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 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000412-1

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista das informações constates no presente processo 

eletrônico e visando atender à legislação pertinente, AUTORI-
ZO o empenho em favor de NELSON ANTONIO MARQUES DE 
OLIVEIRA, CPF 086.893.148-90, para gestão de adiantamento 
bancário para pequenas despesas, com fundamento legal nas 
Lei Federais 13.303/2016, 4.320/1964 e suas alterações e na 
legislação municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R$ 
18.334,30 (dezoito mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta 
centavos), e demais empenhos e cancelamentos que vierem a 
ocorrer no período de janeiro a junho de 2020, que onerará a 
dotação 05.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00, com recursos 
da fonte 09.

Os efeitos desta autorização valem a partir de 01/01/2020.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ATO DPR Nº 11/2020
O Diretor Presidente da São Paulo Turismo S.A., no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, 
em cumprimento ao art. 49 do Regulamento de Licitações e 
Contratos da SP Turis.

RESOLVE:
1. Alterar a composição da Comissão Permanente de Licita-

ção, conforme segue:
· Paulo Rogerio de Almeida – Presidente da Comissão e 

Pregoeiro
· Alberto Rommell Ocroche – Pregoeiro, Membro da Co-

missão e Apoio
· Sandro José dos Santos – Pregoeiro, Membro da Comissão 

e Apoio
· Rita de Cássia Mori Marques - Membro da Comissão e 

Apoio
· Rubens Barbosa da Silva – Membro da Comissão e Apoio
2. Em caso de ausência do Presidente da Comissão Perma-

nente de Licitações, responderá pela presidência o Sr. Alberto 
Rommell Ocroche.

3. Revogar o ATO DPR 09/2019.
4. Este ato entra em vigor na data de sua assinatura e terá 

validade de 12 meses.
5. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
São Paulo, 05 de maio de 2020.
Osvaldo Arvate Jr
Diretor Presidente

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2020-SGM.
PROCESSO Nº: 6011.2019/0002667-4
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL.
CONTRATADA: GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVI-

ÇOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa espe-

cializada no fornecimento de Coletor/Leitor móvel de dados 
Bluetooth com tecnologia RFID, Etiquetas/TAG RFID Patrimonial, 
Software (App Android e Web), serviço de atualização e suporte 
técnico, conforme especificações e quantidades contidas no 
Anexo I – Termo de Referência.

VALOR DO CONTRATO: R$ 67.124,96 (sessenta e sete mil 
cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).

NOTAS DE EMPENHO Nºs: 38.112/2020, 38.114/2020, 
38.118/2020, 38.120/2020 e 38.121/2020.

DOTAÇÃO: 11.20.04.126.3011.2818.4.4.90.52.00.00, 11.2
0.04.122.3024.2103.3.3.90.30.00.00 e 11.20.04.126.3011.281
8.3.3.90.40.00.00

a) TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete - 
SGM.

b) GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA, Sócio Proprietário 
da empresa GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS. 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2020-SGM.
PROCESSO Nº: 6011.2019/0002939-8
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO.
SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL.
CONTRATADA: ECOVALLE LAGOS ORNAMENTAIS & AQUA-

RISMO EIRELI
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa Espe-

cializada na Prestação de Serviços contínuos de limpeza, tra-
tamento, manutenção e conservação, com fornecimento de 
equipamentos, conforme especificações e quantidades contidas 
no Anexo I – Termo de Referência.

VALOR DO CONTRATO: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos 
reais).

NOTA DE EMPENHO Nº: 40.109/2020
DOTAÇÃO: 11.20.04.122.3024.2103.3.3.90.39.00.00
a) TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete - 

SGM.
b) CARLOS CARPINELLI FAVALE, Sócio Proprietário da em-

presa ECOVALLE LAGOS ORNAMENTAIS & AQUARISMO EIRELI. 

 EXTRATO DO TERMO CIRCUSTANCIADO 
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL Nº 
001/2020-SGM

PROCESSO: 6011.2017/0000352-2
CONTRATO Nº: 037/2017-SGM
CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: TOP SERVICE SERVIÇOS PESSOAIS DE CON-

TROLE DE ACESSO EIRELI.
I - À vista dos serviços executados, conforme informações 

no processo supramencionado, considera-se definitivamente re-
cebido o objeto contratual com fundamento no artigo 73, inciso 
I, Alínea “b”, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.

a) RITA DE CÁSSIA EMERY SACHSE, Coordenadora de 
Administração e Finanças - SECRETARIA DE GOVERNO MU-
NICIPAL.

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2019/0001009-3. SGM – Coordenação de Adminis-

tração e Finanças. Contratação de empresa para prestação de 
serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para 
suporte ao desenvolvimento de ações da Prefeitura de São 
Paulo – PMSP, voltadas a estruturação de projetos e parcerias 
e desestatizações para a Secretaria do Governo Municipal. 
Aditamento contratual. Acréscimo. 1. À vista dos elementos 
contidos no presente processo, e em especial as informações 
constante dos documentos números 028051108, 028058120, 
028206306, 028208748, 028368137, 028368457, 028368548, 
028424403, e a manifestação da Assessoria Jurídica desta 
Pasta, doc. 028638671, nos termos do disposto no artigo 65, 
inciso II, alínea “b” c.c. §1º do mesmo artigo da Lei Federal 
nº 8.666/93 c.c. o cláusula 10.1 do Contrato, AUTORIZO, com 
base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 
219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas 

de estilo, o aditamento do Contrato nº. 014/2019-SGM, celebra-
do com a empresa SÃO PAULO PARCERIAS S.A. inscrita no CNPJ 
sob n.º 11.702.587/0001-05, pelo período de 12 (doze) meses, 
que em por objeto a prestação de serviços de consultoria e as-
sessoria técnica especializada para suporte ao desenvolvimento 
de ações da Prefeitura de São Paulo – PMSP, voltadas a estru-
turação de projetos e parcerias e desestatizações para a Secre-
taria do Governo Municipal, para fazer constar: I – Alteração 
do Termo de Referência para Prestação de Serviços e Anexos I 
e II, correspondente ao acréscimo no valor de R$ 3.283.920,00 
(três milhões duzentos e oitenta e três mil novecentos e vinte 
reais), equivalente ao acréscimo acumulado na ordem de 
20,25%, passando o valor total estimado de R$ 16.215.360,00 
(dezesseis milhões duzentos e quinze mil trezentos e sessenta 
reais) para R$ 19.499.280,00 (dezenove milhões quatrocentos 
e noventa e nove mil duzentos e oitenta reais). II - Alteração 
da cláusula segunda, subcláusula 2.1 e 2.1.1, para constar o 
novo valor contratual. III – Alteração do Termo de Referência 
e Anexos I e II. 2. Por consequência, autorizo a emissão no 
nota de empenho estimativa no valor total de R$ 3.283.920,00 
(três milhões duzentos e oitenta e três mil novecentos e vinte 
reais), onerando a dotação orçamentária 11.20.04.122.302
4.2.419.3.3.90,35.00.00 do presente exercício, em favor da 
empresa SÃO PAULO PARCERIAS S.A. inscrita no CNPJ sob n.º 
11.702.587/0001-05.

 OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO D.O.C. DE 
05/05/2020

Despacho Autorizatório
Concorrência nº 008/SGM/2019
Processo Administrativo SEI: 6071.2019/0000271-3
Interessados: PMSP, SGM, SMSUB
Objeto: Concorrência para a concessão de restauro, refor-

ma, operação, manutenção e exploração do Mercado Municipal 
Paulistano e do Mercado Kinjo Yamato no Município de São 
Paulo.

Assunto: Republicação de Edital
I. Em face dos elementos que instruem o presente, nota-

damente das manifestações de SGM-Desestatização docs nºs 
028518555 e 028523805, determino a REPUBLICAÇÃO do ins-
trumento convocatório e seus anexos, com reabertura de prazo 
por 30 (trinta) dias, da Concorrência nº 008/SGM/2019, que 
tem por objeto a concessão para restauro, reforma, operação, 
manutenção e exploração do Mercado Municipal Paulistano e 
do Mercado Kinjo Yamato no Município de São Paulo.

II. Encaminhe-se o processado à CEL para adoção das 
providências cabíveis.

III. Publique-se.
RUBENS RIZEK JR.
Secretário de Governo Municipal

 DESPACHO DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE 
COMUNICAÇÃO

6010.2020/0001007-3. PREF/SECOM. Contratação emer-
gencial do Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas 
– IPESPE, para realizar serviços de pesquisa de compreensão e 
qualidade percebida no combate ao coronavírus pela Prefeitura 
de São Paulo compreendendo planejamento e realização de 
pesquisas quantitativas com entrevistas telefônicas, coleta e 
análise de dados com elaboração de relatórios em gráficos para 
acompanhar os resultados e sua evolução, bem como composi-
ção dos índices de aceitação dos munícipes sobre as medidas 
e ações no combate ao coronavírus, a ser realizada no período 
de maio até dia 31 de julho de 2020. I - À vista dos elementos 
contidos no presente, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 
artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020 c/c o Decreto 44.279/03 e 
artigo 2º inciso II do Decreto 59.283/2020, e em especial a ma-
nifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 028163126 
e 028607888, AUTORIZO , observadas as formalidades legais e 
cautelas de estilo, a contratação direta da empresa INSTITUTO 
DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONÔMICAS - IPESPE, 
inscrito no CNPJ sob n.º 11.849.437/0001-10, objetivando a 
prestação de serviços de pesquisa de compreensão e qualidade 
percebida no combate ao coronavírus pela Prefeitura de São 
Paulo compreendendo planejamento e realização de pesquisas 
quantitativas com entrevistas telefônicas, coleta e análise de 
dados com elaboração de relatórios em gráficos para acompa-
nhar os resultados e sua evolução, bem como composição dos 
índices de aceitação dos munícipes sobre as medidas e ações 
no combate ao coronavírus, a ser realizada no período de maio 
até dia 31 de julho de 2020, conforme Requisição de Serviços 
PREF/SECOM doc. 028103192, pelo valor total global estimado 
de R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais). 
II - Emita-se Nota de Empenho em favor da empresa INSTITUTO 
DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONÔMICAS - IPESPE, 
inscrito no CNPJ sob n.º 11.849.437/0001-10, onerando a 
dotação orçamentária n.º 11.20.24.131.3012.2.402.3.3.90.39.0
0.00, do presente exercício, para cobertura da despesa. III – O 
controle da execução será exercido pelos servidores MARIA 
ISABEL ARAÚJO DA SILVEIRA CINTRA - RF: 746.627-7, na quali-
dade de gestora, LIGIA DE SOUZA - RF: 746.627-7, como fiscal 
e RICARDO PETTINATI GONELLI - RF: 771.006-2, como suplente.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6029.2020/0001683-0 - I - No exercício das atribuições 
a mim conferidas nos termos da Portaria 35/SMSU/2017 
e, à vista dos elementos de convicção presentes nos 
autos, especialmente, a manifestação do responsável pelo 
acompanhamento do contrato, que acolho como razão de 
decidir, com fundamento nos artigos 86 e 87, da Lei Federal 
8.666/93, APLICO à empresa TB SERVIÇOS S.A , CNPJ 
60.924.040/0001-51, pena pecuniária de R$ 5.795,77( cinco 
mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete 
centavos) referente à multa pela não substituição de veículos 
no prazo contratual, e corresponde a 2,5% (dois e meio por 
cento) sobre o valor mensal do Contrato, por descumprimento 
das obrigações decorrentes do ajuste, conforme cláusula 8.3.6 
do Contrato 007/SMSU/2017. – II - Fica intimada a empresa 
acerca da respectiva penalidade, para apresentação de recurso 
administrativo, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da publicação desta decisão, o qual deverá ser 
apresentado na Divisão de Compras e Contratos, sito na rua da 
Consolação, 1.379, 8º andar - São Paulo- Capital, em horário de 
expediente, onde também poderá ser consultado o respectivo 
processo.

 6029.2018/0002291-8 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana – SMSU. - Aquisição de cadeiras – refeitório 
SMSU. – I - À vista dos elementos contidos no presente, e nos 
termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 c/c Lei 
Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e 
Decreto 54.102/13, alterado pelo Decreto Municipal 54.829/14, 
AUTORIZO, observada a Portaria 35, de 06 de julho de 2017, a 
contratação da empresa STILOK COMERCIO E LOCACOES EM 
GERAL EIRELI, inscrita com CNPJ 13.014.698/0001-46, para 
aquisição de 40 (quarenta) cadeiras, pelo valor unitário de R$ 
90,00 (noventa reais), perfazendo valor total de R$ 3.600,00 
(três mil e seiscentos reais) para o refeitório da Secretaria 
Municipal de Segurança Urbana, conforme Requisição de Ma-
terial – doc. 028110020 e especificações técnicas descritas no 
Termo de Referência – doc. 028246317; - II – AUTORIZO, ou-
trossim, a emissão da respectiva Nota de Empenho e seu anexo 
( 028544931), onerando a dotação orçamentária 38.10.06.122.
3024.2.100.4.4.90.52.00.00;

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TRABALHO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6064.2019/0000981-7
I – No exercício da competência que me foi delegada 

por meio das Portarias SMDET nºs 25/2019 e 038/2013/
SDTE-GAB, e à vista dos elementos de convicção constantes 
no presente, especialmente a Ata da Sessão Pública do 
Pregão Eletrônico (doc. 028169397) que, foi firmada pelo 
Senhor Pregoeiro e a equipe de apoio, HOMOLOGO o PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020/SMDET, por terem alcançado 
o Menor Valor Unitário, que objetivou a aquisição de: Item 
I - 160 unidades de balança suspensa portátil, no valor 
unitário de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), 
totalizando o valor de R$ R$ 44.000,00 (quarenta e quatro 
mil reais), tendo por vencedora a sociedade empresária MF 
Comércio, Gerenciamento e Serviços Eireli – EPP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 20.853.918/0001-90; Item II – 800 unida-
des de caixa vazada para alimentos, com valor unitário de 
R$ 16,60 (dezesseis reais e sessenta centavos), totalizando 
R$ 13.280,00 (treze mil duzentos e oitenta reais), tendo por 
vencedora a sociedade empresária MRV Plásticos e Comér-
cios de Produtos em Geral Ltda. – ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 17.428.167/0001-50 e; Item III – 200 unidades de 
carrinho para carga, com valor unitário de R$ 123,00 (cento 
e vinte e três reais), totalizando R$ 24.600,00 (vinte e quatro 
mil e seiscentos reais), tendo por vencedora a sociedade 
empresária Movimente Brasil Eireli – ME, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 27.308.366/0001-89. II – Por consequência, 
AUTORIZO a emissão das respectivas Notas de Empenho, nos 
termos do Decreto Municipal nº 59.171/2020, que onerarão 
as seguintes dotações orçamentárias: 30.10.11.122.3024.2
.100.4.4.90.52.00.00 e 30.10.08.605.3016.8.103.3.3.90.30.
00.00 do presente exercício financeiro, observando, no que 
couber, as disposições das Leis Complementares nºs 101/00 
e 131/09. III – Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 
8.666/93, bem como do Decreto Municipal nº 54.873/2014, 
designo as servidoras: Lucia Nazaré Velloso Verginelli, RF 
847.452.4, para atuar como Gestora Titular e Natália Koren 
Simoni, RF 859.454-6, para atuar como Gestora Substituta; 
e os servidores: Carina Beje de Almeida, RF 858.679.9, 
para atuar como Fiscal Titular e Arhão Henrique Ramos da 
Silva, RF 842.981.2, para atuar como Fiscal Substituto, por 
preencherem os requisitos estabelecidos no art. 6º do citado 
Decreto, conforme informação lançada aos autos, que de-
vem, após completo preenchimento, firmarem a Declaração 
acostada aos autos (doc. 028504324).

 6064.2020/0000171-0
I – No exercício da competência que me foi atribuída 

pela Portaria nº 38/2013/SDTE, atual SMDET, à vista dos 
elementos convicção contidos no presente, especialmente 
a manifestação da Coordenadoria do Trabalho, do Departa-
mento de Administração e Finanças, da Supervisão de Exe-
cução Orçamentária e Financeira e do parecer da Assessoria 
Jurídica desta Pasta que ora acolho, com fundamento no 
disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, 
Lei Municipal nº 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 44.279/2003 e pelo Decreto Municipal nº 
54.102/2013, AUTORIZO a contratação direta, por dispensa 
de licitação, com a empresa Almir Guerieri ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 22.400.151/0001-70, para aquisição de 
100 caixas de bobinas térmicas para senha descrita na pro-
posta anexa ao doc. 028441772, com demais especificações 
no Edital Eletrônico, no valor unitário de R$ 70,00 (setenta 
reais), totalizando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 
resultante da cotação eletrônica realizada em 27/04/2020, 
através do Sistema BEC/SP, Oferta de Compra – OC nº 
801007801002020OC00003. II - Dessa forma, AUTORIZO a 
emissão das respectivas Notas de Empenho, nos termos do 
Decreto Municipal n° 59.171/2020, que onerará a seguinte 
dotação orçamentária: 30.10.11.334.3019.8.090.3.3.90.30.
00.00 do presente exercício financeiro. III – Nos termos do 
artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do Decreto 
Municipal nº 54.873/2014, designo os servidores: Guilherme 
Eurípedes Silva Ferreira, RF: 793.277-4, para atuar como 
Gestor Titular e Josué Ferreira Souza, RF: 839.062-2, para 
atuar como Gestor Substituto; e os servidores: Julieta Gabriel 
Lotito, RF: 531.824-6, para atuar como Fiscal Titular e Lucas 
Gomes do Nascimento, RF: 859.494-5, para atuar como Fis-
cal Substituto, por preencherem os requisitos estabelecidos 
no art. 6º do citado Decreto, conforme informação lançada 
aos autos, que devem, após completo preenchimento, fir-
marem a Declaração acostada aos autos (doc. 028552292).

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DIRETOR GERAL

 8110.2020/0000176-6
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Aquisição de 100 (cem) camisetas em meia-

-malha, 100% algodão, pantone #935295 ou similar, manga 
curta, gola redonda, impressão serigráfica frente e verso em 
01 cor. Logotipos e Artes serão fornecidos pela Fundação 
Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura. Dispensa de 
licitação.

I – No uso das atribuições que me foram conferidas 
por lei e demais elementos constantes n° 13.278/2002, 
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/2003 e 
Decreto Municipal n° 54.102/2013, bem como em parecer 
exarado dos presentes autos, em especial a manifestação da 
Assessoria Técnico-Jurídica desta Fundação (SEI 028617228) 
e com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 
8666/93, combinado com o disposto no parecer exarado 
pela Procuradoria Geral do Município, ementado sobre 
o nº 11.876, AUTORIZO a contratação direta da empresa 
Máximo Indústria e Comércio Eireli, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 29.136.844/0001-46, com sede na Rua General 
Carlos Guedes, nº 610, Letra C, CEP 31720-500, Planalto, 
Belo Horizonte/MG, pelo valor total da aquisição de R$ 
2.200,00 (dois mil e duzentos reais), sendo R$ 22,00 (vinte e 
dois reais) o valor unitário, para fornecimento de 100 (cem) 
camisetas em meia-malha, 100% algodão, pantone #935295 
ou similar, manga curta, gola redonda, impressão serigráfica 
frente e verso em 01 cor. Logotipos e Artes serão fornecidos 
pela Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura.

II – Em consequência, fica autorizada a emissão da res-
pectiva nota de empenho, liquidação e pagamento, onerando 
a dotação 80.10.12.363.3019.2.881.3.3.90.30.00.06, do 
presente exercício.

III – Ficam indicadas como fiscal a servidora Viviane 
Araujo da Silva, RF 859.493-7 e como suplente a Sra. Bruna 
Caroline do Nascimento, RF 854.778-5.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 EXTRATO – TERMO DE APOSTILAMENTO 001 
AO CONTRATO Nº 030/SMSUB/COGEL/2019

Processo nº 6012.2019/0003686-1
EMPRESA: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ n. 10.965.693/0001-00
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Retificação da Dotação 

Orçamentária constante na Cláusula Segunda, item 2.2 do 
referido Termo.

FORMALIZADO EM: 05/05/2020
a)LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC

 GESTÃO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 6013.2019/0006137-3 - LICITAÇÃO: PREGÃO 
ELETRÔNICO

DESPACHO
INTERESSADAS: Secretaria Municipal de Gestão e VS2 Sa-

neamento e Serviços Ltda-ME
ASSUNTO: Contratação de serviços de limpeza semicrítica 

hospitalar para atender às necessidades da Coordenação de 
Gestão de Saúde do Servidor - COGESS

I - À vista dos elementos constantes do presente pro-
cesso, em especial as manifestações da Senhora Pregoei-
ra (028547438) e da Coordenadoria Jurídica desta Pasta 
(028600117), que adoto como razões de decidir, em cumpri-
mento do disposto no artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal nº 
10.520/2002, no artigo 3º, inciso VI e §1º do Decreto Muni-
cipal nº 46.662/2005, nas disposições contidas nos Decretos 
Municipais nº 43.406/2003 e 56.144/2015, e no exercício da 
competência delegada pelo artigo 3º, inciso I, alínea "d" da 
Portaria nº 4/SMG/2018, decido ADJUDICAR à empresa VS2 Sa-
neamento e Serviços Ltda-ME, CNPJ 22.439.760/0001-32, pelo 
valor mensal de R$ 6.545,53 (Seis mil, quinhentos e quarenta e 
cinco reais e cinquenta e três centavos - 028530437), o objeto 
da licitação em referência, qual seja, a prestação de serviços de 
limpeza semicrítica hospitalar para atender às necessidades da 
Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor - COGESS.

II - Por fim, HOMOLOGO os procedimentos e atos concer-
nentes ao Pregão Eletrônico nº 01/SG-CAF/2020.

III - Publiquem-se os itens I e II. Em seguida, à SG/CAF para 
a continuidade das providências de praxe, ficando a assinatura 
do documento condicionada à apresentação das certidões com-
probatórias de regularidade da contratada porventura vencidas, 
sem prejuízo de consulta às documentações previstas na Instru-
ção nº 02/2019 do Tribunal de Contas do Município, aprovada 
pela Resolução nº 12/2019 daquela Corte de Contas.

 PROCESSO SEI Nº 6013.2019/0006137-3
INTERESSADAS: Secretaria Municipal de Gestão e VS2 

Saneamento e Serviços Ltda ME. ASSUNTO: Contratação 
de serviços de limpeza semicrítica hospitalar para aten-
der às necessidades da Coordenação de Gestão de Saúde 
do Servidor – COGESS

DESPACHO SG/COBES SEI Nº 028634765
I - À vista dos elementos constantes do presente pro-

cesso, em especial as manifestações da Senhora Pregoei-
ra (028547438) e da Coordenadoria Jurídica desta Pasta 
(028600117), que adoto como razões de decidir, em cumpri-
mento do disposto no artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal nº 
10.520/2002, no artigo 3º, inciso VI e §1º do Decreto Municipal 
nº 46.662/2005, nas disposições contidas nos Decretos Munici-
pais nº 43.406/2003 e 56.144/2015, e no exercício da compe-
tência delegada pelo artigo 3º, inciso I, alínea "d" da Portaria 
nº 4/SMG/2018, decido ADJUDICAR à empresa VS2 Sanea-
mento e Serviços Ltda-ME, CNPJ 22.439.760/0001-32, pelo 
valor mensal de R$ 6.545,53 (seis mil quinhentos e quarenta e 
cinco reais e cinquenta e três centavos - 028530437), o objeto 
da licitação em referência, qual seja, a prestação de serviços de 
limpeza semicrítica hospitalar para atender às necessidades da 
Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor - COGESS.

II - Por fim, HOMOLOGO os procedimentos e atos concer-
nentes ao Pregão Eletrônico nº 01/SG-CAF/2020.

DESPACHO SG/CAF SEI Nº 028643123
I - À vista dos elementos constantes do presente processo, 

em especial as manifestações da Senhora Pregoeira da CPL-
2/CAF (SEI 028547438) e da Coordenadoria Jurídica desta 
Pasta (SEI 028600117), que adoto como razões de decidir, e 
considerando o Despacho SG/COBES em SEI nº 028634765, 
que homologou o certame nº 01/SG-CAF/2020 e adjudicou seu 
objeto à empresa vencedora, com fundamento nas Leis Federais 
nº 8.666/93 e 10.520/02, na Lei Municipal nº 13.278/02, e nos 
Decretos nº 44.279/03 e 59.171/20, em vista da competência 
delegada pelo art. 2º, I, da Portaria nº 4/SMG/2018, DECIDO:

1. AUTORIZAR a contratação da empresa VS2 Sane-
amento e Serviços Ltda ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
22.439.760/0001-32, para prestação de serviços de limpeza 
hospitalar (semicrítica), visando a obtenção de adequadas con-
dições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão 
de obra, para atender às necessidades da Coordenação de Ges-
tão de Saúde do Servidor - COGESS, desta Secretaria Municipal 
de Gestão, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis até os 
limites legais, pelo valor mensal de R$ 6.545,53 (seis mil qui-
nhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), 
e total anual de R$ 78.546,36 (setenta e oito mil quinhentos e 
quarenta e seis reais e trinta e seis centavos);

2. AUTORIZAR a emissão de Nota de Empenho, em favor 
da empresa mencionada no item anterior, no valor de R$ 
50.182,40 (cinquenta mil cento e oitenta e dois reais e quarenta 
centavos), onerando a dotação nº 13.10.04.122.3024.2.100.3
.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, devendo o valor rema-
nescente onerar a dotação própria do exercício subsequente, 
em respeito ao princípio da anualidade, e em observância ao 
cronograma físico-financeiro encartado sob SEI nº 028644907;

3. AUTORIZAR o cancelamento do saldo prescindível da 
Nota de Reserva nº 15.623/2020 (SEI 026129923), no valor de 
R$ 9.509,79 (nove mil quinhentos e nove reais e setenta e nove 
centavos);

4. Por fim, com fundamento nos artigos 5º e 6º do Decreto 
nº 54.873/14, DESIGNAR as servidoras Silvana Gonçalves For-
gerini Martins Rocha, RF nº 697.211.0, e Janaina Regina Gianini 
Palma Franck, RF nº 726.090.3, como fiscais titular e suplente 
do ajuste, respectivamente.

 AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO EDITAL Nº 002/SG-CAF/2020
Encontra-se suspensa a sessão pública referente ao PRE-

GÃO ELETRÔNICO N° 02/SG-CAF/2020 - Oferta de Com-
pras nº 801001801002020OC00006 - Processo Adminis-
trativo SEI nº 6013.2019/0005924-7, que tem por objeto a 
aquisição de Classificadores, tipo Cartão Duplo, na cor verde 
claro, para arquivamento de documentos referentes às perícias 
médicas efetuadas na Coordenação de Gestão de Saúde do Ser-
vidor – COGESS, da Secretaria Municipal de Gestão – SG, para 
fins de entrega e análise das amostras exigidas da Primeira 
Classificada, nos termos dos itens 10.5 e seguintes do Edital do 
pregão em referência.

A sessão será retomada no dia 18/05/2020, às 11h para 
prosseguimento das fases subsequentes, nos termos dos itens 
12 e 13 do Edital.
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Realce


