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foi efetuada em 29/06/2018, seria justificável a entrega do 
Lote D2-v0 de Ortofotos até 31/05/2018, sendo considerado 
atraso a partir desta data, razão pela qual sugerimos recálculo 
do valor da multa a ser aplicada, computando-se 29 (vinte e 
nove) dias de atraso para a entrega inicial (v0);Após avaliação, 
o produto foi reprovado em 10/08/2018. O prazo para reentrega 
do lote reprovado era até 03/09/2018, e a Contratada efetuou 
a reentrega em 28/09/2018, fora do prazo contratual, compu-
tando atraso de 25 (vinte e cinco) dias. Devendo prosperar esta 
penalidade, conforme Parecer da COJUR do SEI nº 020273546. 
Cláusula Nona, item 9.1.2 do Contrato SF 053/2016. MULTA 
de R$ 3.108,53 (Três mil, cento e oito reais e cinquenta e três 
centavos)

3.1.11 - Executar os serviços ora contratados de acordo 
com o estabelecido no Edital da Concorrência nº 01/2015, 
seus anexos e o Contrato 53/2016 Doc. GG nº 151/2018.- 
Item 7.6-b – Ortofotos Digitais na resolução 40cm – Lote G 
(108 km²) – Prazo de entrega: 30/09/2017 a 30/04/2018. A 
entrega foi efetuada em 12/09/2018, fora do prazo contratu-
al, seria justificável a entrega do Lote G-v0 de Ortofotos até 
30/06/2018, sendo considerado atraso a partir desta data, razão 
pela qual sugerimos recálculo do valor da multa a ser aplicada, 
computando-se 74 (setenta e quatro) dias de atraso"  
Cláusula Nona, item 9.1.2 do Contrato SF 053/2016. M U L T A 
de R$2.633,28 (Dois mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e 
oito centavos)

3.1.11 - Executar os serviços ora contratados de acordo 
com o estabelecido no Edital da Concorrência nº 01/2015, 
seus anexos e o Contrato 53/2016 Lote Z de Modelos Tridi-
mensionais: A entrega do Lote Z totalizou 994 km² de Modelos 
Tridimensionais. Considerando a meta mensal de 190 km²/
mês a partir de 29/12/2017, a área acumulada de 1140 km² 
deveria ser entregue em até 6 meses, ou seja, até 29/06/2018; 
e a entrega ocorreu em 01/10/2018, seria justificável a entrega 
do Lote Z-v0 de Modelos Tridimensionais até 29/06/2018, sendo 
considerado atraso a partir desta data, razão pela qual sugeri-
mos recálculo do valor da multa a ser aplicada, computando-se 
94 (noventa e quatro) dias de atraso;

Informamos ainda que a base de cálculo para aplicação 
da penalidade referente ao Lote Z é de R$ 107.339,04 (54 km² 
x R$ 1987,76/km²). Cláusula Nona, item 9.1.2 do Contrato SF 
053/2016. MULTA de R$ R$ 10.089,87 (dez mil, oitenta e nove 
reais e oitenta e sete centavos)

As penalidades são independentes e a aplicação de uma 
não exclui a de outras.

II – Dessa forma, fica intimada a Empresa, em sendo 
de seu interesse, receber vistas do processo administrativo e 
apresentar RECURSO, no prazo de 05 dias úteis, a contar da 
publicação deste, após o qual, sem interposição de recurso ou 
denegado seu provimento, o presente procedimento seguirá 
para a execução da penalidade aplicada, nos termos do art. 
55, do Decreto Municipal nº 44.279/03. Ressaltamos que o 
recurso administrativo deverá ser encaminhado em vias origi-
nais e recepcionado até o prazo limite estabelecido mediante 
apresentação no setor de Protocolo no horário de atendimento 
das 9h às 17h, situado na Praça do Patriarca, 59 - Centro - São 
Paulo - SP e/ou, recepcionado, tempestivamente, nesta Divisão, 
através do e-mail: sfcontratos@prefeitura.sp.gov.br. O recurso 
deverá ser endereçado a SF/COADM/DICOM localizada na Rua 
Libero Badaró, 190 - 17º andar.

Caso seja ratificada a penalidade de multa, o respectivo 
valor será cobrado, conforme ordem preferencial: por dedução 
de eventuais pagamentos contratuais pendentes, por execução 
da garantia prestada e/ou por meio de documento de arrecada-
ção (DAMSP) que será disponibilizado ao pagamento mediante 
solicitação por e-mail: sfcontratos@prefeitura.sp.gov.br .

 LICENCIAMENTO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE 
CONTRATO

PROCESSO SEI Nº: 6066.2020/0001605-0
TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020/SEL
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Licenciamento 

– SEL.
CONTRATADA: NEC Latin América S.A
CNPJ: 49.074.412/0001-65.
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de locação 

da Central de Comunicação de Voz Híbrida, com DDR, com ser-
viço de instalação, com gerenciamento e manutenção.

VALOR: o valor total da contratação é de R$ 25.467,40 
(vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete mil reais e 
quarenta centavos);

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 
22/06/2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 29.10.15.122.3024.2.100.3.3
.90.39.00.00

DATA DA LAVRATURA: 22/06/2020.

 DESENVOLVIMENTO URBANO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
PROCESSO SEI Nº: 6066.2020/0002529-7
TERMO DE CONTRATO Nº 010/2020/SMDU
TERMO ADITIVO Nº 012/2020/SMDU
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano – SMDU.
CONTRATADA: CVS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 

DE CARTÕES EIRELI
CNPJ: 04.728.183/0001-17
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para 

fornecimento de 126.612 (cento e vinte e seis mil seiscentos e 
doze) cestas de suprimentos alimentares para enfrentamento 
da Pandemia do COVID-19.

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de 63.306 cestas de 
suprimento alimentar, representando um aumento de 50% do 
valor inicial atualizado do contrato, com fundamento no Artigo 
4º, I da Lei Federal nº. 13.979/2020

VALOR ATUAL DO CONTRATO: R$. 10.065.654,00
DATA DA LAVRATURA: 27/07/2020.

 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº 6066.2020/0002654-4
I – Em vista do contido nos presentes autos, em especial 

das manifestações da Pregoeira (031487757, 031653988 e 
031830683), da Assessoria Jurídica (031852084) e do Gabinete 
desta Pasta (031703565) e da Ata de Pregão Simplificado 
(031483552), HOMOLOGO o presente processo licitatório Pre-
gão Eletrônico Simplificado nº 002/SMDU/2020, cujo objeto 
é prestação de serviços de solução logística para o Programa 
Cidade Solidária, para a entrega estimada de 300.000 (tre-
zentas mil) cestas básicas, kits de higiene e limpeza, más-
caras faciais e livros, no Município de São Paulo, conforme 
especificações constantes do termo de referência (031381739), 
adjudicado à empresa LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMER-
CIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 
17607064000158, pelo preço unitário de R$ 2,87 (dois reais e 
oitenta e sete centavos).

As penalidades são independentes e a aplicação de uma 
não exclui a de outras.

II – Dessa forma, fica intimada a Empresa, em sendo 
de seu interesse, receber vistas do processo administrativo e 
apresentar RECURSO, no prazo de 05 dias úteis, a contar da 
publicação deste, após o qual, sem interposição de recurso ou 
denegado seu provimento, o presente procedimento seguirá 
para a execução da penalidade aplicada, nos termos do art. 
55, do Decreto Municipal nº 44.279/03. Ressaltamos que o 
recurso administrativo deverá ser encaminhado em vias origi-
nais e recepcionado até o prazo limite estabelecido mediante 
apresentação no setor de Protocolo no horário de atendimento 
das 9h às 17h, situado na Praça do Patriarca, 59 - Centro - São 
Paulo - SP e/ou, recepcionado, tempestivamente, nesta Divisão, 
através do e-mail: sfcontratos@prefeitura.sp.gov.br. O recurso 
deverá ser endereçado a SF/COADM/DICOM localizada na Rua 
Libero Badaró, 190 - 17º andar.

Caso seja ratificada a penalidade de multa, o respectivo 
valor será cobrado, conforme ordem preferencial: por dedução 
de eventuais pagamentos contratuais pendentes, por execução 
da garantia prestada e/ou por meio de documento de arrecada-
ção (DAMSP) que será disponibilizado ao pagamento mediante 
solicitação por e-mail: sfcontratos@prefeitura.sp.gov.br .

APENAÇÃO Nº 17.010.0133/2019
PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 6017.2016/0025733-9
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6017.2018/0002063-4
INTERESSADO: CONSÓRCIO GREEN
CNPJ: 26.314.326/0001-87
CONTRATO Nº 53/2016
OBJETO: Mapeamento digital
DESPACHO:
I - À vista dos elementos constantes nestes autos do 

processo, e pela competência delegada no artigo 5º da Por-
taria SF nº 78 de 27 de março de 2019, TORNO SEM EFEI-
TO a Apenação nº 17.010.0133/2019, acostada aos autos 
no SEI nº 023677616, que será substituída pela Apenação 
nº17.010.068/2020.

APENAÇÃO Nº 17.010.0068/2020
PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 6017.2016/0025733-9
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6017.2018/0002063-4
INTERESSADO: CONSÓRCIO GREEN
CNPJ: 26.314.326/0001-87
CONTRATO Nº 53/2016
OBJETO: Mapeamento digital
ASSUNTO: Notificação n° 33/2019 - Aplicação de pena-

lidade
DESPACHO:
I – À vista dos elementos constantes nestes autos de 

processo, especialmente do parecer da Coordenadoria Jurídica 
no SEI 017721636, e pela competência delegada no artigo 5º 
da Portaria SF nº 78 de 27 de março de 2019, APLICO ao CON-
SÓRCIO GREEN - CNPJ 26.314.326/0001-87, sediada em Rua 
Michigan, nº 561 - Monções - São Paulo/SP CEP 04566-000, as 
seguintes penalidades:

PENALIDADE   DESCRIÇÃO DO FATO   ITEM CONTRA-
TUAL VIOLADO   PREVISÃO CONTRATUAL DA PENALIDADE

MULTA de R$ 36.811,57 (trinta e seis mil oitocentos e 
onze reais e cinquenta e sete centavos) DOC GG 043/2018 
(011365940)- Lotes C e D: Produto entregue em 29/12/2017, 
tendo sido reprovado pelo Grupo Gerencial em 06/02/2018. O 
prazo para reentrega venceria em 26/02/2018, e foi efetuada 
em 28/02/2018, fora do prazo contratual, computando-se o 
atraso de 02 (dois) dias. Pelo atraso referido, a Contratada 
está sujeita à aplicação de penalidade prevista na Cláusula 
Nona, item 9.1.2 do Contrato SF 053/2016. Os lotes foram 
avaliados, sendo reprovados em 23/03/2018. DOC GG 057/2018 
(011366031)

- Lote F: Produto entregue em 29/12/2017, dentro do prazo 
contratual, tendo sido reprovado pelo Grupo Gerencial em 
27/02/2018. A reentrega deveria ocorrer até 19/03/2018, tendo 
ocorrido nessa data, portanto, dentro do prazo contratual. Após 
avaliação, o lote F foi reprovado pelo GG em 25/04/2018, e a 
reentrega, que deveria ocorrer até 15/05/2018 foi efetivada 
em 18/05/2018, fora do prazo contratual, computando-se 
o atraso de 03 (três) dias. DOC GG 090/2018 – 06/08/2018 
(011366140)- Lote B: Produto entregue em 29/12/2017, dentro 
do prazo contratual, tendo sido reprovado pelo Grupo Gerencial 
em 27/02/2018. A reentrega deveria ocorrer em 19/03/2018, 
mas foi feita em 29/03/2018, fora do prazo, computando-se 10 
(dez) dias de atraso. Após avaliação, o produto foi reprovado 
pelo Grupo Gerencial em 21/05/2018. A segunda reentre-
ga deveria ocorrer em 11/06/2018, tendo sido efetuada em 
29/06/2018, fora do prazo contratual, computando-se 18 (de-
zoito) dias de atraso. Conforme manifestação de COJUR do SEI 
nº017721636, a Contratada apresentou argumentos suficientes, 
que justificaram tal atraso, afastando aplicação de penalidade 
para essa situação. 3.1.11 - Executar os serviços ora 
contratados de acordo com o estabelecido no Edital da Concor-
rência nº 01/2015, seus anexos e o Contrato 53/2016. Cláusula 
Nona, item 9.1.2 e item 9.1.3 do Contrato SF 053/2016.

As penalidades são independentes e a aplicação de uma 
não exclui a de outras.

II – Dessa forma, fica intimada a Empresa, em sendo 
de seu interesse, receber vistas do processo administrativo e 
apresentar RECURSO, no prazo de 05 dias úteis, a contar da 
publicação deste, após o qual, sem interposição de recurso ou 
denegado seu provimento, o presente procedimento seguirá 
para a execução da penalidade aplicada, nos termos do art. 
55, do Decreto Municipal nº 44.279/03. Ressaltamos que o 
recurso administrativo deverá ser encaminhado em vias origi-
nais e recepcionado até o prazo limite estabelecido mediante 
apresentação no setor de Protocolo no horário de atendimento 
das 9h às 17h, situado na Praça do Patriarca, 59 - Centro - São 
Paulo - SP e/ou, recepcionado, tempestivamente, nesta Divisão, 
através do e-mail: sfcontratos@prefeitura.sp.gov.br. O recurso 
deverá ser endereçado a SF/COADM/DICOM localizada na Rua 
Libero Badaró, 190 - 17º andar.

Caso seja ratificada a penalidade de multa, o respectivo 
valor será cobrado, conforme ordem preferencial: por dedução 
de eventuais pagamentos contratuais pendentes, por execução 
da garantia prestada e/ou por meio de documento de arrecada-
ção (DAMSP) que será disponibilizado ao pagamento mediante 
solicitação por e-mail: sfcontratos@prefeitura.sp.gov.br .

APENAÇÃO Nº 17.010.0069/2020
PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 6017.2016/0025733-9
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6017.2018/0072258-2
INTERESSADO: CONSÓRCIO GREEN
CNPJ: 26.314.326/0001-87
CONTRATO Nº 53/2016
OBJETO: Mapeamento digital
ASSUNTO: Notificação n° 71/2019 - Aplicação de pena-

lidade
DESPACHO:
I - À vista dos elementos constantes nestes autos de pro-

cesso, especialmente do parecer da Coordenadoria Jurídica no 
SEI 020273546, e pela competência delegada no artigo 5º da 
Portaria SF nº 78 de 27 de março de 2019, APLICO ao CON-
SORCIO GREEN SP - CNPJ 26.314.326/0001-87, sediada em Rua 
Michigan, nº561, Cidade Monções, CEP 04.566-000, São Paulo/
SP, as seguintes penalidades:

ITEM CONTRATUAL VIOLADO   DESCRIÇÃO DO FATO   
PREVISÃO CONTRATUAL DA PENALIDADE   PENALIDADE

3.1.11 - Executar os serviços ora contratados de acordo 
com o estabelecido no Edital da Concorrência nº 01/2015, 
seus anexos e o Contrato 53/2016 Doc. GG nº 150/2018. Item 
7.6-a – Ortofotos Digitais na resolução 12cm – Lote D2 (32 
km²) – Prazo de entrega: 30/09/2017 a 30/04/2018. A entrega 

CONTRATO Nº 37/2019
OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE IN-

FORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ASSUNTO: CONTESTAÇÃO DE GLOSA APLICADA AO TER-

MO CONTRATUAL Nº 37/2019, REFERENTE AO FATURAMENTO 
DE OUTUBRO/2019.

DESPACHO:(
I - À vista do Ofício Carta 055/DDO/GDF/2019, Manifesta-

ção da Coordenadoria Jurídica constante no SEI nº 030304002, 
e pela competência delegada no artigo 5º da Portaria SF nº 
78 de 27 de março de 2019, com fulcro no Art. 48 da Lei 
14.141/2006,TORNO PÚBLICA A DECISÃO DE JURIDICI-
DADE DA GLOSA aplicada à EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO - PRODAM-SP S/A, com sede na Av. Francisco Matarazzo, 
nº1500, Água Branca, CEP 05.001-100, São Paulo/SP, CNPJ no 
43.076.702/0001-61, nada havendo a sobrepor ou complemen-
tar acerca do mérito relativo à glosa técnica.

II – Dessa forma, fica intimada a Empresa, em sendo de seu 
interesse, receber vistas do processo administrativo e apresen-
tar RECURSO, no prazo de 05 dias úteis, a contar da publicação 
deste, após o qual, sem interposição de recurso ou denegado 
seu provimento, o presente procedimento será encerrado. Res-
saltamos que o recurso administrativo deverá ser encaminhado 
em vias originais e recepcionado até o prazo limite estabelecido 
mediante apresentação no setor de Protocolo no horário de 
atendimento das 9h às 17h, situado na Praça do Patriarca, 59 
- Centro - São Paulo - SP e/ou, recepcionado, tempestivamente, 
nesta Divisão, através do e-mail: sfcontratos@prefeitura.sp.gov.
br. O recurso deverá ser endereçado a SF/COADM/DICOM locali-
zada na Rua Libero Badaró, 190 - 17º andar. 

 DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS - 
DICOM

PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 6017.2016/0025733-9
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6017.2018/0078597-5
INTERESSADO: CONSÓRCIO GREEN
CNPJ: 26.314.326/0001-87
CONTRATO Nº 53/2016
OBJETO: Mapeamento digital
DESPACHO:
I - À vista dos elementos constantes nestes autos do pro-

cesso, e pela competência delegada no artigo 5º da Portaria SF 
nº 78 de 27 de março de 2019,TORNO SEM EFEITO a Notifica-
ção nº 51/2019 publicada no DOC de 06/06/2019, pg. 59, que 
será substituída pela Notificação 61/2020.

NOTIFICAÇÃO Nº 61/2020 - DICOM
PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 6017.2016/0025733-9
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6017.2018/0078597-5
INTERESSADO: CONSÓRCIO GREEN
CNPJ: 26.314.326/0001-87
CONTRATO Nº 53/2016
OBJETO: Mapeamento digital
ASSUNTO: DEFESA PRÉVIA
Prezados,
Servimo-nos do presente para, nos termos do artigo 87 da 

Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, NO-
TIFICAR essa digna empresa, na pessoa do seu representante 
legal, acerca das seguintes infrações contratuais:

ITEM CONTRATUAL VIOLADO
DESCRIÇÃO DO FATO
PREVISÃO CONTRATUAL DA PENALIDADE
PENALIDADE
3.1.11 - Executar os serviços ora contratados de acordo 

com o estabelecido no Edital da Concorrência nº 01/2015, seus 
anexos e o Contrato 53/201

Atraso na reentrega do produto conforme Doc. GG nº 
180/2018que deveria ocorrer até o dia 05/11/2018. Porém a 
reentrega somente ocorreu em 21/11/2018, fora do prazo con-
tratual, computando-se 16 (dezesseis) dias de atraso.

Atraso na reentrega do produto conforme Doc. GG nº 
180/2018 que deveria ocorrer até 22/10/2018, tendo sido efe-
tuada em 21/11/2018, fora do prazo contratual, computando-se 
30 (trinta) dias de atraso

Cláusula Nona, item 9.1.2 do Contrato SF 053/2016
MULTA de R$ 2.579,49 (dois mil quinhentos e setenta e 

nove reais e quarenta e nove centavos)
As penalidades acima discriminadas estão previstas no 

Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.
Garante-se a apresentação de DEFESA PRÉVIA1, acompa-

nhada de documentação probatória, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da publicação desta.

Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas nesta Divisão 
de Compras e Contratos, situada no Rua Líbero Badaró, 190 – 
17.o andar – Centro, telefone: (11) 2873-7348, onde o referido 
processo se encontra com vistas franqueadas a Vossa Senhoria. 
Ressaltamos que a defesa prévia deverá ser encaminhada em 
vias originais e recepcionada, até o prazo limite estabelecido, 
no setor de Protocolo no horário de atendimento das 9h às 
17h, situado na Praça do Patriarca, 59 - Centro - São Paulo - SP 
e/ou, recepcionado, tempestivamente, nesta Divisão, através 
do e-mail: sfcontratos@prefeitura.sp.gov.br. O recurso deverá 
ser endereçado a SF/COADM/DICOM localizada na Rua Libero 
Badaró, 190 - 17º andar.

1 Caso não ocorra a apresentação de defesa prévia, ou 
esta seja apresentada fora do prazo legal, será prontamente 
indeferida por intempestividade e será lavrado Despacho de 
Apenação para aplicação das respectivas multas.

APENAÇÃO Nº17.010.0067/2020
PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 6017.2016/0025733-9
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6017.2019/0024939-0
INTERESSADO: CONSÓRCIO GREEN
CNPJ: 26.314.326/0001-87
CONTRATO Nº 53/2016
OBJETO:Mapeamento digital
ASSUNTO:Notificação n° 115/2019 - Aplicação de pena-

lidade
DESPACHO:
I - À vista dos elementos constantes nestes autos de pro-

cesso, especialmente do parecer da Coordenadoria Jurídica do 
SEI 025100706, e pela competência delegada no artigo 5º da 
Portaria SF nº 78 de 27 de março de 2019, APLICO ao CON-
SÓRCIO GREEN SP - CNPJ 26.314.326/0001-87, sediado em Rua 
Michigan, nº561, Cidade Monções, CEP 04.566-000, São Paulo/
SP, as seguintes penalidades:

PENALIDADE
DESCRIÇÃO DO FATO
ITEM CONTRATUAL VIOLADO
PREVISÃO CONTRATUAL DA PENALIDADE
MULTA de R$ 3.516,50 (três mil quinhentos e dezesseis re-

ais e cinquenta centavos) Item 7.7-a – Mapeamento da Cober-
tura Vegetal (escala 1:1.000) – Lote 10-v0 (218 km²) – O prazo 
para reentrega foi de 19/02/2019 a 11/03/2019, tendo sido efe-
tuada em 21/03/2019, fora do prazo contratual, computando-se 
10 (dez) dias de atraso.

- Item 7.7-b – Mapeamento da Cobertura Vegetal (escala 
1:5.000) – Lote 12-v0 (290 km²) – O prazo para reentrega foi de 
19/02/2019 a 11/03/2019, tendo sido efetuada em 21/03/2019, 
fora do prazo contratual, computando-se 10 (dez) dias de 
atraso.

3.1.11
9.1.2.

LOTE ITEM VALOR TOTAL PERCENTUAL ATRASOS CONTRATO (1597834) MULTAS
       DIAS CLÁUSULA
10 7.7-a R$ 185.446,44 0,1% 10 9.1.2 R$ 1.854,46
10 7.7-b R$ 64.598,48    R$ 645,98
12 7.7-a R$ 42.956,52 0,1% 10 9.1.2 R$ 429,57
12 7.7-b R$ 58.648,62    R$ 586,49
TOTAL R$ 3.516,50

constar: Ficam REDUZIDAS 05 vagas no serviço, totalizando 15 
vagas ofertadas, em atenção ao artigo 45, § 1º da Resolução 
003 CMDCA/SP-COMAS/SP/2016;

Fica ACRESCIDO 01 técnico ao quadro de RH, em aten-
dimento ao artigo 48 da Resolução 003/CMDCA/SP-COMAS/
SP/2016. Fica ACRESCIDO o valor de R$ 13.681,01, referente ao 
INDEFERIMENTO do Certificado CEBAS que lhe garantia isen-
ção/imunidade das contribuições previdenciárias patronais, bem 
como em razão das alterações previstas nos itens "a" e "b", 
perfazendo o valor de repasse mensal para a execução do ser-
viço R$ 93.952,11, 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
3.3023.6.221.3.3.50.39.00.00, através da Nota de Reserva nº 
44.683/2020.

 6024.2018/0010435-6
À vista do contido no presente administrativo, especialmen-

te pela manifestação das SAS Sé (031306883/031262334), Co-
ordenação de Gestão de Parcerias (031808750), SMADS/GAB/
AT (031892987) e Coordenação da Gestão SUAS (031783056), 
que acolho, AUTORIZO o aditamento do Termo de Colaboração 
nº 131/SMADS/2019, firmado entre a municipalidade e a orga-
nização social ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO 
LESTE, inscrita no CNPJ nº 74.087.081/0001-45, cujo objeto 
é a prestação do serviço socioassistencial “CENTRO DE ACO-
LHIDA ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA”, na modalidade 
“CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA IDOSOS”, com área 
de abrangência da Regional Sé, sob supervisão da SAS Sé, para 
fazer nele constar: Ficam acrescidas 50 vagas no serviço, a 
serem prestadas na Alameda Barão de Limeira, 117, totalizando 
110 vagas ofertadas; Para sua execução fica ACRESCIDO ao 
quadro de Recursos Humanos 01 Técnico (Assistente Social), 
03 Orientadores Socioeducativos/Dia e 03 Orientadores Socio-
educativos/Noite, adequado a Portaria 001/SMADS/2020, Fica 
ACRESCIDO o valor de R$ 21.055,01 considerando o acréscimo 
de RH constante do item "b" deste despacho, totalizando, 
dessa forma, o valor de repasse mensal para a execução do 
serviço o importe de R$ 82.175,38 valor este adequado a Porta-
ria 001/SMADS/2020. A Previsão de Receitas e Despesas - PRD 
apresentado pela OSC parceira faz parte integrante do referido 
termo independente de transcrição. Permanecem inalteradas as 
demais condições anteriormen ajustadas.AUTORIZO, outrossim, 
o empenhamento de recursos necessários ao atendimento das 
despesas, onerando a dotação orçamentária de nº 93.10.08.2
44.3023.2022.3.3.50.39.00.00, através da Nota de Reserva nº 
44.851/2020.

 6024.2017/0002694-9
À vista dos dados e informações constantes deste proces-

so, especialmente pela manifestação da SAS Sé (031237535, 
031720535 e 031244575), da Coordenação de Gestão de 
Parcerias (031733548) e Coordenadoria Jurídica (031888731), 
que acolho, AUTORIZO o aditamento do Termo de Colaboração 
nº 009/SMADS/2018, firmado entre a municipalidade e a orga-
nização social ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE - AEB, 
inscrita no CNPJ sob n° 61.705.877/0001-72, cujo objeto é a 
prestação do Serviço Socioassistencial “CENTRO DE ACOLHIDA 
PARA ADULTOS II POR 24 HORAS”, com capacidade de 400 va-
gas, na área de abrangência dos distritos Bela Vista, Bom Retiro, 
Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Santa Cecília e Sé, 
sob supervisão da SAS Sé, para fazer nele constar: O valor de 
repasse mensal para a execução do serviço passa a ser de R$ 
265.835,42, de acordo com a Portaria 01/SMADS/2020 em ra-
zão da REDUÇÃO do valor de R$ 826,57, referente à obtenção 
de isenção de encargos sociais – PIS; Permanecem inalteradas 
as demais condições anteriormente ajustadas.

 COORDENADORIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO: 6024.2020/0001129-7: Às 15:00 horas do 

dia 11 de agosto 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 
09/SMADS/2020. Presentes os Senhores Tiago Camilo, Pregoeiro 
da CPL, Ivete Maria da Silva, Luiz Carlos Machado, Marta Vieira 
Costa Lima, Denilce Maria Ferreira Gomes, Lazaro Henrique Reis 
Almeida, Hatsumi Kasahara e Lucas Menezes Silva da Costa, 
como membros da equipe de apoio da Comissão. Em prossegui-
mento aos trabalhos, o Sr. Pregoeiro decide suspender a sessão 
para envio à Unidade Requisitante, das amostras dos produtos 
ofertados, para sua aceitação final. Fica designado para prosse-
guimento do certame o dia 19/08/2020, às 15:00 horas. Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que lida e acha-
da conforme, vai assinada por todos. Eu, Tiago Camilo a lavrei, e 
os membros acima citados conferiram.

 6024.2020/0004747-0
À vista dos dados e elementos noticiados no presen-

te, em especial da manifestação da Coordenadoria Jurídica 
(031908802), e com fundamento no artigo 65, § 1º e artigo 
24, IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 1º da Lei nº 
17.335/20 e artigo 2º, II do Decreto nº 59.283/20, AUTORIZO 
o aditamento do Contrato nº 17/SMADS/2020, firmado entre 
SMADS e a empresa NEC LATIN AMÉRICA S.A., inscrita no 
CNPJ sob o nº 49.074.412/0001-65, cujo objeto é prestação 
de locação de Central de Comunicação de Voz tipo PABX, com 
DDR, com serviço de instalação, gerenciamento e manutenção, 
em concordância com os normativos publicados pela ANATEL/
UIT-T, visando atender SMADS e suas Unidades, de acordo com 
o descrito no Termo de Referência, para nele fazer constar:Fica 
alterada a cláusula primeira do Contrato nº 17/SMADS/2020 
para supressão do equipamento tipo 01, instalado nas Uni-
dades de SMADS, no período de 31/07/2020 a 20/08/2020, 
conforme cronograma do doc. 031823035;Fica prorrogado o 
prazo de vigência do Contrato nº 17/SMADS/2020 por mais 90 
(noventa) dias, contados a partir de 22/08/2020 relativamente 
ao equipamento 01 instalado nas unidades de SMADS con-
forme doc. 031823035;O valor mensal estimado da presente 
prorrogação é de R$ 9.012,89, perfazendo para os 90 dias o 
valor total estimado de R$ 27.038,67 e o valor estimado da 
supressão é de R$ 3.142,68, correspondendo a uma redução de 
aproximadamente 17,44%.AUTORIZO, outrossim, o empenha-
mento dos recursos necessários ao atendimento das despesas, 
onerando as dotações orçamentárias nº 93.10.08.126.3011.2.
818.3.3.90.40.00.02, através da nota de reserva de nº. 44.688 
para o presente exercício.

 FAZENDA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS - 
DICOM

DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA
PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 6017.2019/0052458-8
OFÍCIO CARTA 055/DDO/GDF/2019 DA PRODAM
PROCESSO Nº 7010.2019/0002067-3
INTERESSADO: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
- PRODAM-SP S/A
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