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O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes ob-
servarão as disposições das Leis Municipais nº 13.278/2002 
e nº 14.145/2006, Decretos Municipais nº 44.279/2003 
e 56.475/2015, Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Com-
plementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
nº 147/2014 e demais normas complementares aplicáveis à 
espécie.

A entrega dos envelopes se dará das 09:00 as 10:00 horas 
do dia 05/06/2020 na Assessoria Jurídica da Subprefeitura 
de Cidade Ademar e a Sessão de Abertura das propostas será 
às 10:00 horas do mesmo dia e local.

O Caderno de Licitação composto do Edital e seus Anexos 
poderão ser obtidos via internet, no site da Prefeitura do Muni-
cípio de São Paulo: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br ou mediante a apresentação de um dispositivo de gravação, 
pen-drive, na Assessoria Jurídica desta Subprefeitura, situada na 
Av. Yervant Kissajikian nº 416, 2º andar – Vila Constância – São 
Paulo – SP, no horário das 9:30 às 17:00 horas, até o penúltimo 
dia útil que anteceder a data designada para a abertura do 
certame.

A licitação será processada e julgada pela Comissão de 
Licitação instituída pela PORTARIA 130/SUB-AD/GAB/2019.

 PROCESSO SEI Nº 6034.2020/0000.550-0
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 026/SUB-

-AD/2020
À vista dos elementos constantes do presente e das atribui-

ções que me foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, 
APROVO o Edital na modalidade de CONVITE nº 026/SUB-
-AD/2020 e, em consequência, AUTORIZO a abertura do 
certame.

Designo a Comissão de Licitações constituída pela Portaria 
nº 130/SUB-AD/GAB/2019 para o julgamento da presente 
licitação.

EXTRATO DE DIVULGAÇÃO
SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, Prefeitura da Cidade 

de São Paulo, através da sua COMISSÃO DE LICITAÇÃO, TORNA 
PÚBLICO que realizará licitação sob a modalidade CONVITE 
026/SUB-AD/2020, Processo nº 6034.2020/0000.550-0 que 
tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia ou 
arquitetura para readequação de área pública municipal na Rua 
Vale da Perdiz, altura do nº 76 - São Paulo-SP.

O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes ob-
servarão as disposições das Leis Municipais nº 13.278/2002 
e nº 14.145/2006, Decretos Municipais nº 44.279/2003 
e 56.475/2015, Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Com-
plementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
nº 147/2014 e demais normas complementares aplicáveis à 
espécie.

A entrega dos envelopes se dará das 09:00 as 10:00 horas 
do dia 05/06/2020 na Assessoria Jurídica da Subprefeitura 
de Cidade Ademar e a Sessão de Abertura das propostas será 
às 10:30 horas do mesmo dia e local.

O Caderno de Licitação composto do Edital e seus Anexos 
poderão ser obtidos via internet, no site da Prefeitura do Muni-
cípio de São Paulo: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br ou mediante a apresentação de um dispositivo de gravação, 
pen-drive, na Assessoria Jurídica desta Subprefeitura, situada na 
Av. Yervant Kissajikian nº 416, 2º andar – Vila Constância – São 
Paulo – SP, no horário das 9:30 às 17:00 horas, até o penúltimo 
dia útil que anteceder a data designada para a abertura do 
certame.

A licitação será processada e julgada pela Comissão de 
Licitação instituída pela PORTARIA 130/SUB-AD/GAB/2019.

 PROCESSO SEI Nº 6034.2020/0000569-0
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 034/SUB-

-AD/2020
À vista dos elementos constantes do presente e das atribui-

ções que me foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, 
APROVO o Edital na modalidade de CONVITE nº 034/SUB-
-AD/2020 e, em consequência, AUTORIZO a abertura do 
certame.

Designo a Comissão de Licitações constituída pela Portaria 
nº 130/SUB-AD/GAB/2019 para o julgamento da presente 
licitação.

EXTRATO DE DIVULGAÇÃO
SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, Prefeitura da Cidade 

de São Paulo, através da sua COMISSÃO DE LICITAÇÃO, TORNA 
PÚBLICO que realizará licitação sob a modalidade CONVITE 
034/SUB-AD/2020, Processo nº 6034.2020/0000.569-0 que 
tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia ou 
arquitetura para readequação de área pública municipal na Rua 
Manuel Jesus Galvão, altura do nº 170 - São Paulo-SP.

O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes ob-
servarão as disposições das Leis Municipais nº 13.278/2002 
e nº 14.145/2006, Decretos Municipais nº 44.279/2003 
e 56.475/2015, Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Com-
plementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
nº 147/2014 e demais normas complementares aplicáveis à 
espécie.

A entrega dos envelopes se dará das 09:00 as 10:00 horas 
do dia 05/06/2020 na Assessoria Jurídica da Subprefeitura 
de Cidade Ademar e a Sessão de Abertura das propostas será 
às 11:00 horas do mesmo dia e local.

O Caderno de Licitação composto do Edital e seus Anexos 
poderão ser obtidos via internet, no site da Prefeitura do Muni-
cípio de São Paulo: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br ou mediante a apresentação de um dispositivo de gravação, 
pen-drive, na Assessoria Jurídica desta Subprefeitura, situada na 
Av. Yervant Kissajikian nº 416, 2º andar – Vila Constância – São 
Paulo – SP, no horário das 9:30 às 17:00 horas, até o penúltimo 
dia útil que anteceder a data designada para a abertura do 
certame.

A licitação será processada e julgada pela Comissão de 
Licitação instituída pela PORTARIA 130/SUB-AD/GAB/2019.

 CIDADE TIRADENTES
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 00003/SUB-
-CT/2020

Processo nº : 6035.2020/0000375-8
OC801034801002020OC00003
Objeto : Aquisição de 225(duzentos e vinte e cinco) lajes 

de concreto armado para boca de lobo, padrão PMSP, com 
resistência do concreto a compressão FCK 28 MPA, em corpo de 
prova 28 dias de idade atendendo às normas ABNT-NBR 61-18 
e NBR 5739. Dimensões: 110 cm x 70 cm x 8 cm. Ferragem: 
armadura dupla, formato malha 10 x 10 cm, com aço Ø 8mm – 
CA 50 A, com 2,0 cm de recobrimento , com entrega parcelada, 
que serão utilizadas para reposição de lajes danificadas e para 
garantir a segurança de pedestres pela Subprefeitura Cidade 
Tiradentes, conforme anexo II - Termo de Referência – Especi-
ficações Técnicas.

Às 10:30:26 horas do dia 10 de Maio de 2020, reuniram-
-se a Pregoeira deste órgão/entidade Lucia Maria Amorim de 
Almeida e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Caio 
Vinicius da Rocha Fujita, Edvaldo Ferreira de Alencar, Gláucia 
Maria Torres Calazans, Helen Teixeira da Costa, Leonardo Heck 
de Melo e Romana Souza de Oliveira Spigariol, para realizar 
os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, 
relativo à oferta de compra - OC: 801034801002020OC00003. 
Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão pública em atendimento 
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas rece-
bidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

 ARICANDUVA/FORMOSA/
CARRÃO
 GABINETE DA SUBPREFEITA

 PROCESSO Nº 6030.2017/0000021-7
DESPACHO:
I - À vista do todo contido no presente processo, autorizo, 

nos termos do Art. 57, Inciso II c.c. § 4º da Lei n.º 8.666/93, a 
prorrogação, em caráter excepcional, por mais 06 (seis) meses 
do prazo contratual previsto Termo de Contrato nº 001/CPL/
SP-AF/2015 (1967420), firmado com a empresa CELEBRE AM-
BIENTAL EIRELI, CNPJ 12.616.824/0001-70, contados a partir de 
13/09/2020 ao 12/03/2021, com a concordância da contratada 
às fls. 028641987. Foi encartado às fls. 028913304 o demons-
trativo dos valores necessários ao período da prorrogação, com 
aplicação de reajuste em caráter definitivo, apurando o valor to-
tal de R$ 682.306,56 (seiscentos e oitenta e dois mil trezentos 
e seis reais e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 477.614,59 
(quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e quatorze reais 
e cinquenta e nove centavos) para o presente exercício e R$ 
204.691,97 (duzentos e quatro mil seiscentos e noventa e um 
reais e noventa e sete centavos) para o exercício de 2021. As 
despesas correspondentes ao presente exercício correrão por 
conta da dotação orçamentária nº 66.10.17.512.3005.2.367.
3.3.90.39.00.00, em conformidade com a Nota de Reserva nº 
30.064/2020 encartada aos autos como fls. 028920584.

II – Fica determinado que, concluído o procedimento licita-
tório que tramita por meio do Processo nº 6030.2020/0000271-
1, levado a efeito por esta Subprefeitura, ou se houver contra-
tação da prestação de serviços através de Ata de Registro de 
Preços, a contratante extinguirá a contratação, nos termos do 
disposto pelo Art. 474 do Código Civil.

 PROCESSO Nº 6030.2019/0001179-4
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos nos autos, autorizo a 

prorrogação por mais 03 (três) meses do prazo contratual pre-
visto no Termo de Contrato nº 009/SUB-AF/2019 (018900861), 
firmado com a empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÃO LTDA., contados a partir de 10/07/2020 ao 09/10/2020, 
nos termos da sua anuência (029058862), com aplicação de 
reajuste de preços, em caráter definitivo, na forma da planilha 
demonstrativa dos valores necessários ao período de prorroga-
ção (029113611) , no valor total de R$ 994.205,28 (novecentos 
e noventa e quatro mil duzentos e cinco reais e vinte e oito 
centavos). As despesas correspondentes ao presente exercício 
correrão por conta da dotação orçamentária nº 66.10.15.452.
3022.2.339.3.3.90.39.00.00, em conformidade com a Nota de 
Reserva nº 30.644/2020 (029117745) .

 Processo: 6030.2019/0002974-0
Interessado(s): Cordenadoria de Projetos e Obras, Supervi-

são Técnica de Manutenção
DESPACHO:
I – À vista da promoção da Coordenadoria de Projeto e 

Obras, às fls. 029103802, Retirratifico, parcialmente o item II 
do despacho exarado às fls. 026655141, publicado no D.O.C. de 
07.03.2020 , pág. 77, para constar:

Onde se lê: II – Notadamente, dos elementos contidos 
nos autos, autorizo o acréscimo pleiteado às fls. 025659632, 
correspondente a 25% do valor contratual ao Termo de Con-
trato nº 024/SUB-AF/2019, na forma da planilha constante 
às fls. 026309611, acrescendo 01 (uma) equipe de limpeza 
de galerias, córregos e canais, pelo período de 01/04/2020 a 
24/07/2020, de acordo com cronograma definido pela Coor-
denadoria de Projetos e Obras encartado às fls. 026197649 e 
concordância da contratada 025869419, no valor total de R$ 
458.736,88 (quatrocentos e cinquenta e oito mil setecentos e 
trinta e seis reais e oitenta e oito centavos). As despesas corres-
pondentes ao presente exercício correrá por conta da dotação 
orçamentária nº 66.10.17.512.3.005.2.367.3.3.90.39.00, tudo 
em conformidade com a Nota de Reserva nº 16.776/2020, no 
valor de R$ 505.746,59 (quinhentos e cinco mil setecentos e 
quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) encartada 
eletronicamente às fls. 026318373.

Leia-se: II – Notadamente, dos elementos contidos nos 
autos, autorizo o acréscimo pleiteado às fls. 025659632, cor-
respondente a 25% do valor contratual ao Termo de Contrato 
nº 024/SUB-AF/2019, acrescendo 01 (uma) equipe de limpeza 
de galerias, córregos e canais, pelo período de 11/05/2020 a 
04/09/2020, de acordo com o novo cronograma definido pela 
Coordenadoria de Projetos e Obras (029103802) e concordância 
da contratada 028774336, no valor total de R$ 458.736,88 
(quatrocentos e cinquenta e oito mil setecentos e trinta e seis 
reais e oitenta e oito centavos). As despesas correspondentes 
ao presente exercício correrá por conta da dotação orçamentá-
ria nº 66.10.17.512.3.005.2.367.3.3.90.39.00, tudo em confor-
midade com a Nota de Reserva nº 16.776/2020, no valor de R$ 
505.746,59 (quinhentos e cinco mil setecentos e quarenta e seis 
reais e cinquenta e nove centavos) encartada eletronicamente 
às fls. 026318373.

 PROCESSO N.º 6030.2020/0000716-0
DESPACHO:
I – À vista dos elementos contidos nos autos, autorizo a 

utilização da Ata de Registro de Preços n.º 003/SMSUB/CO-
GEL/2020, cuja detentora é a empresa GUARANI INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 45.817.467/0001-67, 
objetivando a aquisição de 6.000 (seis mil) sacos de 50 Kg de 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, CP II-E/F CLASSE 32, pelo 
valor unitário de R$ 18,99 (dezoito reais e noventa e nove 
centavos), totalizando R$ 113,940,00 (cento e treze mil nove-
centos e quarenta reais) entregues parceladamente, conforme 
cronograma definido pela Coordenadoria de Projetos e Obras 
– Sub-AF/CPO onerando a dotação orçamentária nº 66.10.15.4
52.3022.2.339.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente, tudo em 
conformidade com a nota de reserva n.º 30.414/2020 encartada 
eletronicamente sob o nº 029051313.

II - Publique-se.
III – DESIGNO, o servidor Ilidio Augusto Lopes, RF.: 

134.196.1 como fiscal e responsável pelo recebimento do ma-
terial, tendo como suplente a servidora Mariane Simões Pereira, 
RF.: 727.941, nos termos do Decreto Municipal nº 54.873/2014.

 CIDADE ADEMAR
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 PROCESSO SEI Nº 6034.2020/0000.533-0
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 017/SUB-

-AD/2020
À vista dos elementos constantes do presente e das atribui-

ções que me foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, 
APROVO o Edital na modalidade de CONVITE nº 017/SUB-
-AD/2020 e, em consequência, AUTORIZO a abertura do 
certame.

Designo a Comissão de Licitações constituída pela Portaria 
nº 130/SUB-AD/GAB/2019 para o julgamento da presente 
licitação.

EXTRATO DE DIVULGAÇÃO
SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, Prefeitura da Cidade 

de São Paulo, através da sua COMISSÃO DE LICITAÇÃO, TORNA 
PÚBLICO que realizará licitação sob a modalidade CONVITE 
017/SUB-AD/2020, Processo nº 6034.2020/0000.533-0 que 
tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia ou 
arquitetura para readequação de área pública municipal na Rua 
Correio Paulistano, altura do nº 229 - São Paulo-SP.

municação (TIC) e periféricos , para uso da Secretaria Municipal 
da Pessoa com Deficiência - SMPED. A abertura será procedida 
pela COPEL, no dia 11/06/2020 ás 11:00 horas. O edital e seus 
anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário 
das 09h30 ás 15h30 até o ultimo dia útil que anteceder a 
abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da im-
portância de R$0,15 (quinze centavos) por folha, por meio de 
DAMSP, que será fornecida na CAF, Rua: Libero Badaró, 425, 32º 
andar, Centro, São Paulo/SP ou através da internet pelos sites: 
HTTP://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou http://www.
bec.sp.gov.br.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0003110-0
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2018/0000973-0
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº 22/SMSUB/CO-

GEL/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: Secretaria Municipal das Subprefeituras do 

Municipio de São Paulo
CONTRATADA:JBA ENGENHRIA E CONSULTORIA LTDA. – 

CNPJ 53658050/0001-27
PRAZO: Prorrogação mais 12(doze) meses.
VALOR: R$ R$ 2.205.036,00 (Dois milhões duzentos e cinco 

mil e trinta e seis reais)
OBJETO:PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DOTAÇÃO: 12.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: N° 45.680 /2020
DATA DE ASSINATURA: 26/05/2020

 PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0003111-8
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2018/0000973-0
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº 23/SMSUB/CO-

GEL/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: Secretaria Municipal das Subprefeituras do 

Municipio de São Paulo
CONTRATADA: JBA ENGENHRIA E CONSULTORIA LTDA. – 

CNPJ 53658050/0001-27
PRAZO: Prorrogação mais 12(doze) meses.
VALOR: R$ 2.212.056,00 (dois milhões duzentos e doze mil 

e cinquenta e seis reais)
OBJETO:PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DOTAÇÃO: 12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: N° 45.706 /2020
DATA DE ASSINATURA: 26/05/2020

 PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0003329-5
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2019/0005637-4
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº 08/SMSUB/CO-

GEL/2020
CONCORRÊNCIA Nº 03/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: Secretaria Municipal das Subprefeituras do 

Municipio de São Paulo
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

-03.643.992/0001-63
PRAZO: Prorrogação mais 12(doze) meses.
VALOR: R$ 1.931.536,54 (Um Milhão, novecentos e trinta 

e um mil quinhentos e trinta e seis reais e conquenta e quatro 
centavos)

OBJETO:PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DOTAÇÃO: 98.12.15.452.3005.1706.4.4.90.51.00.08
NOTA DE EMPENHO: N° 16.614 /2020
DATA DE ASSINATURA: 15/05/2020

 PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0003330-9
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2019/0005637-4
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº 09/SMSUB/CO-

GEL/2020
CONCORRÊNCIA Nº 03/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: Secretaria Municipal das Subprefeituras do 

Municipio de São Paulo
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

-03.643.992/0001-63
PRAZO: Prorrogação mais 12(doze) meses.
VALOR: R$ 1.969.289,66 (Um Milhão, novecentos e ses-

senta e nove mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta 
centavos)

OBJETO:PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DOTAÇÃO: 98.12.15.452.3005.1706.4.4.90.51.00.08
NOTA DE EMPENHO: N° 16.588/2020
DATA DE ASSINATURA: 15/05/2020

 DESPACHO - 6012.2020/0005205-2
ASS: Aquisição de 50 (cinquenta) teclados USB, 3 

(três) litros de álcool isopropílico, 4 (quatro) kits de 
ferramentas com conjunto técnico para informática e 4 
(quatro) cases de HD externo.

I. À vista dos elementos constantes do presente, em es-
pecial a manifestação da Coordenadoria Geral de Licitações/
COGEL sob (SEI nº 029359552) e em face da competência que 
me foi delegada pela Portaria 14/SMSUB/2019 e, consoante o 
disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e res-
peitadas as disposições contidas na Lei Municipal nº 13.278/02 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 e altera-
ções, DECLARO FRACASSADA o resultado da cotação eletrônica 
nº 15/2020 que objetivava a Aquisição de 50 (cinquenta) tecla-
dos USB, 3 (três) litros de álcool isopropílico, 4 (quatro) kits de 
ferramentas com conjunto técnico para informática e 4 (quatro) 
cases de HD externo.

  DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

PROCESSO Nº 6012.2020/0011524-0
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2020 
I – Em face da competência delegada pelo Decreto n° 

58.663 de 15 de março de 2019, AUTORIZO a abertura de pro-
cedimento Chamamento Público n° 02/2020, objetivando cre-
denciamento de regularização de feirantes para preenchimento 
de 386 (trezentos e oitenta e seis) vagas, disponíveis nas feiras 
livres da cidade de São Paulo com fundamento no Decreto 
Municipal n° 48.172/07, Portaria Municipal n° 04-2020/SMSU/
ABAST, Decreto Municipal n° 58.596/19, e demais normas que 
regem a matéria, observadas as regras presente no edital e seus 
anexos e, aprovo a minuta de edital de chamamento exarado 
ao processo SEI n° 6012.2020/0011524-0. As inscrições ocorre-
ram nos dias 04 de junho até 11 de junho de 2020, das 09hs00 
as 12hs00 e 13hs00 as 15hs00.

A entrega do edital e anexo, poderá ser obtido via internet 
no site da Prefeitura da Cidade de São Paulo https://www.pre-
feitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/acessoainfor-
mação/, ou no endereço: Rua Líbero Badaró, n° 425, 33° andar, 
no bairro centro, na cidade de São Paulo, mediante a entrega de 
01 (um) CD ROM do tipo CDR-80, pen drive ou HD externo, no 
horário das 09h00 as 16h00. No mesmo período, as guias de 
recolhimento poderão ser solicitadas pelo endereço de e-mail: 
licitacoes.abast@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

Fica designada para condução do certame a Comissão Per-
manente de Licitação instituída por meio da Portaria Municipal 
n° 04-2020/SMSUB/ABAST.

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº 

TFM/083/2019/SMDHC/CMDV
PROCESSO nº 6074.2019/0003590-1
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HU-

MANOS E CIDADANIA.
PARCEIRA: INSTITUTO VLADIMIR HERZOG - – CNPJ – 

11.150.930/0001-48
OBJETO DO FOMENTO: Constitui objeto do presente a 

conjugação de recursos técnicos e financeiros dos partícipes 
(SMDHC e OSC), a Implementação e Execução do Projeto "Livro 
A Vala", cujo escopo é pesquisar, registrar, editar e publicar por-
meios textuais e/ou audiovisuais a história da vala clandestina 
de Perus a partir do testemunho e das memórias de seus prota-
gonistas e disponibilizar esse material para amplo acesso pela 
internet, com linguagem jornalística e paradidática.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do plano de Trabalho 
e prorrogação da vigência da parceria.

VIGÊNCIA: 03 (três) meses, a partir de 27 de agosto de 
2020.

VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
ASSINADO EM: 14/05/2020
a)ANA CLÁUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - 

SMDHC
b)ROGERIO SOTTILI- DIRETOR- INSTITUO VLADIMIR HER-

ZOG

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº 

TFM/085/2019/SMDHC/CMDV
PROCESSO nº 6074.2019/0003569-3
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HU-

MANOS E CIDADANIA.
PARCEIRA: INSTITUTO VLADIMIR HERZOG – CNPJ – 

11.150.930/0001-48
OBJETO DO FOMENTO: Constitui objeto do presente a 

conjugação de recursos técnicos e financeiros dos partícipes 
(SMDHC e OSC), a Implementação e Execução do Projeto "Ter-
ritórios da Memória", cujo escopo é promover e ampliar a valo-
rização e reconhecimento das memória de territórios da cidade 
de São Paulo e das comunidades que compõe esses territórios 
por meio do mapeamento de lugares, pessoas e narrativas que 
compõe essas memórias para, assim, disseminá-las por meio de 
produtos, encontros e ações artístico-culturais.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do plano de Trabalho 
e da prorrogação da vigência da parceria.

VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, a partir de 27 de agosto 
de 2020.

VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
ASSINADO EM: 14/05/2020
a)ANA CLÁUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - 

SMDHC
b)ROGERIO SOTTILI- DIRETOR- INSTITUO VLADIMIR HER-

ZOG 

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO- EXTRATO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TCL/001/2020/SMDHC
PROCESSO Nº 6074.2020/0002109-0
CONCENDENTE:SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA
PARCERIA: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA- FILIAL DE SÃO 

PAULO/CVB-SP – CNPJ nº 07.127.753/0001-01
OBJETO: Organizar as ações de voluntariado na cidade, 

seja na mao de obra de aopio logístico à montagem de kits a 
partir de materiais, alimentos e produtos doados ao município, 
seja na captcação de voluntários que estejam interessados em 
ajudas nas ações de enfremtamento á pandemia da COVID-19, 
nos termos do artigo 8º do Decreto Municipal nº 59.337/2020.

VIGÊNCIA: 3 (três) meses
VALOR: R$ 208.800,00 (duzentos e oito mil e oitocentos 

reais).
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2020
a)ANA CLÁUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - 

SMDHC
b)JORGE WOLNEY ATALLA JUNIOR- PRESIDENTE- CRUZ 

VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DE SÃO PAULO/CVB-SP

 EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº016/SMDHC DO EXERCÍCIO DE 

2020
Processo nº 6074.2020/0002564-9
CONTRATADA: AGRO COMECIAL PORTO S.A- CNPJ n.º 

10.558.126.0001-30
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de cestas de suprimento alimentar (popularmente 
denominada ‘cesta básica’), destinadas à população em situa-
ção de extrema vulnerabilidade, vítima de calamidade pública, 
em razão da pandemia por “coronavírus”.

VALOR: R$ 2.062.500,00 (dois milhões, sessenta e dois mil 
e quinhentos reais)

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da assi-
natura

FORMALIZADO EM: 28/05/2020
a)ANA CLÁUDIA CARLLETO- SECRETÁRIA MUNICIPAL- 

SMDHC
b)VICTOR GRAÇA DOS SANTOS – AGRO COMERCIAL POR-

TO S.A

 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA MULHERES

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 

TCL/002/2019/SMDHC/CPM
PROCESSO nº 6074.2018/0000284-0
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HU-

MANOS E CIDADANIA.
PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO 

LESTE - APOIO – CNPJ n° 74.087.081/0001-45
OBJETO DA COLABORAÇÃO: Constitui objeto do presente 

Edital a seleção de organização da sociedade civil na área de 
direitos humanos apta a ofertar atendimento especializado à 
mulheres na cidade de São Paulo, por meio do Centro de Refe-
rência da Mulher (CRM), na forma descrita no item “1.2.”, infra, 
e no plano de trabalho anexo.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência da 
parceria.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 21 de maio de 2020.
VALOR: R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinto 

mil reais)
ASSINADO EM: 19/05/2020
a)ANA CLÁUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - 

SMDHC
b)GUTEMBERG SOUSA DA SILVA – PRESIDENTE- ASSOCIA-

ÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE - APOIO

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ELETÔNICO N°6065.2020/0000168-6
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA - SMPED
I - Acha-se aberta Licitação na modalidade Pre-

gão Eletrônico Nº03/SMPED/2020 - Oferta de Compras 
801008801002020OC00011 (ordem de compra reservada) 
processo eletrônico Nº6065.2020/0000168-6, que tem como 
objetivo aquisição de itens de tecnologia da informação e co-

d838564
Realce


