
60 – São Paulo, 66 (148) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 30 de julho de 2021

tante nos autos no respectivo valor. Outrossim, AUTORIZO o 
cancelamento de eventuais saldos e de empenho não utilizados.

III. DESIGNO para fiscalização do ajuste os servidores: 
Giulia Pereira Patitucci - RF 850.622-1 (titular), e Raíssa Mon-
teiro Saré - 881.017-6 (suplente), a quem competirá observar 
as atividades e os procedimentos necessários ao exercício 
das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto nº 
54.873/2014.

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001– CONTRATO Nº 038/SMDHC/2020
PROCESSO nº 6074.2020/0003053-7
EMPRESA: CASA BADEN ROTISSERIE LTDA ME - CNPJ n.º 

26.624.602/0001-03
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especia-

lizada operacionalização e desenvolvimento de todas as ativi-
dades para o fornecimento de refeições e desjejuns destinados 
aos atendimentos do público que se encontra em situação de 
risco e de extrema vulnerabilidade socioeconômica, que faz uso 
do alojamento de passagem da Casa da Mulher Brasileira, equi-
pamento de atendimento da Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania - SMDHC, assegurando uma alimentação 
balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de vigência por 
mais 12 (doze) meses

VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 107.784,00 (cento e sete 
mil setecentos e oitenta e quatro reais)

ASSINADO EM: 14/07/2021
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a)LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)EVERTON DUPS- CASA BADEN ROTISSERIE LTDA ME

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 002– CONTRATO Nº 049/SMDHC/2021
PROCESSO nº 6074.2021/0000758-8
EMPRESA: AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ n.º 

10.764.533/0001-01
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especiali-

zada para a prestação de serviço de logística de recebimento e 
distribuição de refeições no Projeto Rede Cozinha Cidadã da Se-
cretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC 
mediante locação de 18 (dezoito) veículos, com fechamento 
isotérmico para transportar refeições prontas e acondicionadas, 
com 18 (dezoito) motoristas e 39 (trinta e nove) ajudantes 
- dois ajudantes por veículo, que farão o recebimento e a distri-
buição das refeições, em locais previamente definidos pela Se-
cretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, 
onde há grande concentração de Pessoas em Situação de Rua.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo Contratual
VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 409.171,62 (quatrocentos e 

nove mil cento e setenta e um reais e sessenta e dois centavos)
ASSINADO EM: 28/07/2021
VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
a)LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)LEANDRO ZILLIG BARBOSA- AZUL TRANSPORTES E TU-

RISMO LTDA

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 RERRATIFICAÇÃO DESPACHO AUTORIZATÓ-
RIO PUBLICADO EM 14/07/2021 – PÁG. 65.

Processo Eletrônico nº 6065.2021/0000299-4
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA -SMPED
I - Tendo em vista os elementos constantes do processo 

nº 6065.2021/0000299-4, em especial a informação SMPED/
CAF (049045844), e no exercício da minha competência legal, 
rerratifico o despacho autorizatório da contratação direta, por 
dispensa de licitação, da empresa SAO PAULO TURISMO S/A, 
CNPJ nº 62.002.886/0001-60, publicado no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo de 14 de julho de 2021, a fim de corrigir a 
reserva orçamentária, da seguinte forma:

II – Para atendimento das despesas há a Nota de Reserva 
nº 40.752/2021, no valor de R$ 307.601,96 (Trezentos e Sete 
Mil, Seiscentos e Um Reais e Noventa e Seis Centavos), one-
rando a dotação orçamentária nº 36.10.14.242.3006.7.110.4.4
.91.39.00.00, ficando autorizado, desde já, o cancelamento do 
saldo remanescente.

III – Permanecem inalteradas as demais disposições.
IV - 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, as providências ca-
bíveis.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo Eletrônico nº 6065.2018/0000351-0,
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

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

6065.2018/0000351-0, em especial das manifestações retro 
das áreas competentes de CAF e da Assessoria Jurídica, que 
acolho, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cau-
telas 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 do prazo de 
vigência do Contrato nº 005/SMPED/2018 firmado com a AZUL 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA., CNPJ n° 10.764.533/0001-01, 
para a prestação de Serviços de transporte mediante locação 
de veículo adaptado com condutor e combustível, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, a partir de 24/08/2021, no valor total de 
R$ 133.433,64 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e 
três reais e sessenta e quatro centavos).

II - Para a cobertura da despesa há Nota de Reserva nº 
38.920/2021, no valor de R$ 47.072,42 (quarenta e sete mil, 
setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), onerando a 
dotação orçamentária nº 36.10.14.122.3024.2100.3.3.90.39.0
0.00, ficando autorizados o cancelamento do saldo remanes-
cente, caso haja, e a emissão da nota de empenho em favor 
da contratada.

III - Publique-se.
IV - A seguir, encaminhem-se a Coordenadoria de Admi-

nistração e Finanças – CAF para, nos termos da competência 
prevista na Lei Municipal n° 14.659/2007 e o Decreto Municipal 
n°58.031/2017, as providências cabíveis.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0032294-7
ASSUNTO: Aditamento ao Termo de Contrato n° 222/SM-

SUB/COGEL/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de 
usinagem de concreto betuminoso a quente (CBUQ) fornecidos 
sem frete, para as Subprefeituras Regionais e SPUA/NEC do Mu-
nicípio de São Paulo, para fazer constar a inclusão da Cláusula 
Décima Primeira – “Da implantação do aplicativo SGZ – Usina”, 
ao Termo de Referência, parte integrante do contrato.

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 255/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003964-1
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$ 24.800,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos 
reais)

VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 03/07/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)WELLINGTON GOMES DOS SANTOS

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 254/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003965-0
CONTRATADA: ITZZA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBI-

DAS EIRELI, CNPJ 29.846.931/0001-97
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 (setenta e quatro mil e quatrocentos 
reais)

VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 24800
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)FABIO AMARANTE LEVY DE SEIXAS PEREIRA - ITZZA 

COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 253/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003998-6
CONTRATADA: JAIR ALFONSO ABRIL ROJAS, CNPJ 

21.778.217/0001-05
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 (setenta e quatro mil e quatrocentos 
reais)

VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 03/07/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)JAIR ALFONSO ABRIL ROJAS

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 249/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0004023-2
CONTRATADA: ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRE-

LI, CNPJ 08.826.476/0001-98
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 (setenta e quatro mil e quatrocentos 
reais)

VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 03/07/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)ANDREIA VENTURA NASCIMENTO - ESCALA SERVIÇOS 

DE ALIMENTAÇÃO EIRELI

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 246/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0004027-5
CONTRATADA: WAYFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ 41.738.976/0001-43
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 (setenta e quatro mil e quatrocentos 
reais)

VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 03/07/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)MARIANA APARECIDA DE ARAUJO - WAYFOODS COMER-

CIO DE ALIMENTOS LTDA

 PROCESSO Nº 6074.2021/0004585-4
Assunto: Contratação Emergencial de empresa especia-

lizada para realização de ação que visa atender a população 
em situação de rua durante o período de baixa temperatura 
de 28/07/2021 - 02/08/2021, conforme demanda, com o for-
necimento de sopão quente, chá quente e chocolate quente no 
período noturno e em 05 pontos de entrega de São Paulo, com 
o teto de até 5.000 sopas quentes, 5.000 chás quentes e 5.000 
chocolates quentes, por ponto, distribuídas (os) diariamente.

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

presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria Jurí-
dica desta Pasta (SEI 048980160), bem como as complementa-
ções de SMDHC/CAF (SEI 049009389), SMDHC/CPDDH/CPPSR e 
Comitê Permanente para a Gestão de Situações de Baixas Tem-
peraturas (SEI 049014549, 049015583, 049018315), SMDHC/
CPDDH/CPIPTD (049023217), que acolho como razão de decidir 
e no exercício das atribuições a mim conferidas por lei, AUTORI-
ZO, com fundamento no inciso IV, do artigo 24, da Lei Federal nº 
8.666/93, suas alterações posteriores, em caráter excepcional e 
emergencial, a contratação direta da empresa MATHEUS CRIS-
TALDO VERNUCIO DE MELO AZEVEDO 37486727803, inscrita 
no C.N.P.J. nº 41.081.337/0001-58, tendo por objeto a Contra-
tação Emergencial de empresa especializada para realização de 
ação que visa atender a população em situação de rua durante 
o período de baixa temperatura de 28/07/2021 - 02/08/2021, 
conforme demanda, com o fornecimento de sopão quente, chá 
quente e chocolate quente no período noturno e em 05 pontos 
de entrega de São Paulo, com o teto de até 5.000 sopas quen-
tes, 5.000 chás quentes e 5.000 chocolates quentes, por ponto, 
distribuídas (os) diariamente, pelo valor total de R$ 231.000,00 
(duzentos e trinta e um mil reais), nos termos da proposta co-
mercial encartada (SEI 048957573).

II. Ato contínuo, AUTORIZO, a emissão da Nota de Empenho 
a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária nº 34
.10.14.422.3018.2142.33.90.39.00.00, consoante reserva cons-

limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do 
prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, 
parcial ou total, a depender se o atraso se deu em parte ou no 
todo., conforme cláusula 14.3 do citado contrato, a ser aplicada 
à empresa Indústria e Comercio José Romeu Nitaques 
Roupas LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.839.122/0001-77, 
concedendo o prazo de defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da publicação deste despacho no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo. 

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

ÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
046/SMSU/2021 - Processo SEI 6029.2021/0004420-4, Oferta 
de Compra 801005801002021OC000067 (PARTICIPAÇÃO EX-
CLUSIVA), com data prevista para o dia 11/08/2021 às 09h00, 
que tem como objeto “Aquisição de 06 (seis) Cadeiras 
giratórias para pessoa com sobrepeso capacidade de 
carga para 200 Kg, Material permanente para atender as 
necessidades da CETEL”, conforme especificações constantes 
do Anexo I - Termo de Referência do Edital.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 035/
SMSU/2021

6029.2020/0010912-0
PREGÃO ELETRÔNICO: 114/SMSU/2020
CONTRATANTE:SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
CONTRATADA: O.FILIZZOLA & CIA LTDA inscrita no CNPJ 

sob 61.182.424/0001-09
OBJETO DO CONTRATO: “Aquisição de equipamentos e 

materiais p/ proteção, utilizados em Ação Policial, Controle de 
Distúrbios Civil e Segurança de Instalação”

DO VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 4.480,00 (quatro mil 
quatrocentos e oitenta reais), sendo o valor unitário de R$ 
44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.10.06.181.3013.2192.3
.3.90.30.00.00

DATA DE ASSINATURA: 23/07/2021
DATA DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da assina-

tura do termo do contrato ou ordem de início

 EXTRATO DE CONTRATO
6029.2020/0010912-0
PREGÃO ELETRÔNICO 114/SMSU/2020
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
CONTRATADA: ARBJI COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E COM-

PONENTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob 04.730.121/0001-40
OBJETO DO CONTRATO: “Aquisição de equipamentos e 

materiais p/ proteção, utilizados em Ação Policial, Controle de 
Distúrbios Civil e Segurança de Instalação”

DO VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 101.600,00 (cento e 
um mil seiscentos reais), sendo o valor unitário de R$ 254,00 
(duzentos e cinquenta e quatro reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.10.06.181.3013.2192.3
.3.90.30.00.00

DATA DE ASSINATURA: 23/07/2021
DATA DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da assina-

tura do termo do contrato ou ordem de início

 CONVOCAÇÃO
6029.2019/0001950-1 - Secretaria Municipal de Se-

gurança Urbana. - Convocação para assinatura do 2º Termo 
Aditivo ao Contrato 022/SMSU/2019 - Nos termos previstos na 
Legislação vigente em especial o contido no Decreto Municipal 
44.279/03, fica convocada, na pessoa do seu representante 
legal, a empresa CLARO S.A., CNPJ 40.432.544/0001-47, para 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecerem à Rua da 
Consolação, 1379 – 8º andar – Consolação, para assinatura 
do 2º Termo Aditivo do Contrato 022/SMSU/2019.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO Nº 6074.2021/0003248-5
Assunto: Retirratificação de Despacho Autorizatório
DESPACHO RERRATIFICAÇÃO
I - À vista dos elementos que instruem o presente, espe-

cialmente a ATA DE REGISTRO DE PEÇOS 005/SG-COBES/2019, 
sob SEI n. 045422244, RETIRRATIFICO o despacho autorizatório, 
doc. SEI n. 047276762, publicado no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo de 03 de julho de 2021, página 77, que trata da 
contratação da empresa FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF n. 00.354.138/0001-99, cujo 
objeto é a aquisição de café, para que conste:

• Onde lê-se: " R$ 6.682,80 (seis mil, seiscentos e oitenta e 
dois reais e oitenta centavos);

• Leia-se: " R$ 6.682,20 (seis mil, seiscentos e oitenta e 
dois reais e vinte centavos)”.

II - Mantenho os demais itens do despacho autorizatório, 
doc. SEI n. 047276762.

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 257/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003961-7
CONTRATADA: MDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRE-

LI, CNPJ 31.489.034/0001-15
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 (setenta e quatro mil e quatrocentos 
reais)

VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 03/07/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)MARIANA APARECIDA DE ARAUJO - MDA DISTRIBUIDO-

RA DE ALIMENTOS EIRELI

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 256/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003963-3
C O N T R ATA DA : I T  R E S TAU R A N T E  LT DA , C N P J 

03.581.908/0001-24
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$ 24.800,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos 
reais)

VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 03/07/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)IVAN MARCOS DA FONSECA - IT RESTAURANTE LTDA

Os presentes serão orientados no local quanto ao distan-
ciamento necessário entre os participantes, podendo ser realo-
cados conforme a quantidade de pessoas presentes; e

Não será permitido o ingresso de pessoas que não desejam 
participar do certame ou que não sejam estritamente necessá-
rias para a condução dos trabalhos.

A publicidade da sessão será garantida pela transmissão 
online ao vivo, a ser realizada na plataforma ZOOM, por meio 
dos links:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUufuqo-
qDwuEtKwcyMvG_qtINxg6LVjyPBt

https://tinyurl.com/yub79zav
O Data Room contendo plantas, laudos e outras informa-

ções relevantes sobre a área da concessão do 3º Lote de Par-
ques - Mário Covas e Tenente Siqueira Campos (Trianon), pode 
ser acessada através do link:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gover-
no/desestatizacao_projetos/parques/terceiro_lote_de_parques/

https://tinyurl.com/y54czty3
Informamos, por fim, que os estudos que contribuíram 

para a estruturação da Concessão em comento no âmbito do 
Chamamento Público n.º 01/SMDP/2017, especificamente com 
relação ao Parque Tenente Siqueira Campos (Trianon), estão 
disponíveis no site:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gover-
no/projetos/desestatizacao/parques/index.php?p=233751

https://tinyurl.com/y5gl7ha9

 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

 PROCESSO Nº 6013.2021/0002400-5
TC 007/SG/2020. Prestação de serviços de manuten-

ção preventiva e corretiva de balança rodoviária, marca 
Lucas, modelo P-400 anti-fraude, com capacidade para 
30 toneladas, plataforma medindo 8x3 metros e indica-
dor de pesagem. Pagamento do mês de março de 2021. 
Sugestão de aplicação de multa contratual. Possibilidade. 
Aplicação de multa.

I - À vista do contido no presente, em especial a manifes-
tação da Coordenadoria Jurídica desta Pasta (SEI 048928269), 
que adoto como razão de decidir, com fundamento no artigo 
87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no art. 54 do Decreto 
Municipal nº 44.279/2003, em conformidade com a competên-
cia estabelecida pelo art. 2º, II, d, da Portaria Municipal nº 11/
SGM/2021, APLICO à empresa BALANÇAS VARGAS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 17.536.087/0001-19, a pena de multa 
no valor de R$ 101,83 (cento e um reais e oitenta e três 
centavos), conforme cálculo constante no documento SEI nº 
042888395, prevista no subitem 10.1.4 Termo de Contrato nº 
07/SG/2020, pelo descumprimento do item 7.1.17, da Cláusula 
Sétima do referido ajuste, isto é, ausência da apresentação da 
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União devidamente atualizada.

II - Nos termos do disposto no artigo 109, inciso I, f, e §4º, 
da Lei Federal nº 8.666/93, combinados com os artigos 54, inci-
so II, e 57, ambos do Decreto Municipal nº 44.279/03, concedo-
-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação 
desta decisão no Diário Oficial da Cidade, para a interposição 
de RECURSO contra a penalidade imposta, o qual deverá ser 
entregue no protocolo da Secretaria Executiva de Gestão - SE-
GES, localizado na Rua Boa Vista, nº 280, térreo, Centro, São 
Paulo, das 8h às 17h, ficando franqueada, ainda, a vista do 
Processo Administrativo SEI nº 6013.2021/0002400-5, por meio 
da indicação de seus números pelo link https://processos.pre-
feitura.sp.gov.br. No ato do oferecimento de recurso, deverá ser 
recolhido o preço público devido, fixado no item 13.7 da tabela 
integrante do Decreto Municipal nº 60.049/2021, nos termos do 
que dispõe o artigo 17 do Decreto Municipal nº 51.714/2010, 
cujo valor é de R$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos) 
para recursos de até 3 (três) folhas, mais R$ 2,08 (dois reais e 
oito centavos) por folha a acrescentar.

 PROCESSO SEI Nº 6013.2017/0000315-9
Prestação de serviços de leitura e digitalização de 

microfilmes, mediante locação de equipamentos e mi-
crocomputador (PC) integrado e respectivo software de 
captura e manutenção preventiva e corretiva - CGDOC-
-DIARQUI. Proposta de aditamento contratual para pror-
rogação de prazo de vigência. Prorrogação contratual. 
Autorização.

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

as manifestações da Divisão de Gestão de Contratos em SEI nº 
047180716 e da Coordenadoria Jurídica em SEI nº 048430334, 
com fundamento no artigo 57, inciso II, e no art. 65, I, b, ambos 
da Lei Federal nº 8666/93, na Lei nº 13.278/02, no artigo 46 do 
Decreto nº 44.279/03 e alterações e no Decreto nº 58.606/19, 
por meio da competência delegada pelo art. 2º, II, a, da Por-
taria nº 11/SGM/2021, alterada pela Portaria nº 65/SGM/2021, 
AUTORIZO: 

1) o aditamento do Contrato nº 008/SMG/2017, firmado 
com a empresa NC Tech Comércio e Serviços de Informática 
Eireli (porte ME), inscrita no CNPJ sob nº 15.038.327/0001-20, 
destinado à prestação de serviços de leitura e digitalização 
de microfilmes, mediante locação de equipamentos e micro 
computador(PC) integrado e respectivo software de captura e 
manutenção preventiva e corretiva – CGDOC – DIARQUI, para 
prorrogação de sua vigência pelo período de 12 (doze) meses, 
a contar de 01/08/2021, pelo valor anual de R$ 27.000,00 
(vinte e sete mil reais) e mensal de R$ 2.250,00 (dois mil 
duzentos e cinquenta reais).

2) a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 
11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), onerando 
a dotação orçamentária nº 13.10.04.126.3011.2818.3.3.90.
40.00.00 do orçamento vigente, de acordo com Cronograma 
Físico-Financeiro 2021-2022 (SEI 047093412), para atender a 
esta despesa neste exercício, sendo que o restante onerará o 
orçamento próprio, observado o princípio da anualidade;

3) o cancelamento do saldo prescindível da Nota de Re-
serva nº 8.258/2021 (SEI 038356665), no valor de R$ 675,00 
(seiscentos e setenta e cinco reais).

II- Permanecem inalterados os fiscais designados no r. des-
pacho – doc. 019426269.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 6029.2019/0008567-9 - No exercício das atribuições 
a mim conferidas, nos termos da Portaria 25/SMSU/2020 e, 
à vista dos elementos presentes nos autos, especialmente 
a manifestação do responsável pelo acompanhamento da 
execução do Contrato, ACOLHO A PROPOSTA DE APLICAÇÃO 
DE PENALIDADE da pena pecuniária no valor de R$ 
102.000,00 (cento e dois mil reais) pela não substituição 
dos objetos dentro do prazo previsto contratualmente, pela 
não observância quanto à garantia do produto, uma vez que 
apresentaram defeito de fabricação devido ao desbotamento 
prematuro da digitalização em todos os lotes entregues, nos 
termos do Contrato (Ata de Registro de Preços 015/SMSU/2019) 
024853735, cláusula 11.4.3, correspondente a aplicação do 
percentual de multa de 1,0 % (um por centro) sobre o valor do 
material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses 
de fixação de prazo para substituição ou complementação, 
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