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 BUTANTÃ
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SEI N° 6031.2016/0000167-5-DESPACHO 
AUTORIZATÓRIO

No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei 
Municipal n° 13.399 de 01/08/2002, e a vista dos elementos 
constantes do presente processo e em conformidade com o 
disposto na Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo De-
creto 44.279/03 e inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, 
alterado pela Lei 9.648/98,AUTORIZO:prorrogação em caráter 
excepcional pelo período de 03 (três) meses e 12 (doze) dias, 
01/06/2021 a 12/09/2021, com cláusula resolutiva, podendo o 
mesmo ser encerrado em benefício da Municipalidade, a qual-
quer tempo, sem ônus para ambas as partes do Termo de Con-
trato 05/SP-BT/SF/2016, firmado com a empresa SP LOCSERV 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 11.246.575/0001-05, para prestação de serviços de 
transporte com disponibilização de veículos, quilometragem 
média mensal de 2.000 Km, incluindo motorista, combustível, 
aparelhos de GPS, no valor total de R$ 181.057,03 (cento e oi-
tenta e um mil cinquenta e sete reais e três centavos), sendo R$ 
158.571,58 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e 
um reais e cinquenta e oito centavos) para pagamento do prin-
cipal e R$ 22.485,45 (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e 
cinco reais e quarenta e cinco centavos) para pagamento de 
despesas com reajuste; a emissão de nota de empenho no valor 
total de R$ 181.057,03 (cento e oitenta e um mil cinquenta 
e sete reais e tres centavos), onerando a dotação 50.10.15.
122.3024.2100.33.90.39.00.0 - Administração da Unidade, o 
pagamento, respeitadas as exigências e formalidades legais, e o 
cancelamento de saldo se houver.

SEI N° 6031.2016/0000167-5-DESPACHO 
AUTORIZATÓRIO

No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei 
Municipal n° 13.399 de 01/08/2002, e a vista dos elementos 
constantes do presente processo e em conformidade com o 
disposto na Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo De-
creto 44.279/03 e inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, 
alterado pela Lei 9.648/98,AUTORIZO:prorrogação em caráter 
excepcional pelo período de 03 (três) meses,13/06/2021 a 
12/09/2021, com cláusula resolutiva, podendo o mesmo ser 
encerrado em benefício da Municipalidade, a qualquer tempo, 
sem ônus para ambas as partes do Termo de Contrato 002/
SP-BT/SF/2016, firmado com a empresa VIA 80 TRANSPORTE, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.002.604/0001-41 para prestação 
de serviços de transporte com disponibilização de veículos, 
quilometragem média mensal de 2.000 Km, incluindo motorista, 
combustível, aparelhos de GPS, no valor total de R$ 66.012,17 
(sessenta e seis mil doze reais e dezessete centavos), sendo R$ 
52.725,64 (cinquenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais 
e sessenta e quatro centavos) para pagamento do principal 
e R$ 13.286,54 (treze mil duzentos e oitenta e seis reais e 
cinquenta e quatro centavos) para pagamento de despesas 
com reajuste; a emissão de nota de empenho no valor total 
de R$ 66.012,17 (sessenta e seis mil doze reais e dezessete 
centavos), onerando a dotação 50.10.15.122.3024.2100.33.90.
39.00.0 - Administração da Unidade, o pagamento, respeitadas 
as exigências e formalidades legais, e o cancelamento de saldo 
se houver.

 SEI N ° 6031.2021/0001606-0-DESPACHO 
AUTORIZATÓRIO

No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei 
Municipal n° 13.399 de 01/08/2002, e a vista dos elemen-
tos constantes do presente processo e em conformidade 
com o disposto na Lei Municipal 13.278/02, regulamentada 
pelo Decreto 44.279/03 e inciso II do artigo 24 da Lei Fe-
deral 8.666/93,AUTORIZO:a aquisição de acúçar refinado e 
adoçante líquido, efetuada através de cotação eletrônica nº 
044231199, cuja a empresa vencedora é a SAMANTA FERRO 
MENEZES CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., 
CNPJ nº 36.658.826/0001-90, tendo ofertado o valor total de 
R$ 111,99 (Cento e Onze Reais e Noventa e Nove Centavos) 
para o item 01; e WESLEY RAPHAEL SOUZA DA PURIFICAÇÃO 
00600382176, CNPJ nº 41.643.531/0001-80, tendo ofertado o 
valor total de R$ 111,30 (Cento e Onze Reais e Trinta Centavos) 
para o item 02, conforme especificações e justificativas nos 
autos; a emissão de nota de empenho no valor total de R$ 
223,29 (duzentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), 
onerando a dotação 50.10.122.3024.2100.33.90.30.00.00, o 
pagamento, respeitadas as exigências e formalidades legais, e o 
cancelamento de saldo se houver.

 CIDADE TIRADENTES
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 EXTRATO DO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO Nº01/PR-CT/2018

Proc. nº 6035.2017/0000363-9 
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES
Contratada: JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMO-

NIAL EIRELI - EPP– CNPJ 26.886.266/0001-77
Objeto do contrato: Contratação Mediante Empreitada de 

Empresa para Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança 
Patrimonial Desarmada, conforme especificações constantes do 
Anexo I do Edital do pregão eletrônico nº 00002/PRCT/2018.

Objeto do aditamento: Prorrogação do Contrato número 
Nº 001/PR-CT/2018 por mais 10 (dez) meses e 12(doze) dias, 
contados a partir de 01/06/2021 a 13/03/2022, consoante ao 
despacho publicado do Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 
24 de abril de 2021, pagina 7, 2º coluna.

CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1. Fica Prorrogado o Contrato nº 01/PR-CT/2018, por 

mais 10 (dez) meses e 12 (doze) dias, contados a partir de 
01/06/2021 a 13/03/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
MEDIANTE EMPREITADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 
DESARMADA;

1.2. Com a prorrogação o valor mensal é de R$ 48.939,60 
(quarenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta 
centavos), e total da prorrogação do contrato de R$ 461.663,56 
(quatrocentos e sessenta e um mil seiscentos e sessenta e três 
reais e cinquenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1. Para fazer frente a Prorrogação do Contrato n° 01/PR-

-CT/2018, no presente exercício, foi emitida a Nota de Empenho 
nº 34.604/2021 no valor de R$ 342.577,20 (trezentos e quaren-
ta e dois mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos), 
onerando a dotação orçamentaria nº 71.10.15.122.3024.2.100.
3.3.90.39.00.00.

2.2. Para garantia do cumprimento das obrigações assu-
midas neste instrumento, a Contratada efetivou depósito, na 
forma de APÓLICE SEGURO GARANTIA, conforme recibo nº: 02-
0775-0622670, de DIPED no valor de R$ 45.084,19 (Quarenta e 
cinco mil, oitenta e quatro reais e dezenove centavos), com fim 
de vigência para 13/03/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA:

nº 8.666/1993, na Lei Municipal nº 13.278/2002 e no Decreto 
Municipal nº 44.279/2003, a prorrogação da vigência, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, a partir de 28/06/2021, do Contrato 
nº 010/SMPED/2019, firmado com a empresa TELEFONICA 
BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, para prestação de 
serviços de telecomunicações de “navegação patrocinada” 
com processamento de cobrança reversa para aplicativo de 
dispositivo móvel, no valor total estimado de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais).

II - Para a cobertura da despesa referente ao presente exer-
cício financeiro há nota de reserva nº 25.861/2021, no valor de 
R$ 25.416,69 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais 
e sessenta e nove centavos), onerando a dotação orçamentária 
nº 36.10.14.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, ficando autori-
zado o cancelamento do saldo remanescente, caso haja, bem 
como a emissão da nota de empenho em favor da contratada.

III -PUBLIQUE-SE e, a seguir, encaminhe-se o presente 
Processo administrativo à Coordenação de Administração e 
Finanças, para, nos termos da competência prevista na Lei Mu-
nicipal n° 14.659/2007 e no Decreto Municipal n° 58.031/2017, 
as providências cabíveis.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo Eletrônico nº 6065.2019/0000215-0
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA - SMPED
I - À vista dos elementos contidos no processo nº 

6065.2019/0000215-0, em especial das manifestações retro 
das áreas competentes de CAF e da Assessoria Jurídica, que 
acolho, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas 
de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/1993, na Lei Municipal nº 13.278/2002 e no Decreto 
Municipal nº 44.279/2003, a prorrogação da vigência, pelo pra-
zo de 12 (doze) meses, a partir de 04/07/2021, do Contrato nº 
013/SMPED/2019, firmado com a empresa CLARO S/A, CNPJ nº 
40.432.544/0001-47, para prestação de serviços de telecomu-
nicações de “navegação patrocinada” com processamento de 
cobrança reversa para aplicativo de dispositivo móvel, no valor 
total estimado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II - Para a cobertura da despesa referente ao presente 
exercício financeiro há nota de reserva nº25.996/2021, no valor 
de R$ 24.583,33 (Vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e três 
reais e trinta e três centavos), onerando a dotação orçamentária 
nº 36.10.14.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, ficando autori-
zado o cancelamento do saldo remanescente, caso haja, bem 
como a emissão da nota de empenho em favor da contratada.

III -PUBLIQUE-SE e, a seguir, encaminhe-se o presente 
Processo administrativo à Coordenação de Administração e 
Finanças, para, nos termos da competência prevista na Lei Mu-
nicipal n° 14.659/2007 e no Decreto Municipal n° 58.031/2017, 
as providências cabíveis.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0032224-6
EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 

223/SMSUB/COGEL/2020
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 01/SMSUB/COGEL/2019
ARP: Nº 24/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEI-

TURAS -SMSUB
CONTRATADA: MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA – 

CNPJ: 60.109.576/0001-13
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE GALERIAS 

CÓRREGOS E CANAIS.
OBJETO: RETIFICAÇÃO DO VALOR E CONCESSÃO DE RE-

AJUSTE
DATA DE ASSINATURA: 14/05/2021

 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DA ATA DE RP Nº 71/SMSUB/
COGEL/2021 –

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0002925-7
AGRUPAMENTO: X-XII
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPRE-

FEITURAS
CONTRATADA: MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIASI DE 

CONSTRUÇÃO LTDA- CNPJ: 19.345.178/0001-00
PRAZO: 1 (UM) ano.
OBJETO: FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA
DATA ASSINATURA: 25/05/2021

 PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0017797-1
EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 

160/SMSUB/COGEL/2020
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 02/SMSUB/COGEL/2018
ARP: Nº 36/SMSUB/COGEL/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEI-

TURAS -SMSUB
CONTRATADA: CORPOTEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-

MENTOS IMOBILIARIOS LTDA- CNPJ: 56.182.090/0001-33
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS, ÁREAS 
PÚBLICAS E DESFAZIMENTO.

OBJETO DE AJUSTE: O PRAZO DO CONTRATO FICA 
PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE 
18/05/2021

DATA DE ASSINATURA: 18/05/2021

 ARICANDUVA/FORMOSA/
CARRÃO
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 PROCESSO: 6030.2020/0000163-4
DESPACHO:
I – À vista dos elementos contidos nos autos, autorizo 

a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo contratu-
al previsto no Contrato Nº 004/SUB-AF/2020 (028935076), 
firmado com a empresa TELEFONICA BRASIL S/A., CNPJ nº 
02.558.157/0001-62, contados a partir de 28/05/2021 ao 
27/05/2022, com anuência da Contratada (044698282), com 
aplicação de reajuste de preços, em caráter definitivo, na forma 
da planilha encartada às fls. (044666429), no valor total de R$ 
8.078,99 (oito mil setenta e oito reais e noventa e nove centa-
vos), sendo R$ 4.780,07 (quatro mil setecentos e oitenta reais e 
sete centavos) para o presente exercício e R$ 3.298,92 (três mil 
duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) para 
o exercício de 2022. O valor mensal da contratação, com apli-
cação do reajuste definitivo passará para R$ 673,25 (seiscentos 
e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), sendo o valor 
principal de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais) e R$ 
37,25 (trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) de reajuste 
defintivo. As despesas correspondentes ao presente exercício 
correrão por conta da dotação orçamentária nº 66.10.15.122.
3024.2.100.3.3.90.39.00.00, em conformidade com a Nota de 
Reserva nº 29.336/2021 (044679206).

II - Nos termos da manifestação da Supervisão de Adminis-
tração e Suprimentos (044615732), e em atendimento ao artigo 
6º, do Decreto nº 54.873/2014, autorizo a alteração da fiscaliza-
ção dos serviços aqui tratados, designando como Fiscalo Titular 
a servidora Cátia Callejo – RF 727.512.9 e como Suplente a 
servidora Eliane Aparecida da Silva – RF 524.697.1

 EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 179/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002776-7
CONTRATADA: BAR'EKO BAR E EVENTOS LTDA, CNPJ n° 

31.487.409/0001-08
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: 3 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 07/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) JORGE MANUEL GONÇALVES DA SILVA - BAR'EKO BAR 

E EVENTOS LTDA

 EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 180/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002777-5
CONTRATADA: N F CARVALHO DOS SANTOS CANTINA 

ESCOLAR LTDA, CNPJ n° 18.123.522/0002-27
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: 3 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 07/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) NELSON FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS - N F 

CARVALHO DOS SANTOS CANTINA ESCOLAR LTDA

 EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 184/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002781-3
CONTRATADA: MATHEUS CRISTALDO VERNUCIO DE MELO 

AZEVEDO 37486727803, CNPJ n° 41.081.337/0001-58
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: 3(três) meses.
FORMALIZADO EM: 07/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) MATHEUS CRISTALDO V. DE MELO AZEVEDO - MATHEUS 

CRISTALDO VERNUCIO DE MELO AZEVEDO 37486727803

 EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 189/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002800-3
CONTRATADA: CANTINA ESCOLAR EMANUEL LTDA, CNPJ 

n° 10.796.518/0001-37
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: 3 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 07/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) EVA DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA - CANTINA ESCO-

LAR EMANUEL LTDA

 EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 200/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002802-0
CONTRATADA: BUFFET SABOR DE ALEGRIA LTDA, CNPJ 

n°04.217.557/0001-30
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: 3 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 07/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) ADRIANA PINTO BERTOLO - BUFFET SABOR DE ALE-

GRIA LTDA

 EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 203/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002808-9
CONTRATADA: MAM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS 

EIRELI, CNPJ N°26.704.711/0001-30
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: 3 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 07/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) PEDRO DE AZEVEDO - MAM EVENTOS COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo Eletrônico nº 6065.2019/0000206-
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA - SMPED
I - À vista dos elementos contidos no processo nº 

6065.2019/0000206-0, em especial das manifestações retro 
das áreas competentes de CAF e da Assessoria Jurídica, que 
acolho, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas 
de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 083/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002299-4
CONTRATADA: ROCKAFFÉ RESTAURANTE LTDA - ME, CNPJ 

26.510.336/0001-98
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)WANDERSON FERREIRA DOS REIS - ROCKAFFÉ RESTAU-

RANTE LTDA - ME

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº : 116/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002395-8
CONTRATADA: RESTAURANTE IRMAOS CAMARGO EIRELI - 

ME, CNPJ N°10.394.730/0001-78
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$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil 
reais)

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 03/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) PRISCILA CLARET CAMARGO - RESTAURANTE IRMAOS 

CAMARGO EIRELI - ME

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 169/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002574-8
CONTRATADA: KAROLINE DE OLIVEIRA 37916623826 - 

CNPJ 32.454.370/0001-95
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: 30 (trinta) dias.
FORMALIZADO EM: 03/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)KAROLINE DE OLIVEIRA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 171/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002576-4
CONTRATADA: BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS 

EIRELI, CNPJ 32.181.080/0001-15
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: 30 (trinta) dias.
FORMALIZADO EM: 03/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)SERGIO PEREIRA ASSIS– BUFFET E COMERCIO DE ALI-

MENTOS ASSIS EIRELI

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 163/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002582-9
CONTRATADA: IVANI MARTINS DOS SANTOS VIEIRA 

09965087830, CNPJ 41.354.642/0001-76
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: 30 (trinta) dias.
FORMALIZADO EM: 03/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)IVANI MARTINS DOS SANTOS VIEIRA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 164/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002583-7
CONTRATADA: GRAZIELE FERREIRA CABRAL 29331766882, 

CNPJ 39.255.602/0001-25
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: 30 (trinta) dias.
FORMALIZADO EM: 03/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)GRAZIELE FERREIRA CABRAL

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 175/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002584-5
CONTRATADA: MSPINTER ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 

34.847.881/0001-00
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: 30 (trinta) dias.
FORMALIZADO EM: 03/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)MURILO SOUZA PINTER - MSPINTER ALIMENTOS EIRELI


