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60, e o Lote 2 à empresa JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI – EPP, 
CNPJ n° 04.674.484/0001-05.

2) Para gerenciamento dos contratos, conforme indicação 
no documento SEI 030923380, em conformidade com a Portaria 
nº 56/SG/2019, nos termos do que dispõe o Decreto Municipal 
nº 54.873/2014, DESIGNO para os lotes 1 e 2 a servidora Bea-
triz Lunardelli Zuchelli Lima, RF. 858.559.8, como gestora titular, 
e na sua ausência, a servidora Ligia Regina Martins Santos Vaz, 
RF. 727.862.4.

3) Para fiscalizar e acompanhar a execução dos Contratos, 
conforme indicação no documento SEI 019211151, nos termos 
do que dispõe o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, DESIG-
NO para os lotes 1 e 2 o servidor Ivan Sergio Cavalcante, RF. 
709.231.8, como fiscal titular, e na sua ausência a servidora 
Bianca Sumihara Azuma, RF. 820.330.0.

4) AUTORIZO, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, 
obedecidas as formalidades legais, regulares e de praxe, a con-
tratação da empresa acima citada para fornecimento do objeto 
descrito no Edital do Pregão Eletrônico SF/CPL nº 11/2020 (SEI 
030042890), onerando a dotação 17.10.04.129.3011.3.001.4.4
.90.52.00.01, para:

a) LOTE 1 a empresa DMSTOR INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 
n° 06.915.840/0001-60, pelo valor total de R$ 176.758,50 
(cento e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito re-
ais e cinquenta centavos), conforme proposta de preços (SEI 
030564992);

b) LOTE 2 a empresa JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI – EPP, 
CNPJ n° 04.674.484/0001-05, pelo valor total de R$ 58.919,50 
(cinquenta e oito mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta 
centavos), conforme proposta de preços (SEI 030565142).

5) Autorizo, ainda a emissão da Nota de Empenho na for-
ma do Decreto Municipal nº 59.171/2020.

 HABITAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SEHAB/GABINETE
ASSUNTO: Autorização para celebração do 09º Termo de 

Aditamento contratual para fazer constar: Prorrogação prazo 
de vigência contratual e Adoção de novo cronograma financeiro

PROCESSO N. 2011-0.362.995-2
CONTRATO 033/2012- SEHAB
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / 

SEHAB
CONTRATADA: CONSORCIO BLK – KALLAS, constituído pe-

las empresas: BLK CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 
E KALLAS ENGENHARIA LTDA)DESPACHO A vista das informa-
ções constantes neste processo administrativo e considerando a 
justificativa técnica favorável apresentada pelo sr. Engenheiro e 
fiscal do contrato de SEHAB/OBRA, constante às fls. 6.623, rati-
ficadas pela sra. Diretora de Obras - Substituta e Coordenador 
(fls. 6.624/6.625 e 6.647) e às fls. 6.647.

Considerando ainda, Relatório apresentado pelo Consorcio 
Gerenciador, constante às fls. 6.494/6.498, bem como, infor-
mação da empresa contratada às fls. 6.502/6.503, bem como 
ainda, o Parecer de SEHAB/AJ, constante às fls. 6.630/6.635, que 
acolho, pelos poderes outorgados pelo Titulo de Nomeação n. 
74, de 30 de abril de 2019:

1) AUTORIZO com fundamento no artigo art. 57, I e §2º 
da Lei n. 8666/93 e alterações posteriores, o 9º ADITAMEN-
TO DO CONTRATO N. 033/2012-SEHAB, firmado com o 
CONSORCIO BLK/KALLAS, constituído pelas empresas: BLK 
Construção e Empreendimentos EIRELI, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 10.674.714/0001-39 e KALLAS Engenharia Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 52.537.834/0001-34, objetivando 
a: “Execução de obras do Programa de saneamento, proteção 
ambiental e recuperação da qualidade das águas em áreas 
degradadas de manancial hídrico das bacias Guarapiranga e 
Billings, urbanização de favelas e Regularização de loteamentos 
precários – Lote 10 no âmbito da Coordenadoria de Habitação 
da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, para fazer 
constar:a)Prorrogação do Prazo de vigência contratual por mais 
24 (vinte e quatro) meses, a contar de 27.06.2020 b)Adoção de 
novo Cronograma Financeiro, constante às fls. 6.637

2) Em conseqüência, e com fundamento no Decreto nº 
59.171/2020, AUTORIZO ainda: 

A emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos, no 
valor de R$23.000.000,00 (vinte e três milhões) sendo, R$ 
7.486.410,77(sete milhões, quatrocentos e oitenta e seis 
mil, quatrocentos e dez reais e setenta e sete centavos) 
para o pagamento dos serviços e R$ 4.013.589,23 (quatro 
milhões, treze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e 
vinte e três centavos) para o pagamento do reajuste, de 
acordo com a PLANILHA DE EMPENHO – 2020 de Fl.(s) 6.641, 
em nome da empresa BLK CONSTRUÇÃO E EMPREENDI-
MENTOS EIRELI., inscrita no CNPJ/MF nº 10.674.714/0001-39; 
e R$ 7.486.410,77(sete milhões, quatrocentos e oitenta e 
seis mil, quatrocentos e dez reais e setenta e sete cen-
tavos) para o pagamento dos serviços e R$ 4.013.589,23 
(quatro milhões, treze mil, quinhentos e oitenta e nove 
reais e vinte e três centavos) para o pagamento do reajus-
te, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO – 2020 de Fl.(s) 
6.642, em nome da empresa KALLAS ENGENHARIA LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF nº 52.537.834/0001-34, onerando a do-
tação nº 98.14.16.451.3002.5.403.4.4.90.51.00.08 – CASA 
DA FAMÍLIA – PROGRAMA DE METAS 19.a.

JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

 SEHAB/DIVISÃO DE CONTRATOS
PROCESSO Nº. 2011-0.362.995-2EXTRATO DO 9º TER-

MO ADITIVO AO CONTRATO 033/2012-SEHAB , celebrado 
entre a PMSP/SEHAB e a empresa CONSORCIO BLK/KALLAS 
(CNPJ 17.131.678/0001-06), constituído pelas empresas: 
BLK CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELLI, inscrita 
no CNPJ n. 10.674.714/0001-39 e KALLAS ENGENHARIA 
LTDA, inscrita no CNPJ n. 52.537.834/0001-34, OBJETO:. a)
Prorrogação do prazo de vigência contratual por 24 (vinte e 
quatro) meses a partir de 27.06.b)Adoção de novo Cronograma 
Financeiro, constante às fls. 6.637, o qual passa a fazer parte 
integrante do contrato n. 033/2012-SEHAB.c)As despesas de-
correntes da contratação neste exercício serão suportadas pela 
Nota de empenho n. 54.286; 54.288; 54.289 e 54.291, emitidas 
em 26.06.2020, às fls. 6.702 a 6.705, onerando a dotação or-
çamentária n° 98.14.16.451.3002.5403.4.4.90.51.00.08.; Valor 
Total do Contrato: R$ 159.157.617,56 Data da assinatura: 
26.06.2020; Vigência: 24 (vinte e quatro) meses no período de 
27.06.2020 a 27.06.2022.

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/SEHAB/2020
PROCESSO SEI Nº 6014.2019/0005324-4
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES 

DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 
DENOMINADO SABESP 1, NA REGIÃO ABRANGIDA PELA 
SUBPREFEITURA DO IPIRANGA, ZONA SUDESTE DO MUNI-
CÍPIO DE SÃO PAULO.

ESCLARECIMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
A empresa Esteto Engenharia (14/07/2020) questiona 

se as declarações dos modelos constantes dos Anexos XI.d - 
CADMADEIRA e Anexo XI.e - SISNAMA devem ser entregues 
dentro do envelope nº 2 - Habilitação ou apenas quando da 
assinatura do contrato.

Resposta: as declarações indicadas deverão constar den-
tro do Envelope nº 2 - habilitação. Contudo, só terão validade 
para o licitante ao qual o objeto for adjudicado, condicionando, 
para tanto, a assinatura do contrato.

no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 12 da 
Lei Municipal nº 17.335/2020 e artigo 2º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº 59.283/20, a contratação direta, por dispensa de 
licitação, da empresa LAVANDERIA ANTARES LTDA. ME, inscrita 
no CNPJ nº 09.398.861/0001-44, para prestação de serviços de 
lavanderia de roupas de uso pessoal, nas dependências da con-
tratada, pertencentes a até 200 (duzentas) pessoas idosas com 
mais de 60 (sessenta) anos de idade em situação de rua, que 
se encontram hospedadas em estabelecimentos hoteleiros con-
tratados por esta Secretaria para tal finalidade, com estimativa 
mensal de 600 (seiscentos quilos) de roupas, conforme descrito 
no Termo de Referência (030875359), no valor unitário do quilo 
de R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos), totali-
zando o valor mensal estimado de R$ 10.680,00 (dez mil, seis-
centos e oitenta reais).AUTORIZO, outrossim, o empenhamento 
dos recursos necessários ao atendimento da despesa, onerando 
a dotação orçamentária nº 93.10.08.244.3023.4.308.3.3.90.
39.00.00, através da Nota de Reserva nº 38.913.DESIGNO o 
Sra. Juliana Gadini Finelli, portadora do RF nº 854.414.0, como 
fiscal do ajuste e a Sra. Maria Lisabete Santiago, portadora do 
RF nº 811.682-2, como sua substituta, nos termos do art. 6º, do 
Decreto Municipal nº 54.873/2014.

 6024.2020/0001056-8
Diante dos elementos informativos que instruem o presen-

te, especialmente do parecer apresentado pela Comissão de Se-
leção (029455776), acolhido pela SAS Casa Verde/Cachoeirinha 
(029602979), com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014 
e no Decreto Municipal nº 57.575/2016, HOMOLOGO o pro-
cedimento de parceria referente ao Edital de Chamamento 
nº 105/SMADS/2020 e AUTORIZO, sob a condição de que, no 
prazo estabelecido pela Coordenação de Engenharia e Manu-
tenção, sejam finalizadas as obras de reparação da cobertura 
do corredor lateral (trinta dias) e a providência do AVCB/CLCB 
(noventa dias), sob pena de aplicação das sanções legais e 
regulamentares cabíveis, dentre as quais a rescisão da parceria, 
a celebração, a partir do dia 20/07/2020 de Termo de Colabora-
ção com a organização social CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA 
SENHORA APARECIDA, inscrita no CNPJ nº 49.077.829/0001-81, 
cujo objeto é a prestação do Serviço de Medidas Socioeduca-
tivas em Meio Aberto, com capacidade de atendimento de 90 
vagas, a ser instalado e com abrangência no Distrito de Ca-
choeirinha, sob supervisão SAS Casa Verde/Cachoeirinha, pelo 
valor do repasse mensal de R$ 58.834,17, incluídos os valores 
de locação (R$ 2.421,29) e IPTU (R$ 20,57), para organização 
sem isenção de cota patronal (valores de acordo com a Portaria 
01/SMADS/2020), sem a necessidade de concessão de verba 
de implantação. A vigência do ajuste será de 60 meses prorro-
gáveis por até 60 meses.AUTORIZO, outrossim, o empenho de 
recursos necessários ao atendimento da despesa no presente 
exercício, onerando-se a dotação orçamentária de nº. 93.10.0
8.243.3013.6.226.3.3.50.39.00.00, através da Nota de Reserva 
nº 38.678.Nos termos do art. 48 da Instrução Normativa nº 
03/SMADS/2018, a Sra. Juliana Rodrigues Liberado, portadora 
do RF nº 788.209.2, será a gestora desta parceria, sendo sua 
suplente a Sra. Márcia Miranda Gonsalves, portadora do R.F. nº 
850.977.8.Nos termos do art. 48 da Instrução Normativa nº 03/
SMADS/2018, a Comissão de Monitoramento e Avaliação terá a 
seguinte composição:

a) Binéia Candido Maurício de Souza, portadora do R.F. nº 
793.103.4– Titular;

b) Giseli Cristina Rodrigo, portadora do R.F. nº 687.568.8– 
Titular;

c) Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano, portadora do R.F. nº 
604.240.6– Titular;

d) Taís Cristina Muniz dos Santos Firmo, portadora do R.F. 
nº 757.461.4– Suplente.

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO 6024.2020/0003585-4 - ATA DE ABERTU-

RA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 24/
SMADS/2020 – REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURO 
E OPORTUNO FORNECIMENTO DE CAPA PARA COLCHÃO 
EM COURVIM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL (SMADS) DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊN-
CIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - Às 15:00 horas 
do dia 15 de julho de 2020, abriu-se na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
localizada no 2º andar do prédio situado na Rua Líbero Badaró, 
561/569 – Centro – São Paulo, sessão para o Pregão Eletrônico 
24/SMADS/2020. Presentes os Senhores Tiago Camilo, Pregoeiro 
da CPL, Luiz Carlos Machado, Lazaro Henrique Reis Almeida, 
Marta Vieira Costa Lima, Ivete Maria da Silva, Denilce Maria 
Ferreira Gomes, Lucas Menezes Silva da Costa e Hatsumi Ka-
sahara, como membros da equipe de apoio da Comissão. A em-
presa COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI, apresentou o 
melhor lance e preço para o LOTE A (COTA PRINCIPAL) (CAPA 
PARA COLCHÃO EM COURVIM), no valor unitário de R$ 33,50 
(trinta e três reais e cinquenta centavos) e a empresa MAUBER 
COMERCIAL EIRELI, apresentou o melhor lance e preço para o 
LOTE B (COTA RESERVADA) (CAPA PARA COLCHÃO EM COUR-
VIM), no valor unitário de R$ 30,00 (trinta reais). Foi solicitado 
das empresas classificadas provisoriamente em primeiro lugar, o 
envio da documentação complementar de habilitação. Fica sus-
pensa a sessão, sendo designado o prosseguimento do certame 
para às 15:00 horas do dia 17/07/2020. Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a presente Ata que lida e achada conforme, vai 
assinada por todos. Eu, Tiago Camilo a lavrei, e os membros 
acima citados conferiram.

 6024.2017/0002273-0
À vista dos dados e informações constantes deste processo, 

especialmente pela manifestação da Coordenadoria Jurídica 
(030959173), AUTORIZO, nos termos do artigo 65, § 1º da 
Lei 8.666/93, o aditamento do Contrato nº 09/SMADS/2017, 
firmado entre a municipalidade, através de SMADS, e a empresa 
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o 
nº 09.621.493/0001-51, cujo objeto é a prestação de serviços 
de preparação, fornecimento e distribuição de refeições trans-
portadas (marmitex) e lanches (kit café da manhã e kit lanche), 
para nele constar:Fica alterada a cláusula segunda do Termo de 
Aditamento nº 74/SMADS/2019 ao Contrato nº 09/SMADS/2017 
para supressão do saldo das quantidades, na seguinte confor-
midade: 50% de marmitex, passando de 32.996 para 16.498 
unidades, 100% de kit café da manhã, passando de 35.110 
para zero unidade e 10% de kit lanche, passando de 28.106 
para 25.295 unidades;O valor total estimado da supressão é 
de R$ 546.649,01, correspondendo a uma redução de apro-
ximadamente 6,5446%. Ficam mantidas as demais condições 
pactuadas nos instrumentos contratuais.

 FAZENDA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SF/
CPL

PREGÃO ELETRÔNICO SF/CPL nº 11/2020
Processo SEI: 6017.2019/0038335-6
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em face do regular processamento da licitação e da dili-

gente atuação da Pregoeira e da Equipe de Apoio, ADJUDICO e 
HOMOLOGO este procedimento licitatório que trata da aquisi-
ção de 20 notebooks com doca para a Secretaria Municipal da 
Fazenda para atender a troca de estações obsoletas, contados a 
partir da data de assinatura do contrato, sendo o Lote 1 à em-
presa DMSTOR INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n° 06.915.840/0001-

a. Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 
70.349,05

b. Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 
81.633,57

9. Valor para aluguel e IPTU: R$ 12.000,00 ou outro valor 
para aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de 
acordo com disponibilidade orçamentária da SMADS.

10. Valor da verba de implantação: ATÉ O VALOR DE DE UM 
REPASSE MENSAL.

O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-
tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Instrução Nor-
mativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela IN 01/
SMADS/2019.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e opera-
cionalizada pela Supervisão de Assistência Social - Aricanduva 
/ Formosa, doravante denominada SAS/___, devendo as OSCs, 
interessadas no estabelecimento de parceria com esta Pasta, 
APRESENTAR SUAS PROPOSTAS em envelope lacrado, ende-
reçado à Comissão de Seleção, com indicação na face externa 
do envelope, do número do edital e do nome e CNPJ da OSC 
proponente, contendo os documentos elencados no artigo 19 
da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 e solicitados no edital, 
como segue:

Data: até dia 08/09/2020
Horário: 09h às 17h, de 2ª a 6ª feira.
Local: SAS Aricanduva/Formosa – Rua São Constâncio, nº 

457 – Vila Mafra – São Paulo.
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída por 
3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos do ar-
tigo 21 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, será integrada 
pelos seguintes servidores:

I – TITULARES
Nome do Servidor: Vanessa de Souza Ferreira
RF: 788.719.1
Endereço eletrônico institucional: vsouzaferreira@prefei-

tura.sp.gov.br
Provimento: Efetivo
Nome do Servidor: Vanessa Aparecida Moraes
RF: 823.573.2
Endereço eletrônico institucional: vanessamoraes@prefei-

tura.sp.gov.br
Provimento: Efetivo
Nome do Servidor: Fabiana de Almeida Lima
RF: 777.679.9
Endereço eletrônico institucional: fabianaalmeida@prefei-

tura.sp.gov.br
Provimento: Efetivo
II – SUPLENTE
Nome do Servidor: Elinete Dias dos Santos
RF: 650.737.9
Endereço eletrônico institucional: elinetesantos@prefeitura.

sp.gov.br
Provimento: Efetivo
Obs.: O primeiro Titular indicado será considerado Presiden-

te da referida Comissão de Seleção
O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 

262.658,47 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Cin-
quenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos) no exercício 
de 2020.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.0
8.243.3023.6221.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERA-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL, do 
orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais

 COORDENADORIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS

 EXTRATO DE CONTRATO
6024.2020/0005427-1 Contrato 20/SMADS/2020 – 

lavrado com a empresa: JOTABE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA. - Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada em prestação de serviços de limpeza, asseio e con-
servação/manutenção predial visando à obtenção de adequadas 
condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de 
mão de obra, saneantes domissanitários, materiais de higiene 
e equipamentos necessários para este fim, para as unidades da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS) da Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) 
(LOTE 3 – ZONAS OESTE E SUL). O prazo do contrato será de 
12 meses, contados da Ordem de Serviço. Valor mensal de R$ 
85.963,66. Data da assinatura: 02/07/2020.

 EXTRATO DE CONTRATO
6024.2020/0000660-9– Contrato 07/SMADS/2020, 

lavrado com a empresa R&A Comércio e Equipamentos 
Telefônicos Ltda. - Objeto: Prestação de serviços de locação 
da Central de Comunicação de Voz Híbrida, com DDR, com ser-
viço de instalação, com gerenciamento e manutenção (Item II – 
Equipamento 1) - 34 (trinta e quatro) unidades, conforme Anexo 
II deste instrumento, cujas características técnicas encontram-se 
descritas no Anexo I deste Contrato. O valor total estimado de 
R$ 136.567,06. Data da assinatura 03/07/2020.

 EXTRATO DE ADITAMENTO
6024.2017/0002604-3– Aditamento 12/SMADS/2020 

- Contrato 13/SMADS/2017, lavrado com a empresa: SEAL 
SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI - Objeto: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESAR-
MADA – LOTE 3 (SUL). Fica prorrogado, o prazo de vigência 
do Contrato acima mencionado, por mais 12 (doze) meses, 
contados a partir de 07/07/2020. Valor total para os 12 meses é 
de R$ 5.082.531,24. Ficam ratificadas em todos os seus termos, 
as demais cláusulas e condições anteriormente ajustadas e 
integrantes do instrumento ora aditado, desde que não colidam 
com o presente.

 EXTRATO DE ADITAMENTO
6024.2017/0002603-5– Aditamento 11/SMADS/2020 

- Contrato 12/SMADS/2017, lavrado com a empresa: SEAL 
SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI - Objeto: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESAR-
MADA – LOTE 2 (LESTE). Fica prorrogado, o prazo de vigência 
do Contrato acima mencionado, por mais 12 (doze) meses, 
contados a partir de 07/07/2020. Valor total para os 12 meses é 
de R$ 8.674.061,16. Ficam ratificadas em todos os seus termos, 
as demais cláusulas e condições anteriormente ajustadas e 
integrantes do instrumento ora aditado, desde que não colidam 
com o presente.

 6024.2020/0006156-1
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

da manifestação de Coordenadoria de Administração e Finanças 
(030928897) e da Coordenadoria Jurídica (030935255) desta 
Pasta, AUTORIZO, em caráter excepcional, com fundamento 

(R$ 2.500,00 E R$ 64,14) e Avenida Renata, 812 (R$ 2.843,50 
E R$ 55,74), para organização com isenção de cota patronal 
(valores de acordo com a Portaria 01/SMADS/2020). A vigência 
do ajuste será de 60 meses prorrogáveis por até 60 meses. 
AUTORIZO, outrossim, o empenho de recursos necessários ao 
atendimento da despesa no presente exercício, onerando-se a 
dotação orçamentária de nº. 93.10.08.244.3023.6.221.3.3.50
.39.00.00, através da Nota de Reserva nº 37.117.A concessão 
da Verba de Implantação, até o valor máximo de R$ 23.327,44, 
fica condicionada à formalização de requerimento específico 
dirigido à Supervisão de Assistência Social - SAS, detalhando 
a forma de utilização do recurso conforme disposto no art. 
106, parágrafo 2o da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, 
acompanhada dos orçamentos que comprovem a compatibili-
dade do preço dos bens/serviços com o praticado no mercado, 
com custos de cada item, devendo ser atendida somente a 
quantia que for devidamente comprovada pela OSC. Caso a 
verba de implantação faça referência a obras/intervenções a 
serem realizadas no imóvel, sua concessão somente deve ser 
autorizada para aquelas obras expressamente mencionadas na 
vistoria de CAF/CEM e desde que apresentados os orçamentos, 
que deverão ser validados pelo referido setor.Nos termos do art. 
48 da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, a Sra. Vanessa 
de Souza Ferreira, portadora do RF nº 788.719.1, será a gestora 
desta parceria, sendo sua suplente a Sra. Vanessa Aparecida 
Moraes, portadora do R.F. nº 823.542.3.Nos termos do art. 48 
da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, a Comissão de Mo-
nitoramento e Avaliação terá a seguinte composição:

a) Fabiana de Almeida Lima, portadora do R.F. nº 
777.679.9– Titular;

b) Jéssica da Silva Lima, portadora do R.F. nº 784.139.6– 
Titular;

c) Elinete Dias dos Santos, portadora do R.F. nº 650.737.9 
– Titular;

d) Marcilene Del Nero Ricci Machado, portadora do R.F. nº 
779.237.9– Suplente.

 6024.2018/0006116-9
À vista dos dados e informações constantes deste pro-

cesso, especialmente pela manifestação da SAS Guaiana-
ses (030559889), da Coordenação de Gestão de Parcerias 
(030800028), da Coordenação de Proteção Social Especial 
(030595910) e Coordenadoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO 
o aditamento do Termo de Colaboração nº 577/SMADS/2018, 
firmado entre a municipalidade e a organização social OBRA 
FILANTRÓPICA E MISSIONÁRIA "NOVO LAR BETANIA", inscrita 
no CNPJ 65.508.855/0001-73, cujo objeto é a prestação do 
serviço socioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes SAICA, com oferecimento de 20 
vagas, na área de abrangência da Regional Guaianases, sob 
supervisão da SAS Guaianases, para fazer nele constar: Ficam 
REDUZIDAS 05 vagas no serviço, totalizando 15 vagas oferta-
das, em atenção ao artigo 45, § 1º da Resolução 003 CMDCA/
SP-COMAS/SP/2016;Fica ACRESCIDO 01 técnico ao quadro de 
RH, em atendimento ao artigo 48 da Resolução 003/CMDCA/
SP-COMAS/SP/2016.Fica ACRESCIDO o valor mensal de R$ 
436,89, considerando a redução de vagas e o acréscimo de RH, 
perfazendo o valor de repasse mensal para a execução do servi-
ço R$ 102.144,92, valor adequado a Portaria 001/SMADS/2020; 
Permanecem inalteradas as demais condições anteriormente 
ajustadas.AUTORIZO, outrossim, o empenhamento de recursos 
necessários ao atendimento da despesa no presente exercício 
financeiro, onerando a dotação orçamentária nº. 93.10.08.24
3.3023.2.392.3.3.50.39.00.00, através da Nota de Reserva nº 
35.331/2020

 6024.2020/0001021-5
Diante dos elementos informativos que instruem o presen-

te, especialmente do parecer apresentado pela Comissão de 
Seleção (doc. SEI 029923058), acolhido pela SAS Perus (doc. SEI 
030038875), com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014 
e no Decreto Municipal nº 57.575/2016, HOMOLOGO o pro-
cedimento de parceria referente ao Edital de Chamamento 
nº 113/SMADS/2020 e AUTORIZO, sob a condição de que, no 
prazo de até dois meses estabelecido pela Coordenação de 
Engenharia e Manutenção, seja providenciado pela OSC a 
reposição dos azulejos quebrados no banheiro que é utilizado 
como almoxarifado, sob pena de aplicação das sanções legais e 
regulamentares cabíveis, dentre as quais a rescisão da Parceria, 
a celebração de Termo de Colaboração com a organização 
social Centro de Apoio Comunitário de Perus, inscrita no CNPJ 
nº 01.314.935/0001-05, cujo objeto é a prestação do serviço 
socioassistencial “Serviço de Medidas Socioeducativas em 
Meio Aberto – MSE/MA”, com capacidade de atendimento 
de 60 vagas, a ser instalado e com abrangência no Distrito 
de Perus, pelo valor do repasse mensal de R$ 45.105,02, para 
organização sem isenção de cota patronal (valores de acordo 
com a Portaria 001/SMADS/2020), sem a necessidade de con-
cessão de verba de implantação. A vigência do ajuste será de 
60 meses prorrogáveis por até 60 meses. AUTORIZO, outrossim, 
o empenho de recursos necessários ao atendimento da despesa 
no presente exercício, onerando-se a dotação orçamentária 
de nº. 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.00, através da 
Nota de Reserva nº 38.680. Nos termos do art. 48 da Instrução 
Normativa nº 03/SMADS/2018, a Sra. Jetro Santos, portador 
do RF nº 823.525-2, será o gestor desta parceria, sendo sua 
suplente a Sra. Érika Ribeiro de Mendonça, portadora do RF nº 
787.767-6. Nos termos do art. 48 da Instrução Normativa nº 03/
SMADS/2018, a Comissão de Monitoramento e Avaliação terá a 
seguinte composição:

a) Vanessa Solange Gimenes, portadora do RF nº 787.787-
1 – Titular;

b) Nelly Youssif Miotto, portadora do RF nº 670.711-4 – 
Titular;

c) Lilian M.P. Terra Assis, portador do RF nº 646.091-7 – 
Titular;

d) Rosana Dias de França, portadora do RF nº 645.478-
0 – Suplente.

 6024.2020/0006019-0
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRA-

ÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 184/
SMADS/2020– SAS/ AF 

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção de serviço novo do seguinte objeto:

1. Tipo de Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes – SAICA

2. Modalidade: não se aplica
3. Capacidade de atendimento:
a. Nº total de vagas: 15 vagas
b. Turnos (se for o caso): não se aplica
c. Nº de vagas por Turno: não se aplica
d. Nº de vagas por gênero: não se aplica
4. Local de instalação do serviço: Subprefeitura Aricanduva 

/ Formosa
5. Área de abrangência: Subprefeitura Aricanduva / For-

mosa
6. Bem imóvel: Locado pela OSC com repasse de recursos 

pela SMADS
7. Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): 

Pagas diretamente pela OSC com repasse de recursos pela 
SMADS.

8. Valor mensal de custeio do serviço:

x243389
Realce

x243389
Realce


