Contrato nº. 17/SUB-BT/SF/2018,
firmado com a empresa FORTHUNITY SCALO EIRELI – EPP., inscrita
no CNPJ nº 14.956.610/0001-78, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento
de mão de obra, saneantes domissanitários, papéis toalha e higiênico, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas
condições de salubridade e higiene. Assim sendo, a aplicação de
reajuste será de 10,51 % (dez vírgula cinquenta e um por cento)
pelo IPC-FIPE, conforme justificado pela Supervisão de Finanças. O
valor total mensal reajustado passará a ser de R$ 20.160,39 (Vinte
mil cento e sessenta reais e trinta e nove centavos), a partir de
20/08/2021 a 19/08/2022. Por consequência, AUTORIZO a emissão
da Nota de Empenho a favor da Empresa supracitada, onerando a
Dotação Orçamentária:50.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00 –
Administração da Unidade

SEI N° 6031.2018/0001327-8-DESPACHO
AUTORIZATÓRIO
OBJETO DO CONTRATO: locação de 01 (um) Rolo Compactador, incluindo operador, combustível e transporte para os locais
de trabalho. OBJETO DO APOSTILAMENTO: Aplicação de reajuste, no período de 12/08/2021 a 11/08/2022, ao Contrato nº 38/
SUB-BT/SF/2019, com índice de 10,51% ( dez vírgula cinquenta
e um por cento), pelo índice IPC-FIPE.I – 6031.2018/0001327-8
- No uso da competência a mim outorgada no Artigo 9º da Lei
Municipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 42.325/02, e em conformidade com a Lei Municipal nº
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03
e do artigo 55, inciso III da Lei Federal nº 8.666/03 e suas atualizações, bem como o parecer da Assessoria Jurídica, AUTORIZO o
Reajuste do Termo de Contrato nº. 38/SUB-BT/SF/2019, firmado
com a empresa PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA.,
inscrita no CNPJ nº 18.070.039/0001-40, cujo objeto trata da
locação de 01 (um) Rolo Compactador, incluindo operador, combustível e transporte para os locais de trabalho. Assim sendo, a
aplicação de reajuste será de 10,51 % (dez vírgula cinquenta e
um por cento) pelo IPC-FIPE, conforme justificado pela Supervisão de Finanças. O valor total mensal reajustado passará a ser
de R$ 12.476,62 (doze mil quatrocentos e setenta e seis reais e
sessenta e dois centavos), a partir de 12/08/2021 a 11/08/2022.
Por consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a
favor da Empresa supracitada, onerando a Dotação Orçamentária: 50.10.15.452.3022.2341.3.3.90.39.00.00 – Manutenção de
Vias e Áreas Públicas.

CASA VERDE - CACHOEIRINHA
GABINETE DO SUBPREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Processo: 6033.2021/0001493-9
Assunto: Pregão Eletrônico 004/SUB-CV/2021
OC nº 801032801002021OC00022
DESPACHO:
1. Á vista dos elementos constantes do presente, e, no
exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º,
da Lei Municipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº
42.325/02, e e considerando manifestação da sra. pregoeira,
na forma lei e por ausência de interposição de recurso HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 003/SUB-CV/2021 - OC nº
801032801002021OC00022, tendo como objeto: Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de locação
de veículos para transporte, em caráter não eventual, com manutenção preventiva e corretiva, com condutor e combustível, e
quilometragem livre – 4 (quatro) carros tipo C; e veículo para
transporte em caráter não eventual com manutenção preventiva e corretiva, com condutor e combustível, e quilometragem
livre – 1 (um) carro tipo B; para a Subprefeitura Casa Verde/
Cachoeirinha – SUB-CV, conforme especificações constantes
do anexo I – Termo de Referência; e AUTORIZO A CONTRATAÇÃO da empresa STILLUS TRANSPORTE SERVE CAR LTDA.,
inscrita no CNPJ nº 18.186.505/0001-58 por um período de
12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais períodos, a partir de
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