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nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, 
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

Contratado: 031280174, CPF (357.241.948-48).
Objeto: Palestras e debates - Diálogos Cultura Presente 

Vozes insurgentes - Maria Gadu.
Data: 27/07/2020, conforme proposta/cronograma 

(031280268).
Local e Horário: Online (SMC) - 16 horas.
Valor: R$ 1.800,00 ( um mil e oitocentos reais ).
Forma de Pagamento: O pagamento se dará no 20º (vigési-

mo) dia após a data de entrega de toda documentação correta 
relativa ao pagamento.

Dotação Orçamentária: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.36
.00.00, conforme nota de reserva nº 41.938/2020 ( 031317791 
).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, fica 
designado como fiscal desta contratação Lígia Regina da Silva 
Rocha, RF 826.669.7 e, como substituto, Higor Henrique Ad-
venssude Teixeira, RF 853.344.0.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentárias vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Publicado por omissão
Processo nº 6025.2020/0012301-5 
I – À vista dos elementos constantes do presente, diante da 

competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, 
AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal 
nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, 
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

Contratado: Allyne Andrade e Silva, CPF nº 057.752.017-28.
Objeto: Palestras e debates - Allyne Souza - Diálogos Cultu-

ra Presente Vozes insurgentes - Allyne Souza.
Data: 27/07/2020, conforme proposta/cronograma.
Local: Online (SMC).
Valor: R$ 1.800,00 ( um mil e oitocentos reais).
Forma de Pagamento: O pagamento se dará no 20º (vigési-

mo) dia após a data de entrega de toda documentação correta 
relativa ao pagamento.

Dotação Orçamentária: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.36
.00.00, conforme nota de reserva nº 41.937/2020 (031317720).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, de-
signo Lígia Regina da Silva Rocha, RF 826.669.7, como fiscal do 
contrato, e Higor Henrique Advenssude Teixeira, RF 853.344.0, 
como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentárias vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Processo SEI nº 6025.2020/0011717-1 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial da homologação da seleção realizada conforme Edi-
tal de chamamento para credenciamento de Artistas para o 
Programa de Iniciação Artística (PIÁ) para atuar nos equipa-
mentos públicos da Secretaria Municipal de Cultura e nos CEUS 
(Centros Educacionais Unificados) da Secretaria Municipal de 
Educação na edição de 2020, publicada no DOC de 16/07/2020 
(031073993), no uso da competência a mim delegada pela 
Portaria nº 37/2020-SMC/G , AUTORIZO com fundamento no 
artigo 25 “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas 
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e 
demais cautelas legais:

Contratado: FRANCISCO RAFHAEL GUERRA CAMELO, (CPF 
nº 014.685.553-16).

Objeto: CONTRATAÇÃO COMO ARTISTA EDUCADOR DE 
TEATRO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA - 2020 NOS 
TERMOS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMEN-
TO DE ARTISTAS PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA 
DA SUPERVISÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL nº 010/2019 - 
SMC/CFOC/SFC.

Período: 03/08/2020 a 30/11/2020, conforme proposta/
cronograma (031074000).

Locais: SMC, CEUs e equipamentos da região Centro-Oeste 
(031074023).

Carga Horária: 260 horas.
Valor: R$ 13.000,00 ( treze mil reais), pago em 04 parcelas.
Forma de Pagamento: Os valores devidos ao contratado 

serão apurados mensalmente de acordo com as horas efeti-
vamente trabalhadas e pagos a partir do 1° dia útil do mês 
subsequente ao trabalhado, desde que comprovada a execução 
dos serviços através da entrega à Supervisão de Formação 
Cultural dos documentos modelos preenchidos corretamente, 
nos termos do item 13.1 do Edital. A liquidação de cada parcela 
se dará em 3 (três) dias úteis após a data de confirmação da 
correta execução do(s) serviço(s).

Dotação Orçamentária: 25.10.13.392.3001.6.374.3.3.
90.36.00.00, conforme Nota de Reserva nº 41.291/2020 ( 
031200806).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, 
designo a servidora Natalia Silva Cunha, RF 842.773.9, como 
fiscal do contrato, e Ilton T. Hanashiro Yogi, RF n.º 800.116.2, 
como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho e 
demais normas de execução orçamentárias vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Publicado por omissão
Processo nº 6025.2020/0011126-2 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(030858576), na competência a mim delegada pela Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística, no formato online, nas 
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e 
demais cautelas legais:

CONTRATADOS:
• Paulo Gonçalves da Silva (CPF nº 252.966.388/24), nome 

artístico "Paulinho Cagebe";
• Fabio Luis Eugênio (CPF nº 260.098.168-31), e os demais 

integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade 
(030820809);

• Leandro Viera de Sa (CPF nº 019.971.251-45), nome 
artístico "Fabio Luis";

• Luis Carlos Vieira (CPF nº 151.816.748-95), nome artístico 
Luisinho SP";

• Italo Pereira da Siva (CPF nº 157.667.457-61), nome artís-
tico "Magrão", e os demais integrantes elencados conforme a 
Declaração de Exclusividade (030820898);

• Anfre Schiezarro (CPF nº 143.411.348-50), nome artístico 
"Mc Tigrão";

• Maria Vaniglecia Saraiva da Silva ( CPF nº 330.081.058-
23), nome artístico "Vânia Saraiva", e os demais integrantes 
elencados conforme a Declaração de Exclusividade (030820970)

por intermédio de BLACK MAD PRODUÇÕES LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o nº 32.070.959/0001-90.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - (Live 23º Prêmio 
Arraiá Gremio Esportivo Campo Grande) .

DATA/HORÁRIO: 26/07/2020, totatizando 1 apresenta-
ções conforme proposta/cronograma. (030820780, 030820809, 
030820832, 030820865, 030820898, 030820933 e 030820970).

LOCAL: Av. Salim Antonio Curiati, 225 – Jurubatiba - SÃO-
PAULO/SP.

Com transmissão ao vivo no facebook e youtube.

DATA/PERÍODO: 30/07/2020, totalizando 1 apresentaçãos 
conforme proposta/cronograma.

LOCAL: (abertos)
VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a 

ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3
.90.39.00.00), conforme Nota de reserva de recursos nº 39.876 
/2020 (031068698).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Higor Henrique Advenssude Teixeira, 
RF 853.344.0, como fiscal do contrato e Lígia Regina da Silva 
Rocha, RF 826.669.7, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0011413-0 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Alexandre Orion Crisudo (CPF nº 
292.118.178-97), nome artístico “ Alexandre Orion”, e os 
demais integrantes elencados conforme a Declaração de Ex-
clusividade, por intermédio de TELA. TV SERVICOS E COMER-
CIO DE OBJETOS DE ARTE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
30.719.745/0001-76.

OBJETO: Intervenção Visual - Alexandre Orion - MAR 2020 
- Alexandre Orion.

DATA/PERÍODO: 30/07/2020, conforme proposta/crono-
grama.

LOCAL: (abertos).
VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a 

ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme Nota de reserva de recursos nº 
40.166/2020 (031097354).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Rodrigo Matern Leottta de Araujo, RF 
798.900.8, como fiscal do contrato e Juliana Brandão, RF 
880.291.2, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0011928-0 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Julia Teixeira Duarte (CPF nº 974.603.540 
-15), nome artístico “Tritezinha ”, conforme a Declaração de Ex-
clusividade, por intermédio de DUARTE & DUARTE EDITORAÇAO 
GRÁFICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 10.386.031/0001-86.

OBJETO: Intervenção Visual - Julia Duarte - MAR 2020 - Ju-
lia Duarte, conforme proposta e programação oficial do evento.

DATA/PERÍODO: 30/07/2020, totalizando 1 apresentação 
conforme proposta/cronograma.

LOCAL: (abertos)
VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago 

após a confirmação da execução dos serviços pela unidade 
requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme Nota de reserva de recursos nº 
41.772/2020 (031283038).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Lucas Borges Ramos, RF 844.322-0, 
como fiscal do contrato e Sylvia Taina Monasterios Sainz, RF 
839.700.7, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Processo SEI nº 6025.2020/0011416-4 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: : Verena Alves Smit (CPF nº 328.845.458-
08), nome artístico “Verena Smit”, conforme a Declaração de 
Exclusividade, por intermédio de V.S PRODUCOES ARTISTICAS 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 08.770.696/0001-47.

OBJETO: Intervenção Visual - Verena Smit - MAR 2020.
DATA/PERÍODO: 30/07/2020, conforme proposta/crono-

grama.
LOCAL: (abertos)
VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a 

ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme Nota de reserva de recursos nº 
40.141/2020 (031096289).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Lígia Regina da Silva Rocha, RF 
826.669.7, como fiscal do contrato e Fernando José Ferreira 
Dourado, RF 808.995.4, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Publicado por omissão
Processo nº 6025.2020/0012305-8 
I – À vista dos elementos constantes do presente, diante da 

competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, 
AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal 

OBJETO DESTE TERMO: Acréscimo de 01 (uma) Equipe por 
06 (seis) Meses Compreendendo o período de 03/08/2020 a 
02/02/2021.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 526.399,20
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 69.00.69.10.15.452.3005.270

5.3.3.90.39.00.00
NOTAS DE EMPENHO: 61.846, 61.849 e 61.852
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/08/2020 a 02/02/2021
DATA DE ASSINATURA: 24/07/2020

 CULTURA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0004075-6 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a CHAMADA PARA A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS E 
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM EQUIPAMENTOS OU LOGRA-
DOUROS PÚBLICOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS 
DO HIP HOP 2020 (026616858), e o Parecer da Comissão de 
Atividades Artísticas e Culturais (026616864), na competência 
a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, 
com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 
13.278/2002, nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto Muni-
cipal nº 44.279/2003, e pela Portaria nº 29/SMC/2020, em razão 
do estado de emergência declarado pelo Decreto Municipal nº 
59.283, de 16 de março de 2020, a contratação dos serviços de 
natureza artística nas condições abaixo estipuladas, observada 
a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Diogo André Silvestre da Silva (CPF nº 
216.737.588-35), nome artístico "Diogo Silva", e os demais in-
tegrantes conforme a Declaração de Exclusividade 026616857, 
por intermédio da sociedade empresária MALIK ESPORTE E 
CULTURA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 27.149.522/0001-
06.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Senzala Hi-Tech - Sen-
zala Hi-Tech - Mês do Hip-Hop 2020.

DATA: 09/08/2020, totalizando 1 apresentações, conforme 
anuência 031243087.

LOCAL VINCULADO : Online - Culturas Negras.
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 ( três mil reais, a ser pago 

após a confirmação da execução dos serviços pela unidade 
requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.394.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
19.415/2020 (026748470).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Marcelo dos Santos, RF 857.393.0, como 
fiscal do contrato, e Lucas Borges Ramos, RF 844.322-0, como 
suplente 026616849.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 ADITAMENTO CONTRATUAL
Processo nº 6025.2020/0004049-7 
I - À vista dos elementos coligidos ao presente, com fun-

damento no artigo 65, inciso II, "b" e "c" da Lei Federal nº 
8.666/93, c/c artigo 1º da Lei Municipal n.º 13.278/2002 e 
artigo 49 do Decreto Municipal n.º 44.279/2003, alterações 
posteriores e Portaria 37/SMC-G/2020, AUTORIZO o aditamento 
do ajuste consubstanciado por meio do Anexo da Nota de 
Empenho nº 27.520/2020 (026954219), firmado com Cristiano 
Norberto Menez Biano (CPF nº 166.239.878-60), nome artís-
tico "Cristiano 3 LETRAS" e os demais integrantes elencados 
conforme a Declaração de Exclusividade, por intermédio de 
DU ALTO - E.D.A PRODUCOES EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ 
sob o nº 23.744.027/0001-94, para alterar a data da apresen-
tação para o local e horários especificados nos documentos 
031307949 e 031259857, com o valor e a forma de pagamento 
originalmente prevista, tendo em vista a reprogramação do 
evento prevista no art. 18 do Decreto nº 59.283/2.020, con-
forme anuência da contratada (031307949), e a justificativa 
apresentada pela unidade requisitante (031259857), mantidos 
os demais termos do ajuste.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0011003-7 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: PAULO TERZI ITO (CPF nº 219.577.378-24), 
nome artístico “PAULO ITO”, conforme a Declaração de Exclu-
sividade, por intermédio de PAULO TERZI ITO 21957737824, 
inscrita no CNPJ sob o nº 18.920.110/0001-37.

OBJETO: Intervenção Visual - MAR 2020 - Paulo Ito - MAR 
2020 - Paulo Ito.

DATA/PERÍODO: 30/07/2020, totalizando 1 apresentação 
conforme proposta/cronograma.

LOCAL: (abertos).
VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a 

ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme Nota de reserva de recursos nº 
40.702/2020 (031138404).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Lucas Borges Ramos, RF 844.322-0, 
como fiscal do contrato e Juliana Brandão, RF 880.291.2, como 
suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0011183-1 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Robson Santana da Silva (CPF nº 
327.067.278-02), nome artístico “Robinho Santana”, conforme 
a Declaração de Exclusividade, por intermédio de Robson San-
tana da Silva, inscrita no CNPJ sob o nº 30.150.648/0001-05.

OBJETO: Intervenção Visual - Robinho Santana - MAR 2020 
- Robinho Santana.

 CAPELA DO SOCORRO
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 PROCESSO SEI 6057.2020/0001621-3 - Republicado por ter 
saído no D.O.M. do dia 25/07/2020, pág. 52 com incorreções. 
ATA DE ABERTURA- REFERÊNCIA CARTA CONVITE Nº 19/
SUB-CS/2020 – PROCESSO SEI 6057.2020/0001621-3 - Ao 
vigésimo quarto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 
a partir das 09h30 hs, na sala de reuniões do Gabinete da 
Subprefeitura Capela do Socorro, Rua Cassiano dos Santos, 499 
– 1º andar - Jd. Clipper, reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitações, designados através da PORTARIA 
008/SUB-CS/GAB/20, publicada no DOC de 19/05/2020, ao 
final elencados, destinada a selecionar a melhor proposta 
para Contratação de empresa especializada em engenharia 
execução de serviços gerais de revitalização de área pública 
- CDC Alexandre Faria localizado na Av. Gregorio de Bezerra 
– Jardim Primavera - -São Paulo - SP. I – Ante a situação 
de emergência enfrentada em decorrência da pandemia 
relacionada ao vírus COVID-19, a Sessão de Abertura das 
propostas dar-se-á no endereço desta subprefeitura, e de 
forma excepcional, com a presença exclusiva dos membros da 
comissão de licitação, atendendo-se ao disposto no Art. 1º da 
Portaria nº 02/SUB-CS/GAB/2020 e suas demais disposições. II 
- Foram iniciados os trabalhos pela Comissão de Licitações pelo 
Sr. Presidente Carlos Alberto de Oliveira Santos, entregaram 
os correspondentes envelopes, devidamente regularizados 
quanto ao aspecto formal as empresas: Altec Construções e 
Comércio Ltda - EPP, DPT Engenharia e Arquitetura Eireli e 
Escopo Construtora Ltda, e todas entregaram em separado, o 
comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa 
jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e 
a declaração que comprove sua condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte (ANEXO XI), podendo assim, 
se for o caso usufruir dos benefícios concedidos, conforme o 
artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06. IV – Procedeu-se 
a abertura dos envelopes n.º 01- Proposta de Preço, cujo 
conteúdo foi analisado e rubricado, apurando-se os seguintes 
preços: Altec Construções e Comércio Ltda - EPP – R$43.927,27, 
Escopo Construtora Ltda – R$44.034,68 e DPT Engenharia e 
Arquitetura Eireli - R$44.392,68 - lV - A comissão após análise 
dos envelopes nº 2 – Documentação/Habilitação de Preço, 
decidiu INABILITAR as empresas Escopo Construtora Ltda, pelo 
não atendimento na integra do item 3.1.2 e Altec Construções e 
Comércio Ltda pelo não atendimento na integra dos itens 8.5.1 
e 8.52, e apresentar a seguinte CLASSIFICAÇÃO: em 1º lugar 
a empresa DPT Engenharia e Arquitetura Eireli, com o valor 
de R$44.392,68 (Quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e 
dois reais e sessenta e oito centavos), VI - Nada mais havendo 
a tratar e ninguém desejando fazer uso da palavra, o Presidente 
da Comissão deu por encerrada a cessão, a qual foi lavrada por 
mim, ______ Juliana Xavier dos Santos, Secretária, que lida e 
achada conforme, vai assinada pela Comissão e representantes 
presentes.

 VILA PRUDENTE
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 PROCESSO Nº 6060.2018/0000215-0
Despacho Autorizatório
I - Face à competência que me foi atribuída pelo artigo 9º 

da Lei nº 13.399/2002, consoante os elementos informativos 
dos autos, considerando achar-se devidamente caracterizado 
o interesse da Administração, mediante a anuência da con-
tratada, à vista da manifestação da Supervisão de Finanças, 
e do pronunciamento da Assessoria Jurídica, que adoto como 
razões de decidir, AUTORIZO o aditamento do Contrato nº 03/
PR-VP/2018, com acréscimo de uma equipe por 06 (seis) meses, 
a partir de 01/10/2020 A 31/03/2021, correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor contratual, de acordo com o 
artigo 65 da lei 8666/93, mediante Termo de Aditamento 05/
SUB-VP/2020, cuja minuta em doc. 031259326 firmado entre 
a Subprefeitura Vila Prudente e a AMAZÔNIA AMBIENTAL – 
CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ/
MF sob nº 00.935.969/0001-54, com sede na Rua Capeberibe, 
nº 531 – Bairro Barcelona – São Caetano do Sul/SP, cujo objeto 
é a serviços de conservação de áreas urbanizadas / ajardinadas 
/ praguejadas e em seu entorno, na área de circunscrição da 
Subprefeitura de Vila Prudente.

II - O valor estimado da contratação será de 440.073,96 
(quatrocentos e quarenta mil e setenta e três reais e noventa 
e seis centavos), por conta da dotação nº 69.00.69.10.15.452.
3005.2.705.3.3.90.39.00.00,(031243425), com observância do 
princípio da anualidade orçamentária.

III - Ficam mantidas as demais condições e cláusulas con-
tratuais.

 PROCESSO Nº 6060.2019/0000497-0
Despacho Autorizatório
I - Face à competência que me foi atribuída pelo artigo 9º 

da Lei nº 13.399/2002, consoante os elementos informativos 
dos autos, considerando achar-se devidamente caracterizado 
o interesse da Administração, mediante a anuência da Contra-
tada, à vista da manifestação da Coordenadoria de Projetos 
e Obras, da Supervisão de Finanças e do pronunciamento da 
Assessoria Jurídica, que adoto como razões de decidir, AUTORI-
ZO a suspensão do Termo de Contrato nº 09/SUB-VP/2019, cujo 
objeto é a prestação de serviços e manutenção e conservação 
de galerias e demais dispositivos de drenagem, através de 01 
(uma) equipe-padrão, para a Prefeitura do Município de São 
Paulo, na área de jurisdição da Subprefeitura de Vila Prudente, 
celebrado com a Empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 58.853.169/0001-74, com sede 
na Rua Paranhos Pederneiras nº 194, Vila Leonor, São Paulo, S.P., 
CEP 02078030 por até 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir 
de 01/08/2020, em conformidade com o artigo 78, inciso XIV, da 
Lei Federal 8666/93, mediante Minuta do Termo de Aditamento 
01/SUB-VP/2020, em fls. 031201451.

 TERMO ADITIVO 02/SUB-VP/2020 ao Contrato 28/
SUB-VP/2019

CONTRATADA: PROSSERVE TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.503.871/0001-89
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/SUB-VP/2019
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE
PROCESSO: 6060.2019/0001755-9
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Pres-

tação de Serviços de Portaria e Recepção com Fornecimento de 
Mão de Obra, a Serem Executados de Forma Contínua, Conven-
cional para a Subprefeitura Vila Prudente, Depósito de Materiais 
Pesados e Conselho Tutelar Vila Prudente.

OBJETO DESTE TERMO: Alteração de Posto Noturno 
para Posto Diurno na Subprefeitura Vila Prudente a Partir de 
23/06/2020

DATA DE ASSINATURA: 15/07/2020
 TERMO ADITIVO 03/SUB-VP/2020 ao Contrato 07/

SUB-VP/2019
CONTRATADA: PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 71.655.120/0001-75
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/SMPR/

COGEL/2018 – AGRUP. XXIII
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO/SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE
PROCESSO: 6060.2019/0000215-2
OBJETO: Prestação de Serviços de Manejo Arbóreo à Pre-

feitura do Município de São Paulo/Subprefeitura Vila Prudente

x243389
Realce


