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COM IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE 
E CACHORRÓDROMO, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO – PMSP.

A Pregoeira responsável pelo Pregão Eletrônico nº 54/
SMSUB/COGEL/2021, COMUNICA a todos os interessados, que 
a sessão pública designada para o dia 29/10/2021 às 11h, fica 
SUSPENSA sine-die, para revisão do Edital e Anexos. Nova data 
será oportunamente divulgada no Diário Oficial da Cidade e no 
site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

 INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS

DO PROCESSO 6012.2020/0003223-0
ASSUNTO: APOSTILAMENTO - CONTRATO Nº 111/SMSUB/

COGEL/2020 - Prestação de serviços de engenharia com mão 
de obra especializada, com disponibilização de equipamentos e 
ferramental, para serviços de desassoreamento, limpeza manu-
al, manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de pe-
ças e operação das motobombas dos sistemas de drenagem e 
eletromecânicos do Reservatório Guamiranga, localizado entre 
a Avenida Dr. Francisco Mesquita, a Rua Patriarca e o Viaduto 
Grande São Paulo., conforme especificações técnicas

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEI-
TURAS (SMSUB)

CONTRATADA: CONSÓRCIO ERA-OBRACON.
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em es-

pecial a informação de SMSUB/DFIN (doc. nº 052738069) 
e a manifestação de SMSUB/DZU (doc. nº 053653301), em 
face da competência que me foi delegada pela Portaria 014/
SMSUB/2019, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, 
Lei nº 13.278/02 e demais normas reguladoras, APOSTILO o 
Termo de Contrato nº 111/SMSUB/COGEL/2020, celebrado com 
o consórcio Era-Obracon, constituído pelas empresas ERA TÉC-
NICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob nº 65.035.222/0001-95 - OBRACON ENGENHA-
RIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
03.973.494/0001-89, para fazer constar na Cláusula Primeira, 
que o reajuste contratual tem por base a planilha anexa ao doc. 
nº 052729851, permanecendo os demais termos inalterados.

 PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0005746-3
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº69/SMSUB/CO-

GEL/2021
CONCORRÊNCIA N° 01/SMSUB/COGEL/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEI-

TURAS (SMSUB)
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONS-

TRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 66.748.955/0001-30
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE GALERIA DE 

ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, 
CANALIZAÇÃO EM ADUELAS PRÉ-MOLDADAS, MURO ALA 
EM CONCRETO ARMADO, IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR 
COM ACADEMIA AO AR LIVRE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, 
COMPLEMENTARES, NA RUA MANUEL ÁLVARES PASSOS – 
BACIA DO RIO VERDE SOB O PARQUE RODRIGO DE GASPERI.

VALOR: R$ 10.336.497,00 (dez milhões, trezentos e trinta e 
seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais)

DOTAÇÃO: 86.00.86.12.17.451.3005.5.013.4.4.90.51.00.03
NOTA DE EMPENHO: 85.192/2021
DATA DE ASSINATURA: 27/10/2021

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0005746-3
ASSUNTO: TERMO DE CONTRATO Nº 69/SMSUB/CO-

GEL/2021
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONS-

TRUÇÕES LTDA
OBJETO: OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE GALERIA DE 

ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, 
CANALIZAÇÃO EM ADUELAS PRÉ-MOLDADAS, MURO ALA 
EM CONCRETO ARMADO, IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR 
COM ACADEMIA AO AR LIVRE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, 
COMPLEMENTARES, NA RUA MANUEL ÁLVARES PASSOS – BA-
CIA DO RIO VERDE SOB O PARQUE RODRIGO DE GASPERI

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

especial a informação de SMSUB/DFIN (doc. 054169142) 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/2019, AUTO-
RIZO o apostilamento do Termo de Contrato nº 69/SMSUB/
COGEL/2021, celebrado com a empresa Almeida Sapata e Cons-
truções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 66.748.955/0001-30, 
cujo objeto consiste na execução de obras para reconstrução de 
galeria de águas pluviais por meio de método não destrutivo, 
canalização em aduelas pré-moldadas, muro ala em concreto 
armado, implantação de parque linear com academia ao ar livre 
e serviços complementares, complementares, na Rua Manuel 
Álvares Passos – bacia do rio verde sob o Parque Rodrigo de 
Gasperi, para fazer constar na Cláusula Terceira - Do Valor do 
Contrato e da Dotação, a Nota de Empenho nº 85.912/2021 e 
não como constou. Os demais termos permanecem inalterados.

II. DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização 
dos serviços contratados, os Servidores: Jessica Cristina de Sou-
za - RF 858.768-0 como FISCAL e Lilian Sponda de Freitas - RF 
796.123-5 como SUPLENTE.

 PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0009061-4
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 01/

SMSUB/COGEL/2021
COOPERANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEI-

TURAS (SMSUB)
COOPERANTE: FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECO-

NÔMICAS - FIPE
PRAZO: 2 MESES
OBJETO: ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO PAPEL E DOS IM-

PACTOS ECONÔMICOS DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO.

DATA DE ASSINATURA: 27/10/2021

 BUTANTÃ
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 ATA COMPLEMENTAR - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº: 03/SUB-BT/2021

PROCESSO nº: 6031.2021/0002037-7
Às 10:00:56 horas do dia 26 de Outubro de 2021, reuni-

ram-se a Pregoeira deste órgão MONICA BEATRIZ GAUDÊN-
CIO MARTINS e respectivos membros da Equipe de Apoio 
da Comissão Permanente de Licitações: FÁTIMA DONISETI 
DE MORAES RODRIGUES, MAURO DE PAIVA MAGALHÃES, 
SERGIO MARTINS PINTO, SHEYLA PUBLINS JORDÃO e VERA 
LÚCIA RALDES DA SILVA, designados pelo instrumento legal 
da Portaria nº 18/SUB-BT/GAB/2021, bem como Despacho 
Autorizatório proferido em SEI nº 053082158 (publicado no 
DOC em 09/10/2021, p. 115), e em atendimento às disposições 
contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
no Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, referente 
ao Processo nº 6031.2021/0002037-7, para realizar os procedi-
mentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 03/SUB-BT/2021 - OC: 
801029801002021OC00004, objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de controle de acesso, 
para a sede da Subprefeitura Butantã, pelo período de 12 
(doze) meses, prorrogáveis por iguais ou menores períodos, 
podendo perfazer um total de até 60 (sessenta) meses, confor-

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0006013-4
ASSUNTO: Prorrogação das Atas de Registro de Preços nºs 

18/SMSUB/COGEL/2020, 19/SMSUB/COGEL/2020, 20/SMSUB/
COGEL/2020, 21/SMSUB/COGEL/2020, 22/SMSUB/COGEL/2020, 
23/SMSUB/COGEL/2020 e 24/SMSUB/COGEL/2020, cujo ob-
jeto é a prestação de serviços de conservação de pavimentos 
viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com 
aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de liga-
ção, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle 
digital através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo 
– PMSP, de acordo com as Especificações Técnicas constantes 
do Anexo I, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 50/SMSUB/
COGEL/2019, a fim de atender à demanda da Municipalidade.

DESPACHO
I. À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial a Informação SMSUB/COGEL (053234106); pela competên-
cia a mim conferida pela Portaria 14/SMSUB/2019, e com fun-
damento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 
e Decreto nº 56.144/15 e decretos reguladores, AUTORIZO a 
PRORROGAÇÃO das Atas de Registro de Preços a seguir:

Ata de RP n° 18/SMSUB/COGEL/2020, a qual a detentora 
é a empresa CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 56.182.090/0001-33;

Ata de RP n° 19/SMSUB/COGEL/2020, a qual a detentora é 
a empresa ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.035.222/0001-95;

Ata de RP n° 20/SMSUB/COGEL/2020, a qual a detentora 
é a empresa VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
08.231.662/0001-84;

Ata de RP n° 21/SMSUB/COGEL/2020, a qual a detentora 
é a empresa A TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 50.583.954/0001-42;

Ata de RP n° 22/SMSUB/COGEL/2020, a qual a detentora é 
a empresa TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 69.048.254/0001-86;

Ata de RP n° 23/SMSUB/COGEL/2020, a qual a detentora é 
a empresa FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no 
CNPJ nº 02.542.939/0001-03; e

Ata de RP n° 24/SMSUB/COGEL/2020, a qual a detentora 
é a empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 58.853.169/0001-74;

A presente prorrogação visa a continuidade do registro de 
preço para a prestação de serviços de conservação de pavimen-
tos 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 con-
trole digital através do SGZ, à Prefeitura do Município de São 
Paulo – PMSP, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 
30/10/2021.

II - Ficam reajustado os valores unitários em 10,5151% a 
contar de 24/09/2021. Outrossim, aprovo a Minuta acostada 
aos autos em doc. 053210590.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO SEI Nº 6056.2021/0003986-4

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
6012.2021/0003907-4

Assunto: Aumento de Quantitativo referente a Ata de 
Registro de Preços nº 62/SMSUB/COGEL/2021, cujo o objeto 
é o Registro de Preços para fornecimento de Barreira Rígida 
New Jersey.

DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos 

termos da competência a mim conferida, AUTORIZO, com fun-
damento 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 62/SMSUB/
COGEL/2021 (oriunda do Processo Sei n° 6012.2021/0003907-
4), da qual a detentora é a empresa ALLIMAC COMÉRCIO 
DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 
10.480.433/0001-45, para acrescentar as seguintes quantidades 
a serem contratadas pela Subprefeitura da Sé:

a) 07 (sete) unidades de Barreira Rígida New Jersey, Pré-
-Moldada em Concreto;

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0010231-0
ASSUNTO: Contratação de empresa para a prestação de 

serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – “Ta-
pa-Buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto 
asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, cami-
nhão de caçamba térmica e controle digital através do SGZ, à 
Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP.

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

pecial a justificativa de SMSUB/DZU (doc. 054100814), bem 
como a manifestação de SMSUB/COGEL (doc. 054184671) 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/2019, decido DE-
LIBERAR o que segue:

a) AUTORIZO o aumento de quantitativo na Ata de Registro 
de Preços nº 23/SMSUB/COGEL/2020, na ordem de 12.000 
(doze mil toneladas) na prestação dos serviços;

b) AUTORIZO a contratação da empresa FBF CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 02.542.939/0001-
03, detentora da referida Ata de Registro de Preços, objetivando 
a prestação de serviços de conservação de pavimentos viários 
urbanos – “Tapa-Buracos”, por tonelada aplicada, com apli-
cação 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, no 
montante de 24.000 (vinte e quatro mil) toneladas para utili-
zação dentro do período de 12 (doze) meses contados a partir 
do dia 30/10/2021, conforme Cronograma encartado em doc. 
SEI nº 054102461, importando a despesa no valor total de R$ 
10.236.000,00 (dez milhões e duzentos e trinta e seis mil). Ou-
trossim, aprovo a minuta encartada em doc. SEI nº 054184620.

c) AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho a favor da referida empresa, para su-
portar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, 
onerando a dotação orçamentária n° 12.00.12.10.15.452.302
2.2.340.3.3.90.39.00.00, determinando-se o cancelamento de 
eventuais saldos de reserva e de empenho.

II. Com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 
54.873/2014 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscaliza-
ção dos serviços contratados, os Servidores:

· Alexandre Henrique Romero, RF: 858.689-6, como FISCAL 
DO CONTRATO;

· Bruno Felipe Feitosa, RF: 879.433-2, como SUPLENTE.

 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

 COMUNICADO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6012.2021/0009699-0
ASSUNTO: Pregão Eletrônico nº 54/SMSUB/COGEL/2021 

– REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS 

rais conexos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas 
e equipamentos (materiais) adequados para a execução do 
objeto na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania - SMDHC

1. À vista de todo processado, notadamente da Ata de 
realização do Pregão Eletrônico devidamente publicada no 
DOC com fundamento na Lei Federal 10.520/02, Lei Fede-
ral nº 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02, Decretos Muni-
cipais 44.279/03, 43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14, e em 
face da competência que me foi atribuída pela Portaria 013/
SMDHC/2019 e pelo inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 
46.662/2005, DECLARO FRACASSADO o procedimento licita-
tório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 035/SMDHC/2021 
– BEC, OC: 801022801002021OC00038, PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO ELETRÔNICO Nº 6074.2021/0003058-0, cujo objeto 
é a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, das 
instalações elétricas, hidráulicas, de alvenaria e pintura, além 
da iluminação de emergência, pára-raios, e serviços gerais 
conexos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e 
equipamentos (materiais) adequados para a execução do 
objeto na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência - ANEXO I do Edital

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 251/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0007019-0
CONTRATADA: ANDREZA NASCIMENTO BORGES 

32741957827- CNPJ: 42.567.753/0001-23
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$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
FORMALIZADO EM: 30/09/2021
a) JULIANA FELICIDADE ARMEDE– Secretária Adjunta - 

SMDHC
b) ANDREZA NASCIMENTO BORGES 

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 229/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0007536-2
CONTRATADA: RIZZIBIZZI REFEIÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - 

CNPJ: 26.708.267/0001-21
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$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
FORMALIZADO EM: 17/09/2021
a) ANA CLAUDIA CARLETTO– Secretária Municipal - 

SMDHC
b) BRUNO CYPRIANO SILOTTI - RIZZIBIZZI REFEIÇÕES 

INDUSTRIAIS EIRELI

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 248/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0007157-0
CONTRATADA: KAROLINE DE OLIVEIRA 37916623846- 

CNPJ: 32.454.370/0001-95
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$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
FORMALIZADO EM: 30/09/2021
a) JULIANA FELICIDADE ARMEDE– Secretária Adjunta - 

SMDHC
b) KAROLINE DE OLIVEIRA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 237/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0007501-0
CONTRATADA: FRES LANCHES E CONVENIENCIAS LTDA - 

CNPJ: 24.494.727/0001-30
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$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
FORMALIZADO EM: 30/09/2021
a) JULIANA FELICIDADE ARMEDE– Secretária Adjunta - 

SMDHC
b) SERGIO SEIJI NAKAHIRA - FRES LANCHES E CONVE-

NIENCIAS LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 230/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0007513-3
CONTRATADA: LESTER  RAFAEL  S I LVA GARCIA 

23779820854- CNPJ: 41.028.437/0001-10
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$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
FORMALIZADO EM: 17/09/2021
a) ANA CLAUDIA CARLETTO– Secretária Municipal - 

SMDHC
b) LESTER RAFAEL SILVA GARCIA

(SEI 053168816), selecionada através da Cotação Eletrônica n. 
900933/2021, realizada no sistema do Banco do Brasil, confor-
me os valores abaixo discriminados:
Item Especificação do Produto Qtde Unida-

de
Valor 

Unitário
Valor Total

1 Botton tipo pin: Botton tipo pin metálico, vaza-
do, com a logomarca do Selo de Direitos Huma-
nos e Cidadania. Tamanho 2cm x 2cm

200 und R$ 8,00 R$ 1.600,00

2 Cadernos personalizados: tamanho 15cm x 21cm 
- Capa: papel cartão triplex 300 gramatura, im-
pressa com as 10 cores do Selo De Direitos 
Humanos e Cidadania em faixas horizontais e 
com a logomarca do Selo - Miolo:pautado em 
preto e branco, frente e verso, com 96 folhas, 
papel off set 75 gramatura e acabamento em 
wire-o branco

200 und R$ 10,00 R$ 2.000,00

3 Bolsas Personalizadas - Sacolas ecológicas com 
profundidade e laterais em algodão cru; dimen-
são largura 45 cm, altura 35 cm; serigrafia em 
10 cores com a logomarca do Selo de Direitos 
Humanos e Cidadania. As cores da alças são da 
cor da sacola ecológica bege clara

200 und R$ 25,00 R$ 5.000,00

4 Mousepad - Mouse Pad branco retangular per-
sonalizado, fabricado em neoprene resistente e 
durável. · Base em látex, superfície em tecido 
especial e impressão digital fotográfica sobre o 
tecido com a logomarca do Selo de Direitos e 
Diversidade. ·Material: neoprene de 3mm · Medi-
das: 18,5cm x 21,5cm (AxL) Peso: 31g

200 und R$ 13,00 R$ 2.600,00

Valor Total R$ 11.200,00
II. Ato contínuo, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho 

a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n. 34.
10.14.422.3018.3.406.4.4.90.30.00.00, consoante reserva cons-
tante nos autos no respectivo valor. Outrossim, AUTORIZO o 
cancelamento de eventuais saldos e de empenho não utilizados.

III. DESIGNO para fiscalização do ajuste as servidoras Julia-
na Helena Bonat - RF 835.887-7 (titular) e Raíssa Monteiro Saré 
- RF 881.017-6 (suplente), a quem competirá observar as ativi-
dades e os procedimentos necessários ao exercício das atribui-
ções de fiscalização estabelecidas no Decreto n. 54.873/2014.

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 390/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0006916-8
CONTRATADA: ANA CRISTINA FAGUNDES PEREIRA 

22763029841, CNPJ 42.033.203/0001-24
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$ 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)ANA CRISTINA FAGUNDES PEREIRA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 391/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0006919-2
CONTRATADA: WELLINGTON GOMES DOS SANTOS 

16237022830, CNPJ 39.600.131/0001-45
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$ 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)WELLINGTON GOMES DOS SANTOS 

 ATA SMDHC/CAF/CPL Nº 054111783
PROCESSO  ADMIN ISTRAT IVO  ELETRÔNICO  Nº 

6074.2021/0003058-0- PREGÃO ELETRÔNICO nº 035/
SMDHC/2021– BEC – OC 801022801002021OC00038 - OB-
JETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, das 
instalações elétricas, hidráulicas, de alvenaria e pintura, além 
da iluminação de emergência, pára-raios, e serviços gerais 
conexos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e 
equipamentos (materiais) adequados para a execução do 
objeto na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania - SMDHC

ATA DAS SESSÕES PÚBLICAS
Às 10:00 horas do dia 27 de Outubro de 2021, reuniram-

-se a Pregoeira deste órgão Vera Cristina Soares de Mello e 
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Rosana Santos 
de Queiroz Riccó, Selza Maria da Silva, Carla Araceli da Silva 
e Regina Tokuda, para realizar os procedimentos relativos ao 
Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - 
OC: 801022801002021OC00038 - Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção predial, 
preventiva e corretiva, das instalações elétricas, hidráulicas, de 
alvenaria e pintura, além da iluminação de emergência, pára-
-raios, e serviços gerais conexos, com fornecimento de mão de 
obra, ferramentas e equipamentos (materiais) adequados para 
a execução do objeto na sede da Secretaria Municipal de Di-
reitos Humanos e Cidadania - SMDHC, conforme especificações 
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, di-
vulgando as propostas recebidas, houve o aceite e a divulgação 
das propostas formuladas e registradas pelos interessados.

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

III – CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO: Após a rodada de 
lances, foram divulgadas as empresas participantes, desta 
forma após uma sequência de análises da aceitabilidade e 
negociação das propostas, nenhuma das licitantes obteve o 
aceite da Pregoeira, uma vez que os preços ofertados estavam 
manifestamente superiores ao valor de referência, restando 
assim FRACASSADO o referido certame licitatório.

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 801022801002021OC00038 – Pregão Eletrônico nº 035/
SMDHC/2021.

 PROCESSO N°6074.2021/0003058-0
Despacho de Homologação de Licitação
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania - SMDHC
OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta-

ção de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, 
das instalações elétricas, hidráulicas, de alvenaria e pintura, 
além da iluminação de emergência, pára-raios, e serviços ge-
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