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do contrato, que passa a ser neste exercício, até o término de 
sua vigência de R$ 385.313,47 (trezentos e oitenta e cinco 
mil e trezentos e treze reais e quarenta e sete centavos) por 
mês, perfazendo o montante anual de R$ 4.623.761,64 (quatro 
milhões e seiscentos e vinte e três mil e setecentos e sessenta e 
um reais e sessenta e quatro centavos), conforme renegociação 
levada a efeito (Sei nº 044864380 e 044864455)

2. Com o deslocamento da incidência de aplicação de 
reajustes subsequentes, nos termos do artigo 6º do Decreto nº 
60.041/2020 citado, a data base passa a ser a da assinatura do 
Termo de Aditamento ora autorizado, na hipótese de prorroga-
ção do prazo contratual, vedada a aplicação de novo reajuste 
em período inferior a 12 (doze) meses.

3. Tratando-se de redução do valor contratual, tem-se que 
as despesas com a execução do contrato, no presente exercício, 
já contam com suporte na Nota de Empenho nº 37.830/2021 
(doc. 043763609), regulamente emitida, onerando a dotação n° 
12.00.12.10.12.10.1.451.3022.1170.4.4.90.35, autorizando-se 
o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

4. LAVRE-SE o competente termo de aditamento, nos mol-
des da minuta anexada ao SEI nº 044864484, que aprovo, na 
qual consta o quanto aqui autorizado, bem assim que ficam 
mantidas inalteradas todas as demais condições ajustadas que 
não foram mencionadas neste despacho.

 ATA DE ABERTURA
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/SMSUB/

COGEL/2021
SEI Nº 6012.2021/0003114-6
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para a 

prestação de serviços técnicos especializados de apoio e 
de assessoramento para desenvolvimento de projetos e 
levantamento de custos para serviços e obras nas áreas 
de arquitetura, urbanismo e engenharia.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2.021, às 11:00 
horas, reuniram-se os membros, ao final nomeados, da Comis-
são Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 08/
SMSUB/2021, doravante denominada de Comissão, na sala 
de reuniões da Secretaria Municipal das Subprefeituras, para 
a condução da sessão de abertura dos envelopes, bem como 
demais procedimentos relacionados ao Credenciamento de 
pessoas jurídicas para desenvolvimento de projetos de enge-
nharia. Dando início à sessão, foram verificadas a integridade 
dos envelopes, quanto aos aspectos formais externos e sem 
qualquer oposição dos presentes, os mesmos foram vistados e 
na sequencia a Presidente determinou a abertura dos envelo-
pes, cujo conteúdo foi rubricado pelos membros da Comissão.

Apresentaram requerimento de Credenciamento nos ter-
mos do Edital as empresas abaixo listadas:

•NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A – CNPJ N° 
38.894.804/0001-54;

•CONSENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA 
LTDA. – CNPJ N° 61.571.790/0001-50;

•GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. - CNPJ 
N° 55.069.736/0001-08;

• Q UA N TA  C O N S U LTO R I A  LT DA .  –  C N P J  N ° 
05.314.789/0001-79;

•L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTRO-
LE DA QUALIDADE LTDA. – CNPJ N° 53.020.152/0001-12;

•TCRE ENGENHARIA LTDA. – CNPJ N° 67.987.198/0001-10;
•PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSUL-

TORIA LTDA. – CNPJ N° 47.026.679/0001/51;
•GEOSONDA S.A. – CNPJ N° 60.681.749/0001-73
•ASTEC ENGENHARIA LTDA. – CNPJ N° 65.708.604/0001-32;
•DIRETÓRIO DA ARQUITETURA E ENGENHARIA SOCIEDA-

DE SIMPLES PURA – CNPJ N° 71.741.193/0001-80;
•ENGESPRO  ENGENHAR IA  LTDA . –  CNPJ  N° 

00.604.322/0001-40;
•SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA – EPP. – CNPJ N° 

50.751.429/0001-99;
•EGIS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. – CNPJ N° 

44.239.135/0005-03
Os representantes das empresas que compareceram na ses-

são abriram mão de dar vistas aos documentos apresentados 
pelas Credenciadas.

Ato continuo, a Comissão decide SUSPENDER o certame 
para análise dos documentos. Nada mais havendo a tratar, 
eu Thais Ribeiro da Silva, RF. º 880.480.0, secretária lavrei a 
presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos 
presentes.

NANCY SALLES
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Henrique Silva Costa
RF 881.129-6
Vinicius Moreno
RF 858.802-3 
Andressa Soares Fernandes
RF 816.146-1
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RF: 880.480.0.
William Carrilho Cruz
CPF: 353.060.698-78
L.A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qua-

lidade LTDA.
Hércules Candido de Oliveira
CPF: 012.482.748-90
Geométrica Engenharia de Projetos LTDA.
Edson Roberto Lazzarini
RG: 10.629.640-SSP/SP
Pentágono Serviços de Engenharia Civil e Consultoria LTDA.
Aurélio Marques de Carvalho Godinho
CPF: 295.850.558-80
Geosonda S.A.

 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

 PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0004228-8
INT: SMSUB
ASS: Aquisição de peças originais e mão de obra para 

realização de manutenção periódica corretiva na motoci-
cleta da marca Yamaha, XTZ 250, Ténéré, placa FWF 6079, 
utilizada para a prestação de Serviços de Zeladoria da 
Secretaria Municipal das Subprefeituras.

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

cial a solicitação e justificativa de SMSUB/GAB-AT (doc. SEI nº 
042751657), a cotação eletrônica através do sistema Compras-
net (doc. SEI nº 043704442), a manifestação de COGEL (doc. SEI 
nº 044812672) e consoante o disposto no artigo 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93, respeitadas as disposições contidas 
na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 44.279/03 e alterações e em face da competência 
delegada pela Portaria 14/SMSUB/2019, AUTORIZO a contrata-
ção direta da empresa FERNANDA R. C. DOS ANJOS COMÉRCIO 
E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 33.408.537/0001-44, 
objetivando a aquisição de peças originais e mão de obra para 
realização de manutenção periódica corretiva de motocicleta, 
importando a despesa no montante de R$ 4.209,73 (quatro mil 
duzentos e nove reais e setenta e três centavos). Outrossim, 
APROVO a minuta acostada ao doc. 044812292.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho em nome da empresa supramencio-
nada, para suportar as despesas que a contratação ensejará 
neste exercício, onerando a dotação orçamentária n° 12.00.
12.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, conforme doc. SEI 
nº 043374657, autorizando-se o cancelamento de eventuais 
saldos de reserva e de empenho.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a)LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b) FERNANDA RODRIGUEZ URGAL CURTOLO - SP LOCSERV 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
PROCESSO ELETRÔNICO N°6065.2020/0000621-1
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA - SMPED
I - Considerando os elementos constantes no processo 

eletrônico nº 6065.2020/0000621-1, e no exercício da minha 
competência legal, que acolho em cumprimento ao disposto 
no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002, com-
binado com o artigo 3º, inciso VI e § 1º, do Decreto Municipal 
nº 46.662/2005, e nas disposições contidas nos Decretos Mu-
nicipais nº 43.406/2003 e nº 54.102/2013, HOMOLOGO, com 
fundamento no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/93, 
o procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico n° 
18/SMPED/2020, cujo objeto é a constituição de ata de registro 
de preços para a aquisição de itens para sala sensorial, confor-
me as especificações técnicas constantes do edital, adjudicado 
nos seguintes termos:

• Ordem de compras de ampla participação:
- DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA EPP, 

CNPJ nº 09.135.430/0001-95, para o item 01, ESTRUTURA FIXA 
COM GANCHOS – ESTIMULADOR SENSORIAL (ORBITADOR), 
pelo valor unitário de R$ 8.340,00 (oito mil, trezentos e qua-
renta reais);

- SALAMANCA MATERIAIS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS EI-
RELLI, CNPJ nº 32.736.879/0001-20, para os itens 02, CAVALO 
SUSPENSO, 03, COLCHONETE/TATAME, 04, PISCINA DE BOLI-
NHAS/CENTRO DE ATIVIDADE e 05, RAMPA DE EQUILIBRIO, 
respectivamente pelos valores unitários de R$ 1.400,00 (mil 
e quatrocentos reais), R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), R$ 
1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 1.400,00 (mil e quatro-
centos reais).

• Ordem de compras de participação reservada:
- SALAMANCA MATERIAIS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS EI-

RELLI, CNPJ nº 32.736.879/0001-20, para os itens 01, ESTRU-
TURA FIXA COM GANCHOS – ESTIMULADOR SENSORIAL (OR-
BITADOR), 02, CAVALO SUSPENSO, 03, COLCHONETE/TATAME, 
04, PISCINA DE BOLINHAS/CENTRO DE ATIVIDADE, 05, RAMPA 
DE EQUILIBRIO, 06, PLATAFORMA MOVÉL/SUSPENSA, 07, REDE 
(LAICRA), 08, PNEU BALÃO / DISCO DE FLEXÃO, 09, BOLA SUI-
ÇA COM TEXTURA, 10, KIT DE BOLAS SUIÇAS, 11, TÚNEL, 12, 
SKATE (BASE LARGA), 14, TRAPÉZIO e 15, CONJUNTO DE BAN-
COS, respectivamente pelos valores unitários de R$ 8.900,00 
(oito mil e novecentos reais), R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos 
reais), R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), R$ 1.200,00 (mil 
e duzentos reais), R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), R$ 
1.200,00 (mil e duzentos reais), R$ 500,00 (quinhentos reais), 
R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), R$ 160,00 (cento e ses-
senta reais), R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais), R$ 700,00 (setecentos reais), 
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 1.300,00 (mil e 
trezentos reais);

- BAX COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMEN-
TOS LTDA – ME, CNPJ nº 18.674.896/0001-50, para o item 13, 
MOSQUETÃO, pelo valor unitário de R$ 13,30 (treze reais e 
trinta centavos).

II - Para atendimento das despesas será disponibilizada 
reserva orçamentária à época da contratação.

III – PUBLIQUE-SE e, a seguir, encaminhem-se os autos à 
Coordenação de Administração e Finanças – CAF para, nos ter-
mos da competência prevista na Lei Municipal n° 14.659/2007 
e no Decreto Municipal n° 58.031/2017, emitir a Nota de 
Empenho.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
Nº 03/SMSUB/COGEL/2021

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0002511-1
ASSUNTO: Prestação de serviços de bombeamento emer-

gencial, com fornecimento dos equipamentos necessários à 
execução dos serviços, mobilização e desmobilização objeti-
vando a operação para as drenagens emergenciais de áreas 
inundadas

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6012.2020/0025938-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/SMSUB/COGEL/2020
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEI-

TURAS - SMSUB
CONTRATADA: OBRACON ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.973.494/0001-89
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em es-

pecial a manifestação de SMSUB/DZU/CONTRATOS em doc 
nº 044822958, com base na Lei Municipal 13.278/2002, Lei 
Federal 8.666/93, e decretos reguladores, e em face da com-
petência que me foi delegada pela Portaria 014/SMSUB/2019, 
AUTORIZO o apostilamento ao Termo de Contrato nº 03/SM-
SUB/COGEL/2021, para fazer constar o valor unitário de R$ 
6.117,39 (seis mil cento e dezessete reais e trinta e nove 
centavos) no item "GRUPO 4 VAZÃO 990M³/H", subitem "Mão 
e Obra - equipe de mobilização", perfazendo o montante de R$ 
30.586,95 (trinta mil quinhentos e oitenta e seis reais e noventa 
e cinco centavos) para 5 equipes, passando o valor do contrato 
a ser de RS 1.003.717,68 (um milhão, três mil setecentos e 
dezessete reais e sessenta e oito centavos) e não como constou.

II. Ficam apostiladas as modificações descritas acima, per-
manecendo inalterados os demais termos. 

 PROCESSO Nº 6012.2020/0007673-3
INTERESSADO: SMSUB
ASSUNTO: Aditamento ao termo de contrato n° 19/SMSUB/

COGEL/2020 cujo objeto é a prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados de engenharia consultiva para 
monitoramento, fiscalização e controle tecnológico de obras 
de execução de reparação de pavimentos flexíveis, de concreto 
e articulados danificados por obras de infraestrutura urbana 
realizadas pelas Concessionárias no Município de São Paulo – 
Decreto nº 60.041/2020. Renegociação de preços. Alterações 
contratuais relativas à redução do valor do ajuste.

DESPACHO
1. Diante dos elementos que instruem o presente, e em 

face da competência que me foi delegada pela Portaria 014/
SMSUB/2019, com fundamento no artigo 1º da Lei 13.278/2002 
combinado com o artigo 65, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, 
bem como para os fins e nos termos do que estabelece o 
Decreto nº 60.041/2020, AUTORIZO o aditamento ao Termo de 
Contrato nº 19/SMSUB/COGEL/2020 cujo objeto é a prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia 
consultiva para monitoramento, fiscalização e controle tecnoló-
gico de obras de execução de reparação de pavimentos flexí-
veis, de concreto e articulados danificados por obras de infra-
estrutura urbana realizadas pelas Concessionárias no Município 
de São Paulo, firmado com a empresa PENTÁGONO SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 47.026.679/0001-51, visando a redução contratual 
correspondente a 3,00% (três por cento) sobre o valor mensal 

do plano de trabalho, a Administração, mediante solicitação, 
poderá reembolsar a OSC com os recursos públicos previstos, 
assim que disponibilizados.”

Leia-se: “9.9. No caso de atraso da disponibilidade dos 
recursos da parceria, fica autorizada a OSC a executar com 
recursos próprios as despesas previstas, e se devidamente 
comprovadas pela entidade, no ato da prestação de contas, e 
atestado o cumprimento das obrigações assumidas por meio 
do plano de trabalho, a Administração, mediante solicitação, 
poderá reembolsar a OSC com os recursos públicos previstos, 
assim que disponibilizados.”

II. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital 
de Chamamento Público SMDHC nº CPB/005/2021/SMDHC/
CMDCA.

 PROCESSO N°6074.2018/0002934-9
Assunto: OSC Obras Sociais, Universitárias e Culturais - 

OSUC, Projeto "Tecnologia Inclusiva – Qualificação profissional 
em curso técnico de Redes de Computadores" – CNPJ nº. 
60.428.406/0001-00 (Edital FUMCAD 2017).

Despacho Autorizatório
01. À vista dos elementos constantes do processo, em 

especial o Termo de Fomento formalizado conforme publicação 
no DOC (033203650) em 15/09/2020, página 55 e 56, e a infor-
mação da OSC sob o SEI nº 037755649, onde informa a data 
de início, a manifestação da Assessoria Jurídica (035901323) 
anteriormente inserida, formalizamos que a data de início do 
projeto foi em 01/01/21, dentro do indicado pelo art. 57 da 
Portaria 140/SMDHC/2019.

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 177/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002575-6
CONTRATADA: ASPICUELTA DANCE BEER LTDA, CNPJ n° 

34.308.808/0001-52
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) MARCO ANTONIO DEL RIO - ASPICUELTA DANCE BEER 

LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 176/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002566-7
CONTRATADA: ERALDO MANUEL DA CONCEICAO 

04115068892, CNPJ n° 37.916.309/0001-36
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) ERALDO MANUEL DA CONCEIÇÃO - ERALDO MANUEL 

DA CONCEICAO 04115068892

 EXTRATO
CONTRATO Nº 117/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2020/0005624-2
CONTRATADA: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 

00.000.000/0001-91
OBJETO: Contratação de Instituição Financeira para presta-

ção de serviços de pagamento de benefício assistencial referen-
te ao Auxílio-aluguel concedido às mulheres vítimas de violên-
cia doméstica no Município de São Paulo, instituído pela Lei nº 
17.320/2020, e emissão, às beneficiárias, de cartão magnético, 
em todas as agências da Instituição Financeira contratada.

VALOR: R$38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORMALIZADO EM: 24/05/2021
a)LUIZ ORSATTI FILHO – Chefe de Gabinete - SMDHC
b) RICARDO BACCI ACUNHA - Procurador- BANCO DO 

BRASIL SA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 165/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002586-1
CONTRATADA: MOLOTOV BAR LTDA, CNPJ  n° 

28.314.026/0001-23
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) FELIPE ZANNIN CUNHA - MOLOTOV BAR LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 173/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002568-3
CONTRATADA: CASA PORTO BUFFET E EVENTOS LTDA, 

CNPJ n° 35.686.483/0001-04
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) MARCELO ROBERTO DOS SANTOS - CASA PORTO BU-

FFET E EVENTOS LTDA

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHERES

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 009– CONTRATO Nº 021/2015-SMPM
PROCESSO nº 6074.2017/0000289-9
EMPRESA: SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVI-

ÇOS GERAIS LTDA EPP – CNPJ N°: º 11.246.575/0001-05
OBJETO DO CONTRATO: Locação de veículos com condutor, 

combustível, despesas com pedágios, avarias e multas e KM livre..
OBJETO DO ADITAMENTO: Supressão Contratual.
VALOR TOTAL: R$ 703.089,84 (setecentos e três mil, oitenta 

e nove reais e oitenta e quatro centavos)
ASSINADO EM: 24/05/2021

 EXTRATO
CONTRATO Nº 120/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002394-0
CONTRATADA: CANTINA ESCOLAR EMANUEL LTDA, CNPJ 

N° 10.796.518/0001-37
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: 13/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

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

LAR EMANUEL LTDA

 EXTRATO
CONTRATO Nº 122/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002405-9
CONTRATADA: SANDRO MANUEL DA CONCEIÇÃO 

14297448807, CNPJ N° 38.468.447/0001-62
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: 13/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) SANDRO MANUEL DA CONCEICAO - SANDRO MANUEL 

DA CONCEIÇÃO 14297448807

 EXTRATO
CONTRATO Nº 123/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002407-5
CONTRATADA: BAR'EKO BAR E EVENTOS LTDA, CNPJ N° 

31.487.409/0001-08
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$ 90.000,00 (noventa mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 13/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

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

E EVENTOS LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 111/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002409-1
CONTRATADA: ALFINOS CAFÉ E GRILL EIRELI, CNPJ N° 

04.598.786/0001-41
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: 01/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) MARIA INÊS TEOLI DO CARMO - ALFINOS CAFÉ E GRILL 

EIRELI

 EXTRATO
CONTRATO Nº 124/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002410-5
CONTRATADA: PIZZARIA BOIM COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

E BEBIDAS EIRELI, CNPJ 34.676.357/0001-06
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-
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: 13/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b) OSCAR MENDIONDO CESAR LEITE - PIZZARIA BOIM 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

 PROCESSO N° 6074.2020/0003945-3
INTERESSADO: SMDHC
ASSUNTO: Rerratificação ao Edital de Chamamento Público 

SMDHC nº CPB/005/2021/SMDHC/CMDCA visando à seleção de 
Organização da Sociedade Civil - OSC especializada em direitos 
de crianças e adolescentes, e interessadas em celebrar Termo 
de Colaboração a ser firmado com a Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania (SMDHC) da Cidade de São Paulo, que 
terá como objeto a empregabilidade e empreendedorismo 
através deformação profissional em tecnologia e comunicação 
para jovens adolescentes negros e para jovens adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social.

Despacho Rerratificação
I. À vista das informações e documentos que instruem o 

presente, especialmente a informação do Departamento de 
Parcerias (044700652), RERRATIFICO o item abaixo relacionado 
do Edital de Chamamento Público SMDHC nº CPB/005/2021/
SMDHC/CMDCA, publicado no D.O.C. de 08.05.2021, página 61 
e e-negocios Link http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br/DetalheLicitacao.aspx?l=A8GEoluN%2bDU%3d, para corrigir 
a cláusula 9.9 do Anexo VI - Minuta de Termo de Colabora-
ção, que passará a ter a seguinte redação:

Onde se lê: “9.9. No caso de atraso da disponibilidade 
dos recursos da parceria, fica autorizada a OSC a executar 
com recursos próprios as despesas previstas, e se devidamente 
comprovadas Prestação de Contas Repasse Mês 01 Mês 02 Mês 
03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 
11 Mês 12 R$ 0,00 R$ 0,00 FUMCAD TOTAL 1ª parcela 0,00 2ª 
parcela 0,0060 pela entidade, no ato da prestação de contas, e 
atestado o cumprimento das obrigações assumidas por meio 


