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cerramento do prazo contratual, totalizando o valor mensal de 
reajuste de R$ 1.111,93, perfazendo o valor total mensal de R$ 
15.187,14, a ser definido, se o caso, na oportunidade, conforme 
informado pela Divisão de Contabilidade no doc. 045305678, 
considerados os preços unitários vigentes indicados no doc. 
037213197 e proposta do doc. 037213424 até 07/12/2021 e 
após, os declinados, com novo reajuste, no doc. 045305678 já 
citado. 3. Em consequência, a emissão de Notas de Empe-
nho, para suporte das despesas com a execução do ajuste no 
período da prorrogação autorizada, neste exercício, onerando, 
no orçamento vigente, a dotação n° 21.10.04.126.3024.2.17
1.3.3.90.40.00.00, e no próximo, onerando dotação própria, 
em observância ao princípio da anualidade orçamentária. II - 
LAVRE-SE o competente termo de aditamento, nos termos da 
minuta anexada como doc. 045420631, que aprovo, na qual 
consta o quanto aqui autorizado, bem assim que ficam manti-
das inalteradas todas as demais condições ajustadas que não 
foram mencionadas neste despacho, e que a contratada deverá 
regularizar a garantia contratual, inclusive no que tange ao 
novo prazo de vigência do ajuste.

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 
PROCESSO Nº 6021.2020/0005150-0
PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2019-COBES - Ata de R.P. 

003/2019-SG-COBES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA 

AS UNIDADES DA PMSP, COM ENTREGA E COLETA DE PEQUE-
NAS CARGAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS.

CONTRATANTE: PGM e DEPARTAMENTOS
CONTRATADA : DANLEX SERVIÇOS LTDA. - CNPJ nº 

07.503.564/0001-96
OBJETO DESTE ADITAMENTO: Prorrogação do prazo con-

tratual, por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/05/2021 
(inclusive). Alteração contratual com redução do valor do ajuste, 
mediante a redução do objeto, inaplicabilidade de reajuste 
contratual, em vista do preço atual ser idêntico ao registrado na 
Ata de RP 03/SG-COBES/2019, após renegociação.

VALOR ESTIMADO DA PRORROGAÇÃO: O valor mensal es-
timado, para o período da prorrogação, importa em R$2.152,50, 
totalizando o valor anual estimado de R$25.830,00.

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 21.10.02.122.3024.2.100.3.3.
90.39.00.00.74.04

NOTA DE EMPENHO N° 39.997/2021
a)VINICIUS GOMES DOS SANTOS – COORDENADORIA 

GERAL DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO – CONTRATANTE

a)DANIEL MAX KLAUSSNER – DANLEX SERVIÇOS LTDA
CONTRATADA

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO: 6018.2021/0020433-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 387/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, 
AUTORIZO a aquisição de DICLOFENACO 25 MG/ML SOLUCAO 
INJETAVEL AMP. 3 ML - 80.000 UNIDADES, por meio da Ata de 
Registro de Preços nº 387/2020-SMS-G, cuja detentora é a em-
presa PORTAL LTDA, CNPJ nº 05.005.873/0001-00, pelo valor de 
R$ 55.336,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519
.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 21.705/2021. 
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) 
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a 
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria 
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida 
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

 PROCESSO: 6018.2021/0020358-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 471/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de OLANZAPINA 10mg - 4.200 UNIDADES, 
por meio da Ata de Registro de Preços nº 471/2020-SMS-G, 
cuja detentora é a empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA, CNPJ nº 04.274.988/0001-38, pelo valor de R$ 2.352,00, 
onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 21.582/2021. A detentora 
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido 
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva 
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira 
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, 
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

 PROCESSO: 6018.2021/0031883-9
CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista dos elementos que instruem o presente e o parecer 

retro da Assessoria Jurídica, com fundamento na Lei Federal nº 
13.019/14 e no Decreto Municipal nº 57.575/16, AUTORIZO a 
celebração de Acordo de Cooperação entre esta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, 
PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEPACO, 
inscrita no CNPJ 60.961.422/0001-55, que tem por objeto 
somar esforços para o desenvolvimento de ações conjuntas 
de prevenção, promoção, recuperação da saúde da população 
do Município de São Paulo, mediante a execução, pela referida 
entidade de serviços gratuitos de assistência à saúde aos usuá-
rios do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com o 
definido no Plano de trabalho, o qual aprovo, com duração pre-
vista de 60 (sessenta) meses, a partir de 04 de julho de 2021, 
não envolvendo transferência de recursos financeiros entre as 
partes, o que justifica a ausência de chamamento público, nos 
termos do art. 29, da Lei Federal nº 13.019/14.

 PROCESSO: 6018.2021/0028094-7
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚ-

DE – CATS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 290/2021-SMS.G
Objeto: ITEM Nº 1, 2, 3 e 4 - SONDA, FOLLEY, IRRIGAÇÃO, 

BALÃO 30 ML, 3 VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR.16, 18, 22 
e 24

ITEM Nº 5/6 - CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO/PEDIATRI-
CO SEM PROXIMAL

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
A Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde - CATS/

SMS comunica aos interessados que, conforme preconizado 
no Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica das 
amostras apresentadas pelos licitantes vencedores no certame 
supramencionado se dará em 08/06/2021 das 10:00 às 10:30 
para os itens 1,2,3,4 e das 10:30 as 11:00 para os itens 5/6, à 
Rua General Jardim, 36 – 6º andar lado direito – São Paulo-SP.

de R$ 1.035,72 (um mil trinta e cinco reais e setenta e dois 
centavos), relativo ao pagamento da taxa de administração, 
pelo valor unitário vigente de R$ 12,33 (doze reais e trinta 
e três centavos), por vaga; o valor anual estimado de R$ 
57.990,24 (cinquenta e sete mil novecentos e noventa reais e 
vinte e quatro centavos), relativo aos repasses de bolsas auxílio, 
considerado o valor unitário vigente de R$ 4.832,52 (quatro mil 
oitocentos e trinta e dois reais e conquenta e dois centavos) e, 
o valor anual estimado de R$ 16.262,40 (dezeseis mil duzentos 
e sessenta e dois reais e quarenta centavos), dos auxílios trans-
porte, considerada a tarifa mensal vigente de R$193,60 (cento e 
noventa e três reais e sessenta centavos), por estagiário, confor-
me orientações da Coordenadoria Geral de Estágios/Divisão de 
Gestão de Concursos e Estágios – DPGC/COGEP da Secretaria 
Municipal de Gestão e planilha de cálculo e informações da 
Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira constantes 
no doc. 044920272. 

II - AUTORIZO, em consequência, para suporte das despesas 
com a execução da prorrogação neste exercício, as adequações 
orçamentárias que se fizerem necessárias, bem como a emissão 
das competentes Notas de Empenho conforme dotações a 
seguir mencionadas, onerando oportunamente, no próximo 
exercício, dotações próprias e específicas, em observância ao 
princípio da anualidade orçamentária:

a) Dotação 26.10.04.122.3024.8.263.3.3.90.39.00.00 para 
suporte do pagamento da taxa de administração;

b) Dotação 26.10.04.122.3024.8.263.3.3.50.39.00.00 para 
suporte do repasse para pagamento de bolsa auxílio; e,

c) Dotação 26.10.04.122.3024.8.263.3.3.50.48.00.00 para 
suporte do repasse para pagamento de auxílio transporte.

III - Em atendimento ao artigo 6º do Decreto n. 
54.873/2014, DESIGNO o servidor Luiz Antonio da Silva Peres 
, RF 637. 468.9, para atuar como fiscal do Contrato nº 04/2017 
- CGM, e a servidora Bianca Loures dos Santos, RF 857.089.2, 
para atuar como sua substituta.

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675

DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE 
GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA 
GERAL

SEI Nº 6021.2016/0000229-4 - PGM. Objeto: Contrato 
nº 017/PGM/2016 - Prestação de serviços por instituição 
especializada em administração de programa de está-
gio, disponibilizando-se até 247 (duzentos e quarenta 
e sete) vagas para a PROCURADORIA GERAL DO MUNI-
CÍPIO, conforme as especificações descritas no Anexo I 
da Ata de R.P. nº 04/SMG-COBES/2016, parte integrante 
do ajuste. Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE. Assunto: Alteração Contratual – Inclusão de 
Cláusula no referido ajuste, para constar as regras apli-
cáveis à Proteção de Dados, constantes na Lei Federal nº 
13.709 de 14/08/2018.- I - À vista da solicitação da empresa 
contratada no doc. 045121402, das manifestações da Divisão 
de Compras e Contratos (045269807) e da Assessoria Técnica 
(045363456), ambas desta Coordenadoria Geral de Gestão e 
Modernização, que adoto como razões de decidir, e no uso das 
competências que me foram atribuídas pelo artigo 19, incisos V 
e VI do Decreto nº 57.263/2016 e pela Portaria PGM.G 24/17, 
relativamente ao Contrato 017/PGM/2016, firmado com 
o “CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE”, 
inscrito no CNPJ/ME sob nº 61.600.839/0001-55, para a presta-
ção de serviços por instituição especializada em administração 
de programa de estágio, disponibilizando-se até 247 (duzentos 
e quarenta e sete) vagas para a PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO, conforme as especificações descritas no Anexo I, da 
Ata de R.P. nº 04/SMG-COBES/2016, parte integrante do ajuste, 
AUTORIZO, com fundamento no artigo 1º da Lei 13.278/2002, 
combinado com o artigo 65, inciso II, alínea “b” da Lei Fede-
ral nº 8.666/93, o aditamento contratual, para a inclusão de 
cláusula Décima Sexta – Das Regras Aplicáveis de Proteção de 
Dados, nos termos da Lei Federal n°13.709 de 14/08/2018.II - 
LAVRE-SE o competente termo de aditamento, nos moldes da 
minuta 045269323, que aprovo, na qual consta o quanto aqui 
autorizado, além da disposição de que ficam mantidas inal-
teradas todas as demais condições ajustadas, que não foram 
mencionadas neste despacho.

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675

DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE 
GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA 
GERAL

SEI Nº 6021.2017/0015170-4 – PGM - OBJETO: Contra-
to n° 11/PGM/2017 - Prestação de Serviços de Rede IP Multis-
serviços, conforme descrições constantes no Anexo I – Termo de 
Referência - e Anexo II – Tipos de Indisponibilidade - da Ata de 
Registros de Preços nº 06.11/15 - PRODAM, com as alterações 
constantes nos Termos Aditivos 09.12/16 e 16.05/17 da referida 
Ata, visando à contratação de Links MPLS da “VIVO”, para 
a PGM e Departamentos. ASSUNTO: Prorrogação do prazo 
contratual.I – Em face dos elementos que instruem o presente, 
notadamente a pesquisa de preços sintetizada no quadro 
demonstrativo atualizado (doc. 045378708), a concordância 
da contratada (doc. 043778250) e as manifestações proferidas 
pelo Núcleo de Informática e Tecnologia, como unidade requi-
sistante, nos docs. 043612058 (endossado no doc. 043620622), 
043777572 e 043777724, constando do primeiro documento 
citado as informações do fiscal do ajuste que o escopo do con-
trato atual deverá ser mantido na prorrogação e que os serviços 
vêm sendo prestados a contento pela contratada, bem assim, 
no âmbito desta Coordenadoria Geral de Gestão e Moderniza-
ção, da Divisão de Compras e Contratos nos docs. 045095231 
e 045363810, e, da Assessoria Técnica deste Gabinete no doc. 
045409365, que acolho como razões de decidir, no uso das 
competências que me foram atribuídas pelo artigo 19, incisos V 
e VI, do Decreto 57.263/16 e pela Portaria PGM.G 24/17, AUTO-
RIZO, relativamente ao Contrato n° 11/PGM/2017, firmado 
com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ sob 
nº 02.558.157/0001-62, cujo objeto é a prestação de Serviços 
de Rede IP Multisserviços, conforme descrições constantes no 
Anexo I – Termo de Referência - e Anexo II – Tipos de Indisponi-
bilidade - da Ata de Registros de Preços nº 06.11/15 - PRODAM, 
com as alterações constantes nos Termos Aditivos 09.12/16 e 
16.05/17 da referida Ata, visando à contratação de Links MPLS 
da “VIVO”, para a PGM e Departamentos, o quanto segue: 1. 
Com fundamento no artigo 1º da Lei Municipal 13.278/02, com-
binado com o artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93, bem 
assim com o artigo 46 do Decreto Municipal 44.279/03, a pror-
rogação do prazo contratual, por mais 12 (doze) meses, a 
contar de 06/06/2021, inclusive, nos termos de sua cláusula 
6.1., considerada a data de instalação/ativação do primeiro link, 
atestada pelo fiscal do ajuste no doc. 037213775. 2. O empe-
nhamento do valor total estimado do ajuste, para o período 
da prorrogação de prazo contratual autorizada, que importará 
em R$ 178.915,49, considerando-se o valor principal mensal 
de R$ 14.075,21, acrescido do valor do reajuste definitivo pelo 
CMN de 2020, concedido a partir de 08/12/2020, mensal de R$ 
563,00, como acordado entre as partes, perfazendo o valor total 
mensal vigente de R$ 14.638,21, e, com novo reajuste estima-
do, utilizando o CMN de 2021, a partir de 08/12/2021 até o en-

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

as manifestações da Divisão de Assuntos Internos e da Asses-
soria Jurídica deste Instituto, as quais acolho, como razão de 
decidir, AUTORIZO a CONTRATAÇÃO DIRETA, com fundamento 
no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e Decreto 
n.º 54.102/13, da empresa C F RAMOS MENEZES SOLUCOES 
EMPRESARIAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF, sob n.º 36.201.906/0001-11, estabelecida a Rua 
Henrique Dias, n.º 103, Guarani, Cabo Frio, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP. 28.909-420, para a prestação de serviços de chaveiro, 
compreendendo cópia e modelagem de chaves, concerto e 
abertura de fechaduras, troca de segredo de fechadura em geral 
com fornecimento de cadeados para o Instituo de Previdência 
Municipal de São Paulo – IPREM, conforme a proposta de fl. 
045268025, no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos 
reais), discriminados conforme a tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND. VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

1 Cópia de Chave Simples 20 UND. R$ 10,40 208,00
2 Cópia de Chave Tetra 5 UND R$ 26,00 130,00
3 Abertura de Fechadura Tetra 5 UND R$ 104,00 520,00
4 Confecção de Chave para Fechadura Tetra 

com 02 cópias
5 UND 90,00 450,00

5 Confecção de Chave para fechadura
Porta com 02 chaves 20 UND 25,80 516,00

6 Abertura de Armário 10 UND 72,50 725,00
7 Confecção de chave para Armário e

Gaveteiro com 2 chaves 10 UND 65,00 650,00
8 Abertura de Porta Comum 15 UND 75,00 1.125,00
9 Troca de Segredo de Miolo de Porta 5 UND 195,00 975,00
10 Troca de Segredo de Miolo de Gaveta/Armário 5 UND 195,00 975,00
11 Conserto de Fechadura de Porta 10 UND 104,00 1004,00
12 Fornecimento e Instalação de

Fechadura 10 UND 180,90 1809,00
13 Cadeado de 20 mm 5 UND 12,51 62,55
14 Cadeado de 25 mm 5 UND 12,51 62,55
15 Cadeado de 30 mm 5 UND 33,67 168,35
16 Cadeado de 40 mm 5 UND 44,17 220,85
17 Cadeado de 45 mm 5 UND 59,74 298,70

PREÇO TOTAL GLOBAL R$ 9.900,00

II - O prazo para retirada da Nota de Empenho é de 2 (dois) 
dias, contados da data da convocação e o prazo para paga-
mento é de 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega e aceite dos 
serviços ou a entrega dos materiais.

II.A – O prazo para a realização da despesa será no pre-
sente exercício.

III - Ficam estabelecidos, nos casos de aplicação de penali-
dade de multa moratória, sem prejuízo de outras previstas em 
lei, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 
os seguintes percentuais:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções a critério da 
Administração, quando a empresa deixar de retirar, no prazo 
estabelecido, a Nota de Empenho;

b) 1,0% (um por cento) ao dia sobre o valor da Nota de 
Empenho, por dia de atraso na entrega dos materiais, até o dé-
cimo dia posterior ao término do prazo previsto no item II, perí-
odo após o qual se configura inexecução parcial da obrigação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho 
por atraso na entrega do material, superior a 10 (dez) dias e 
inferior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de 
Empenho, na hipótese de não entrega dos materiais;

d) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho 
pela entrega parcial dos materiais ou das quantidades exigidas 
neste ajuste, até o trigésimo dia, contado do recebimento da 
Nota de Empenho;

e) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empe-
nho, por descumprimento total da obrigação, por prazo superior 
a 30 (trinta) dias para entrega dos materiais, contados do rece-
bimento da Nota de Empenho, que se configura em inexecução 
total da obrigação.

f) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, 
por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes 
do ajuste, não previstas nos subitens acima, por ocorrência. A 
aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras 
quando cabíveis.

IV - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspon-
dente, onerando a dotação orçamentária n.º

03.10. 09.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.06 do orçamento 
vigente, respeitando o princípio da anualidade.

V – Designo o servidor Marcos Antonio Gomes de Frei-
tas- RF 760.663-0, como fiscal do ajuste e a servidora Suzane 
Noberto Lopes – RF 843.662-2, como suplente.

 JUSTIÇA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO Nº 6067.2017/0000160-6
Despacho Autorizatório
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA.
ASSUNTO: TERMO DE CONTRATO Nº 04/17 - CGM. Pres-

tação de Serviço por Instituição especializada em Administra-
ção de Programa de Estágio para atendimento a Secretaria 
Municipal de Justiça. Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA-ESCOLA- CIEE

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de vigência por 
12 meses, a contar de 01.08.2021, alteração das Cláusulas 
Primeira e Oitava para a redução do objeto e alteração da 
Cláusula Quarta

I - Em face dos elementos que instruem o processo nº 
6067.2017/0000160-6, em especial a pesquisa de preços acos-
tada aos autos, as orientações da Coordenadoria Geral de 
Estágios/Divisão de Gestão de Concursos e Estágios – DPGC/
COGEP da Secretaria Municipal de Gestão, as manifestações 
da empresa contratada (doc. 039982221 e 044806089), de 
SMJ/PROCON/GAB no doc 041369450, de SMJ/CG no doc. 
043550302 de CGM/CAF/SUGESP no doc. 044972024, de CGM/
CAF/SLIC no doc. 045019871 e o parecer jurídico de SMJ/AJ 
em doc. 045098201, que adoto como razões de decidir, com 
fundamento no artigo 1º da Lei Municipal nº 13.278/02, no 
artigo 190 da Lei Federal nº 14.133/01, nos artigos 57, inciso II 
e 65, § 2º, inciso II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, no artigo 
46 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e no art. 3º do Decreto 
Municipal nº 60.041/20, nos termos da competência delegada 
pela Portaria SMJ nº 006/18, AUTORIZO:

a) a prorrogação do prazo do Contrato nº 04/2017 - CGM, 
firmado com a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE, inscrita no CNPJ sob nº. 61.600.839/0001-55, 
cujo objeto é a prestação de serviço por Instituição especializa-
da em Administração de Programa de Estágio, para atendimen-
to a Secretaria Municipal de Justiça por mais 12 (doze) meses, 
a partir de 01.08.2021, com manutenção do preço vigente da 
taxa de administração, sem a incidência de reajuste contratual, 
nos termos do doc. 043913790;

b) a alteração da CLÁUSULA PRIMEIRA do referido Contra-
to a fim de contemplar a redução do objeto contratual para 07 
(sete) estagiários, a partir da formalização do aditamento;

c) a alteração da CLAUSULA QUARTA da Avença para 
constar que a aplicação das provas destinadas a seleção de es-
tagiários, prevista no item 9.3 do Termo de Referência – ANEXO 
I - da Ata de RP 004/SMG-COBES/2016, dar-se-á de forma on-
-line, enquanto perdurar o estado de emergencial nesta PSMP;

d) a alteração da CLÁUSULA OITAVA do mencionado Con-
trato para constar como valor total anual do Contrato de R$ 
75.288,36 (setenta e conco mil duzentos e oitenta e oito reais 
e trinta e seis centavos), considerados o valor anual estimado 

dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os 
preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada 
nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamen-
tária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de 
Reserva nº 2420/2021.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa 
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 
840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0003628-4
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-

cesso administrativo, e considerando que nele consta parecer 
da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida 
aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez 
observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 
44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dis-
pensa da licitação para a contratação das empresas: DAFMAQ 
COMERCIAL LTDA., CNPJ nº 14.636.329/0001-58, que fornecerá 
os seguintes itens: Item 01 - 10 peças de fechaduras com ci-
lindro oval para portas externas, com maçaneta tipo alavanca, 
trinco reversível, acabamento cromado, distância de broca de 
55 mm e com dimensões aproximadas de 79.9 mm (largura) x 
136 mm (altura) e testa de 195 mm x 20 mm, valor unitário R$ 
120,00 e valor total R$ 1.200,00 e Item 03 - 20 peças de porta 
cadeado de 63 mm (2.1/2”) fabricado em metal, valor unitário 
R$ 4,49 e valor total R$ 89,80; e R61 COMERCIAL DE ELETRO-
ELETRÔNICOS EIRELI - EPP, CNPJ nº: 24.926.616/0001-56, que 
fornecerá o seguinte item: I tem 02 - 10 peças de fechadura com 
cilindro oval para portas externas, com maçaneta tipo alavanca, 
trinco reversível, acabamento cromado, distância de broca de 
40 mm e com dimensões aproximadas de 61 mm (largura) x 
122 mm (altura) e testa de 195 mm x 20 mm, valor unitário R$ 
64,57 e valor total R$ 645,70. Valor total da contratação: R$ 
1.935,50 (um mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta 
centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a 
contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão 
compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. 
Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva 
nº 2.415/2021.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo 
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho 
não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Alan dos 
Santos de Jesus - RF 879.511-8 e Fabiano Duarte Rosa - RF 
787.143-1; para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV - Publique-se.

 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2021/0003625-0 HSPM. TERMO 

158/2021 DE CONTRATO.Contratada: DELL COMPUTADORES 
DO BRASIL LTDA – CNPJ nº 72.381.189/0010-01. Objeto: 
Aquisição de Equipamentos de Informática, conforme especi-
ficações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital 
do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. Prazo: O prazo de vigência 
deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Refe-
rência, com início na data de 31/05/2021 e encerramento em 
31/05/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 
8.666, de 1993.06. Valor Contratual: R$ 154.000,00. Dotação: 
02.10.10.122.3011.2818.4.4.90.52.00.00.35.01, conforme Nota 
de Empenho nº 1.999/2021.

 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2021/0001941-0 HSPM. TERMO 

164/2021 DE CONTRATO.Contratada: DELL COMPUTADORES 
DO BRASIL LTDA – CNPJ nº 72.381.189/0010-01. Objeto: 
Aquisição de Equipamentos de Informática, conforme especi-
ficações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital 
do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. Prazo: O prazo de vigência 
deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Refe-
rência, com início na data de 31/05/2021 e encerramento em 
31/05/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 
8.666, de 1993.06. Valor Contratual: R$ 742.600,00. Dotação: 
02.10.10.122.3011.2818.4.4.90.52.00.00.35.01, conforme Nota 
de Empenho nº 2.043/2021.

 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2021/0004058-3 HSPM. TERMO 

169/2021 DE CONTRATO.Contratada: ANTIBIOTICOS DO 
BRASIL LTDA – CNPJ nº 05.439.635/0004-56. Objeto: For-
necimento de Alfaporactanto Suspensão Intra-Traqueal. Prazo: 
10 (dez) meses a partir de 28/05/2021. Valor Contratual: R$ 
307.560,00. Dotação: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.06
.09.01, conforme Nota de Empenho nº 2.097/2021.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0005015-5
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes no autos deste pro-

cesso administrativo, considerando que nele consta a manifes-
tação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida 
aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez 
caracterizada a situação emergencial e, considerando tratar-
-se de aquisição necessária ao enfrentamento da pandemia 
da Covid-19, nos termos do artigo 3º, I, da Medida Provisória 
nº 1.047, de 03 de Maio de 2021, AUTORIZO A DISPENSA da 
licitação para a contratação da empresa CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-
51, para fornecimento de 4.000 fr/amp de cisatracúrio 2 mg/
ml solução injetável - 5 ml no valor unitário de R$ 29,15 e valor 
total de R$ 116.600,00. Prazo de Realização da Despesa: até 
15 (quinze) dias, contados a partir do 1º dia útil seguinte ao da 
data do recebimento da Ordem de Fornecimento, onerando-se 
a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de 
Reserva nº 2425/2021.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo 
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho 
não utilizado.

III - Designo o seguinte Fiscal de Contrato: Silvana For-
tunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 
852.158-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko 
Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6, 
para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização 
da execução contratual

IV - Publique-se.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PROCESSO SEI 6310.2021/0001045-9
Despacho Autorizatório
INTERESSADO: Instituto de Previdência Municipal de São 

Paulo
ASSUNTO: Contratação de serviços de chaveiro, compreen-

dendo cópia e modelagem de chaves, concerto e abertura de 
fechaduras, troca de segredo de fechadura em geral com forne-
cimento de cadeados para o Instituto de Previdência Municipal 
de São Paulo – IPREM. Cotação Eletrônica.
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