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de Menezes, Secretário Municipal de Relações Internacionais; 
Coronel PM Marcelo Vieira Sales, Comandante Geral da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo; Desembargadora Rilma Apareci-
da Hemetério, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região; Alexandre Modonezi de Andrade, Secretário Municipal 
das Prefeituras; Orlando Lindório de Faria, Secretário Municipal 
de Turismo; Vice-Almirante Claudio Henrique Mello de Almeida, 
Comandante do 8º Distrito Naval; Vossa Eminência Reverendís-
sima D. Odilo Pedro Scherer, Cardeal Arcebispo Metropolitano 
de São Paulo.

Acusamos o recebimento de mensagens dos Vereadores: 
Adilson Amadeu, Adriana Ramalho, Alessandro Guedes, Atílio 
Francisco, Aurélio Nomura, Claudinho de Souza, Claudio Fonse-
ca, Edir Sales, Eliseu Gabriel, Gilson Barreto, Gilberto Natalini, 
Isac Felix, Jair Tatto, Milton Ferreira, Patrícia Bezerra, Paulo Fran-
ge e Ricardo Nunes.

Na técnica, o Jorge Wilson vai apresentar o vídeo do Sr. 
Paolo agradecendo ao Vereador e a todos vocês pela presença.

- Apresentação de vários vídeos de congratulações.
MESTRE DE CERIMÔNIAS - Paolo, como dizia o sábio 

locutor esportivo, o popularíssimo Fiori Gigliotti: “Aguenta, 
coração!” (Palmas)

Senhoras e senhores, este vídeo evidencia uma caracterís-
tica, um cidadão. Nobre Vereador Toninho Paiva, nobres com-
ponentes da Mesa, antes, efetivamente, dos pronunciamentos, 
eu gostaria de me manifestar, de uma forma até pretensiosa 
- dizem que pretensão e água benta não fazem mal a ninguém. 
Sr. Paolo, neste final de semana, sexta, sábado e domingo, o 
senhor de si para consigo vai utilizar um caleidoscópio de re-
cordações, mas não aquele caleidoscópio com figuras repartidas 
e desconexas. Simplesmente, será toda a evidência da sua vida, 
mormente na cidade de São Paulo.

Aqui estão seus familiares e amigos, amigos de perto, de 
longe, recentes e os antigos; amigos das horas alegres e princi-
palmente das horas difíceis. Os sempre lembrados são aqueles 
que já se encontram do outro lado do mistério.

Sr. Francesco Paolo Lo Schiavo, em nome de todos aqueles 
que trabalham, exercem atividade no gabinete do nobre Vere-
ador Toninho Paiva, assim como no seu escritório de trabalho, 
que o senhor tenha o patrimônio inestimável da saúde para 
levar em frente esse desiderato, no trabalho de benemerência.

Somos filhos do futuro e estamos indo para lá. Somos seres 
incompletos procurando complemento. O mais admirável é que 
só o bem físico é partilhável, os bens imateriais dão-se inteiros 
e ficam com quem deu. Ou quem dá uma ideia fica sem ela na 
cabeça?

Sr. Paolo, nesta noite de festa, além desse vídeo contempla-
tivo e do título merecedor que o senhor vai receber, o senhor vai 
ouvir agora pronunciamentos importantes de amigos. O primei-
ro a fazê-lo é o Sr. Algirdas Antonio Balsevicius, o popular Dadá, 
Presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros 
Alimentícios no Estado de São Paulo.

O SR. ALGIRDAS ANTONIO BALSEVICIUS - Meu querido 
amigo Vereador Toninho Paiva, meu amigo Paolo, de muitos 
anos, em nome de vocês cumprimento os demais componentes 
da Mesa. Boa noite a todos os senhores e senhoras presentes.

É uma honra estar aqui hoje acompanhando esta homena-
gem muito merecida que Paolo está recebendo.

Quero cumprimentar o Vereador Toninho Paiva pela iniciati-
va em ser o proponente desta homenagem e dizer que por meio 
do seu feito São Paulo ganhou mais um filho - um filho lutador, 
cumpridor de suas obrigações, um senhor pai de família.

Algo mais sobre o que eu poderia dizer já foi dito pelos que 
me antecederam. Pouco está sobrando do que pensei em falar 
sobre o Paolo.

Quero dizer, primeiramente, que é uma honra muito grande 
ser seu amigo. Amigo não se conhece em festas. Normalmente, 
conhecem-se os amigos nas horas infelizes. Eu tenho uma 
lembrança muito triste e boa - triste porque fiquei internado 
no hospital durante 25 dias. Tive a paciência de marcar quantas 
visitas você me fez. Eu fiquei 25 dias no hospital, você foi 25 
vezes me visitar. É coisa para guardar do lado esquerdo do 
peito com toda humildade e muito feliz em dizer que você é 
meu amigo.

Se me permitem, queria falar mais três ou quatro palavras, 
para dizer que hoje tanto você como eu estamos sentindo a 
ausência de uma pessoa que, tenho certeza, estaria aqui extre-
mamente feliz, lhe dando abraços, beijos e cumprimentos pelo 
título que você está recebendo hoje, com gratidão ao nosso 
querido Vereador Toninho Paiva. Infelizmente, Deus assim não 
quis, mas lá de cima tenho certeza absoluta de que ele está 
extremamente feliz. Trata-se do nosso querido amigo Euclides 
de Carli.

Nada mais tenho a dizer. Tudo já foi dito, já foi mostrado.
Mais uma vez, Vereador, o senhor acertou em cheio na 

escolha do homenageado.
Paolo, auguri! Boa noite. Obrigado. (Palmas)
MESTRE DE CERIMÔNIAS - Essas foram as palavras do 

Sr. Algirdas Antonio Balsevicius, o popular Dadá, Presidente do 
Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios no 
Estado de São Paulo.

Vamos ouvir agora outra personalidade no âmbito da re-
presentação sindical, um português de boa cepa, lá de Gebelim, 
de Trás-os-Montes, que também é guerreiro, líder nato, um dos 
fundadores da Comunidade Gebelinense de São Paulo.

Não bastasse ser Presidente do Sindicato da Panificação e 
Confeitaria do Estado de São Paulo, é uma personalidade irres-
trita no âmbito da comunidade luso-brasileira.

Acompanhemos, para gáudio de todos nós, a mensagem 
do Sr. Antero José Pereira, como já o dissemos, Presidente do 
Sindicato da Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo, 
o Sampapão. (Palmas)

O SR. ANTERO JOSÉ PEREIRA - Boa noite a todos. Quero 
cumprimentar o homenageado Paolo, o proponente desta 
sessão solene, o Vereador Toninho Paiva, e, em seu nome, 
cumprimentar os demais membros da Mesa e os senhores que 
aqui vieram.

Gostaria de cumprimentar a esposa do Paolo, D. Marlisa, e, 
em seu nome, cumprimentar todas as senhoras presentes nesta 
sessão solene.

Paolo, pouco a dizer: parabéns! O título é mais do que me-
recido por tudo o que você fez e continua fazendo pela cidade 
de São Paulo.

Toninho Paiva, parabéns por ter escolhido a pessoa certa, 
uma pessoa trabalhadora, membro do nosso sindicato também. 
Mais uma vez agradeço, porque é uma pessoa da nossa catego-
ria que você escolheu para fazer um cidadão paulistano. Você, 
que é um Vereador que está aqui sei lá há quantas legislaturas, 
acerta quase sempre. Quase sempre acerta naquilo que se pro-
põe a fazer, principalmente nos Títulos de Cidadão Paulistano.

Paolo, creia que aumentou a sua responsabilidade, meu 
amigo. Você deixou de ser um imigrante italiano para ser um 
cidadão paulistano, nesta Cidade maravilhosa que nos acolhe e 
ainda nos homenageia.

Eu já tive esse prazer também. Sou português e vim para cá 
com 14 anos. Também o Toninho Paiva propôs o título a mim e 
sei o quanto aumenta a responsabilidade e o amor que temos 
por esta Cidade.

Mais uma vez, parabéns aos dois. Viva São Paulo! Viva 
Toninho! Viva Paolo! (Palmas)

MESTRE DE CERIMÔNIAS - Essas foram as palavras do 
Sr. Antero José Pereira, Presidente do Sindicato da Panificação e 
Confeitaria do Estado de São Paulo.

Sr. Paolo, em uma conversa muito cordial que tivemos - o 
senhor me desculpe pelas 637.417 perguntas - tal conversa 
foi pessoal e agradabilíssima. Conversamos sobre tudo, desde 
ópera, música clássica até o futebol. O Sr. Paolo, na Itália, é 
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O SR. PRESIDENTE (Toninho Paiva - PL) - Está aberta a 

sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A presente sessão solene destina-se à entrega do Título de 

Cidadão Paulistano ao Sr. Francesco Paolo Lo Schiavo, nos ter-
mos do Decreto Legislativo nº 10, de 13 de fevereiro de 2019, 
de autoria deste Vereador.

Passo a palavra ao Mestre de Cerimônias, Sr. Claudio Alba, 
para a condução dos trabalhos.

MESTRE DE CERIMÔNIAS - Senhoras, senhores, autorida-
des, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo.

Esta noite se nos afigura por demais importante. O Plenário 
1º de Maio, próprio do Legislativo Paulistano, abre as suas 
portas para um evento de relevância, relevância somada à 
singularidade.

Aqui presentes estão venerandas personalidades que go-
zam de notoriedade e prestígio, mercê da atividade que desem-
penham e também pela característica que evidenciam: servir. 
Servem na atividade, servem em benemerência, servem em 
associações, clubes de serviço. Temos dito em inúmeras ocasi-
ões que, efetivamente, servir é uma aptidão. Toda aptidão quer 
desenvolver-se, abastecer-se da sua própria razão de existir.

Somam-se aos cumprimentos a nossa alegria interior, nessa 
deferência do convite em poder partilhar com o senhor, com a 
senhora, nesta noite de significativa e merecida homenagem.

Por isso, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São 
Paulo.

Para compor a Mesa, convidamos os Srs.: Algirdas Anto-
nio Balsevicius, o popular Dadá, Presidente do Sindicato do 
Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios no Estado de 
São Paulo; Antero José Pereira, Presidente do Sindicato da Pa-
nificação e Confeitaria do Estado de São Paulo, Sampapão; Luiz 
Deoclécio Massaro Galina, Diretor Regional do Sesc-SP; Américo 
Calandriello Júnior, Vice-Presidente de Relações Institucionais 
da Federação Paulista de Futebol; Cássio Loschiavo, primo do 
homenageado e referência na administração. (Palmas)

Vamos receber calorosamente os homenageados desta 
noite o Sr. Francesco Paolo Lo Schiavo.

- Acompanhado do Vereador Toninho Paiva, adentra o ple-
nário o homenageado, sob aplausos.

MESTRE DE CERIMÔNIAS - Convidamos todos para, de 
pé, ouvirmos o hino da República Italiana. Em seguida, ouvire-
mos o hino da República Federativa do Brasil, executado pela 
Banda Musical da Guarda Civil Metropolitana, sob a regência 
do Subinspetor Marcus Johnny.

- Execução do Il Canto degli Italiani.
- Execução do Hino Nacional Brasileiro.
MESTRE DE CERIMÔNIAS - Itália, velha península, cora-

ção da Europa; Brasil, florão da América; Bandeira Brasileira, 
esplendor do Cruzeiro do Sul.

Os nossos agradecimentos de coração inteiro aos compo-
nentes da Banda Musical da Guarda Civil Metropolitana, sob a 
regência do Subinspetor Marcus Johnny.

Não bastasse a probidade interpretativa, há a garbosidade 
dos seus componentes, que convertem em música essa presen-
ça tão significativa. É um setor, uma característica que molda 
a sua identidade sempre presente, abrilhantando os grandes 
acontecimentos.

Muito agradecido, mais uma vez, aos componentes da 
Banda Musical da Guarda Civil Metropolitana e por essa pres-
teza de nos brindar de forma reverente e cívica com o hino da 
República Italiana. (Palmas)

Feliz retorno! Nós nos encontraremos, com certeza, em 
múltiplos eventos. Muito obrigado.

Sr. Paolo, nós temos uma nominata de autoridades que 
enviaram congratulações para esta homenagem. Na técnica, o 
Jorge Wilson já vai mostrar a primeira congratulação. Por gen-
tileza, todos de olho na tela, vamos acompanhar a mensagem 
do Digníssimo Prefeito da cidade de Castellabate, Dr. Costabile 
Spinelli.

- Apresentação de vídeo.
MESTRE DE CERIMÔNIAS - Isto posto, nós gostaríamos 

de agradecer a presença do Dr. Jorge Amim Abicalam Filho, 
representando, neste ato, o Sindbol, Sindicato das Associações 
de Futebol Profissional do Estado de São Paulo.

O Sr. Algirdas Antonio Balsevicius, Digníssimo Presidente 
do SAGASP, solicitou que eu passasse aos senhores a persona-
lidade a qual ele está representando. É uma carta de S.Exa., o 
Deputado Campos Machado, que assim o diz:

“Prezado Presidente Vereador Eduardo Tuma - que é o 
proponente no convite.

Inicialmente, faço questão absoluta - e com extrema sin-
ceridade - de cumprimentá-lo, assim como a todos os ilustres 
Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, pela justiça 
e sensibilidade que nortearam a concessão do honroso Título 
de Cidadão Paulistano ao Sr. Francesco Paolo Lo Schiavo, Pre-
sidente do Sindicato do Comércio Atacadista, Importador e 
Exportador de Frutas do Estado de São Paulo, além de inúmeras 
outras atividades.

Assim, não poderia de forma alguma deixar de parabenizar 
o Vereador Toninho Paiva por sua iniciativa em prestar uma 
homenagem a um homem de bem.

Impossibilitado de comparecer, em virtude de compromis-
sos já agendados, serei representado na pessoa do meu amigo 
e irmão Algirdas Antonio Balsevicius, o popular Dadá.

Ao ensejo, peço-lhe que transmita, por favor, Sr. Presidente, 
o meu abraço ao amigo Francesco, um dos mais dignos e con-
ceituados sindicalistas empresários que eu conheço.

Que Deus proteja e ilumine sempre a Câmara Municipal 
de São Paulo.”

Essa é a missiva enviada por S.Exa., o Deputado Campos 
Machado.

Sr. Paolo, eu tenho, em continuidade à nominata de con-
gratulações, as autoridades que lhe enviaram mensagens e o 
parabenizam por esta noite festiva.

Pretensiosamente, vou levar ao conhecimento dos senho-
res.

Enviaram congratulações para este evento: os Srs.: João 
Doria, Governador do Estado de São Paulo; Bruno Covas, Pre-
feito do Município de São Paulo; Deputado Cauê Macris, Pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; 
Vereador Eduardo Tuma, Presidente da Câmara Municipal de 
São Paulo; Rossieli Soares da Silva, Secretário de Estado da 
Educação; Célia Camargo Leão Edelmuth, Secretária de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Dr. Paulo Dimas Masca-
retti, Secretário de Estado da Justiça e Cidadania; Dr. Gianpaolo 
Poggio Smanio, Procurador Geral de Justiça do Estado de São 
Paulo; Professora Dra. Maria Amalia Pie Abib Andery, Magnífica 
Reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Pro-
fessor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, Magnífico Reitor da 
Universidade Mackenzie; Berenice Maria Giannella, Secretária 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania; Luiz Alvaro Aguiar 

Limpeza Urbana - Administração da Unidade - Equipamento e 
Material Permanente - Tesouro Municipal, do orçamento vigen-
te, conforme Nota de Reserva nº 195/2020.

3 - DESIGNO, como responsáveis pelo recebimento/fiscais 
da aquisição os servidores Evaldo Azevedo, RF. 855.074-3 - 
Titular e Ana Carolini Gonçalves De Campos, RF. 855.077-8 
- Suplente.

 CÂMARA MUNICIPAL
 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÃO DA SECRETARIA GERAL ADMINISTRATIVA
PROCESSO CMSP-PAD-2019/00081
"Considerando as informações constantes dos presentes 

autos, em especial o Parecer SCL n. 69/2020, pág. 72, nos ter-
mos do Ato 1451/19, aplico a penalidade de multa no valor de 
R$600,00 (seiscentos reais) à empresa RCA Produtos & Serviços 
Ltda, por descumprimento da Cláusula Terceira, subitem 3.3 do 
Termo de Referência, infração grau 2, sobre três ocorrências na 
prestação dos serviços de jardinagem, referente a não entrega 
de semente de grama, de adubo químico e terra orgânica, nos 
termos da Cláusula Nona, subitem 9.1.2 do TC n. 69/2019.

Fica concedido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, 
conforme art. 109, I, "f" da Lei 8666/93 e alterações."

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 4501/2020
PROCESSO CMSP nº 932/2018
"À vista das informações processadas nos presentes autos, 

em especial o Parecer da Procuradoria SCL nº 063/2020, a Mesa 
DECIDE APLICAR à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 
02.558.157/0001-62, a penalidade de multa no valor total de 
R$ 3.397,37 (três mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta 
e sete centavos), prevista no subitem 9.1.4 da Cláusula Nona 
(inexecução parcial), por descumprimento do subitem 3.6 do 
item 3 do Termo de Referência do Contrato nº 27/2017, ficando 
facultado o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos 
do artigo 109, I, f, da Lei Federal nº 8.666/93 e dos artigos 54, 
VII, e 55 do Decreto Municipal nº 44.279/03."

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - LICITAÇÕES

 EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 016/20
GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. CNPJ nº 

61.457.941/0001-43. Aditamento ao Contrato nº 072/19 - 
Acréscimo de quantitativos contratuais, com a inclusão de 01 
copiadora Marca Xerox – Modelo Altalink B-8055, passando a 
vigorar no importe mensal estimado de R$ 7.885,72, correspon-
dendo a um acréscimo estimado de 12,22% ao valor total do 
contrato. Inciso II e §1º do Art. 81 da Lei Federal nº 13.303/16, 
Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto nº 44.279/03.Data de 
assinatura: 07/04/20. SEI nº: 7610.2019/0001853-0.

 EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/20
L. A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CON-

TROLE DA QUALIDADE LTDA. CNPJ nº 53.020.152/0001-12. 
Prestação de serviços técnicos ambientais para promover o 
gerenciamento ambiental de uma obra que inclui limpeza, 
demolição, remoção de entulho, terraplenagem, estabilização 
e proteção de taludes, muros de arrimo, drenagem superficial 
de águas pluviais, passeios, paisagismo, iluminação pública 
complementar e fechamentos na área localizada entre a faixa 
de servidão da TRANSPETRO (Petrobrás) e faixa de servidão da 
ENEL SP (Eletropaulo), situado junto à Rua Attílio Bartalini e a 
Rua Michele Príncipe, na Gleba L2 do Conjunto Habitacional 
Heliópolis L, Subprefeitura Ipiranga, São Paulo, SP. Prazo: 120 
dias. Concorrência n° 001/2018 – Ata de Registro de Preços nº 
004/COHAB-SP/19. R$ 56.876,96. Data de assinatura: 07/04/20. 
SEI nº 7610.2019/0003262-2.

 DESPACHO
À v i s t a  do  cons tan te  no  Proces so  SE I  n º 

7610.2020/0000999-1, AUTORIZO, renovação da assinatura 
do jornal FOLHA DE SÃO PAULO-EDIÇÃO DIGITAL, período 
anual, destinada à Assessoria de Comunicação, nos termos 
do Inciso I, Art. 30 da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, 
emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 358,80 (trezen-
tos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), em favor da 
empresa EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, inscrita no CNPJ 
60.579.703/0001-48, onerando a dotação orçamentária nº 83.1
0.16.482.3002.2611.3.3.90.39.00.09

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMPRAS

 DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE
Processo de Compras 235/20 - Com base nas informa-

ções prestadas pela Diretoria de Negócios e Turismo, pela Dire-
toria Administrativa Financeira e de Relação com Investidores 
e manifestação da Gerência Jurídica desta São Paulo Turismo, 
RATIFICO a autorização para a contratação emergencial para 
fornecimento de álcool gel em atendimento ao Hospital de 
Campanha Anhembi, dividida em 3 lotes:

Lote 1
Empresa: Be Factory Laboratories, Indústria,
Comércio, Importação e Exportação LTDA
CNPJ 13.406.983/0001-02
Quantidade: 23.640 frascos
Valor unitário: R$ 13,20
Valor total: R$ 312.048,00
Lote 2
Empresa: Dudamar Indústria e Comércio de
Cosméticos Importação e Exportação Ltda
CNPJ 24.473.214/0001-43
Quantidade: 22.840 frascos
Valor unitário: R$ 13,10
Valor total: R$ 299.204,00
Lote 3
Empresa: Garden Indústria e Comércio de
Cosméticos Ltda
CNPJ 05.244.586/0001-53
Quantidade: 21.260 frascos
Valor unitário: R$ 13,00
Valor total: R$ 276.380,00
Osvaldo Arvate Jr.
Diretor Presidente
Data:14/04/2020.

rando as dotações de nºs 84.11.10.302.3003.9.204.4.4.90.51.0
0.00 e 84.10.10.302.3003.1.512.4.4.90.51.00.00 do orçamento 
vigente conforme docs SEI nºs 027672110 e 027672223.

 DESPACHO:
SEI Nº 6022.2019/0002772-7:
Tomada de Preços nº 016/SIURB/19:
I - À vista dos elementos constantes do presente, ACOLHO 

e ADOTO como razão de decidir as ponderações da Comissão 
Permanente de Licitações ( 028088224 ), a mim submetidas, 
que ficam fazendo parte integrante do presente, com fulcro 
nos artigo 28 e 29 do Decreto Federal n.º 23.569/33, bem como 
do artigo 7º da Resolução n.º 218/93 do CONFEA, CONHEÇO 
o recurso apresentado pela empresa OFFICEPLAN PLANEJA-
MENTO E GERENCIAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 02.136.688/0001-67 e conheço do seu conteúdo, por tem-
pestivo, porém no mérito NEGO-LHE provimento e, por via de 
consequência, MANTENHO a decisão que Habilitou a empresa 
EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – EPP.

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
6074.2019/0002727-5.

Referência: Homologação e Adjudicação de Licitação 
na modalidade Convite nº 019/19/SIURB e Autorização 
para Contratação.

Assunto: CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DE 2º ESCALÃO PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES 
DO TELHADO DO POLO DO IDOSO E CONARI E MANUTEN-
ÇÃO DA SALA DE TI, SITO À RUA TEIXEIRA MENDES , 262, 
CAMBUCI, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 380,00 M2

Interessado: Secretaria Municipal de Direitos Huma-
nos e Cidadania - SMDHC

DESPACHO :
I. No exercício das minhas atribuições legais, e à vista 

dos elementos constantes destes autos, e, nos termos do dis-
posto no art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei 
Municipal nº 13.278/02 e no art. 18, parágrafo 2º, do Decreto 
Municipal nº 44.279/03, HOMOLOGO o presente procedimento 
licitatório, na modalidade CONVITE nº 019/19/SIURB, cujo ob-
jeto é a CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 2º 
ESCALÃO PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES DO TELHADO 
DO POLO DO IDOSO E CONARI E MANUTENÇÃO DA SALA 
DE TI, SITO À RUA TEIXEIRA MENDES , 262, CAMBUCI, COM 
ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 380,00 M2, que ora ADJUDICO 
à empresa classificada em 1º lugar neste certame POLOSUL 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 
sob nº 07.761.443/0001-44, pelo valor total de R$ 302.043,02 
(trezentos e dois mil quarenta e três reais e dois centavos).

II. AUTORIZO a contratação da empresa POLOSUL ENGE-
NHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 
07.761.443/0001-44, para a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 2º 
ESCALÃO PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES DO TELHADO 
DO POLO DO IDOSO E CONARI E MANUTENÇÃO DA SALA DE 
TI, SITO À RUA TEIXEIRA MENDES , 262, CAMBUCI, COM ÁREA 
DE INTERVENÇÃO DE 380,00 M2, em conformidade com as 
regras estabelecidas neste edital e seus anexos, pelo valor total 
de R$ 302.043,02 (trezentos e dois mil quarenta e três reais e 
dois centavos).

III. AUTORIZO a emissão de empenho para suportar as 
despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando 
as dotações orçamentárias nº 34.10.14.422.3007.1.736.4.4.90
.39.00.00 e 34.10.14.422.3007.4.330.3.3.90.39.00.00 do orça-
mento vigente, consoante doc´s SEI nº 027902496, 027941522, 
027941642 e 028060427.

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO 
007/008/SIURB/15/20.

PROCESSO 2014-0.269.424-1.
CONTRATADA: DP BARROS – PAVIMENTAÇÃO E CONS-

TRUÇÃO LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTROLE DE 

CHEIAS NA BACIA DO TREMEMBÉ.
OBJETO DO ADITAMENTO - DA PRORROGACAO DO PRAZO 

CONTRATUAL - Fica prorrogado o prazo contratual por mais 24 
meses a contar de 10 de abril de 2020, conforme cronograma 
físico-financeiro em fls. 5443 a 5451.

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO 
013/012/SIURB/15/2020.

PROCESSO 2015-0.268.871-5 (Proc. Orig. 2014-0.242.680-8).
CONTRATADO: CONSORCIO DP BARROS/TIISA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS CIVIS DE DRENAGEM 

PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES NA BACIA DO RIO ARICAN-
DUVA - FASE COMPLEMENTAR I - INTEGRANTES DOS LOTES 1 
E 2 – LOTE 1.

OBJETO DO ADITAMENTO - 1) DA ALTERAÇÃO CONTRA-
TUAL; 2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL – R$ R$ 
3.391.208,09, 3) ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE ORÇA-
MENTOS E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO; 3) 
DA INCLUSÃO DE SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS e 4) DOS 
RECURSOS FINANCEIROS.

 6110.2019/0006656-9
Int.: W.S.G. Engenharia Ltda - EPP
Ass.: Suspensão Contratual
Ref.: Contrato nº Contrato nº 144/SIURB/19 – Execução de 

obra de manutenção e adequação das lajes do Hospital Campo 
Limpo – Estrada de Itapecerica, 1661 – São Paulo - SP.

DESPACHO: I - À vista dos elementos constantes no presen-
te e em especial das justificativas apresentadas pela unidade 
fiscalizadora (EDIF/DME 028033913) e da ATAJ (028067753, 
028071577), que acolho e pela competência a mim delega-
da na Portaria nº 002/SMSO.G/2017, AUTORIZO a suspensão 
do Contrato nº 144/SIURB/19 (025008856), celebrado com 
empresa W.S.G. Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 71.855.696/0001-86, cujo objeto é a execução de obra de 
manutenção e adequação das lajes do Hospital Campo Limpo – 
Estrada de Itapecerica, 1661 – São Paulo - SP, suspensão essa, 
por 60 (sessenta) dias corridos, a contar de 15/04/2020.

 AUTORIDADE MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO SEI N.º 8310.2020/0000424-0.
I - DESPACHO
1. À vista dos elementos constantes do presente, em es-

pecial as manifestações da Diretoria de Gestão de Serviços, 
Comissão de licitação, Diretoria Administrativa e Financeira e 
Assessoria Jurídica desta AMLURB, que acolho e adoto como 
razões de decidir, AUTORIZO, em conformidade com o artigo 
24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 
54.102/13, a contratação direta por dispensa de licitação da 
empresa GHAIA COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 26.564.812/0001-
53, pelo valor total de R$ 1.644,44 (hum mil, novecentos e 
quarenta e um reais e trinta e três centavos), para aquisição de 
dois mapas, na forma descrita no termo de referência.

2 - AUTORIZO, outrossim, a emissão da Nota de Empenho 
para atendimento das despesas, onerando a dotação nº 81.10.
15.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00 - Autoridade Municipal de 
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