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Leia-se: " PADRÃO (FILIAL) - 59.929.349/0003-17; PADRÃO 
(FILIAL) - 59.929.349/0008-21; SUCOS E LANCHES MELÃO E 
MELANCIA - 09.676.593/0001-85”;

· Despacho SEI n. 034878281:
Onde lê-se: " ASPICUELTA - 19.800/128/0001-68; SABRINA 

DE JESUS - 38.236.797/0001-80”;
Leia-se: " ASPICUELTA - 34.308.808/0001-52; SABRINA DE 

JESUS - 38.236.494/0001-8”;
· Despacho SEI n. 035437921:
Onde lê-se: " URU - 32.995.119/0001-05”;
Leia-se: " “URU - 32.395.119/0001-05”;
2. Mantenho os demais itens dos despachos autorizatórios 

supramencionados.

 PROCESSO N°6074.2020/0002019-1
Interessada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania - SMDHC.
Assunto: Contratação de restaurantes que tenham interes-

se em produzir marmitas a um preço estipulado pela Prefeitura, 
no valor máximo de R$10,00 (dez reais), em razão da situação 
de emergência e estado de calamidade pública declarada na 
cidade motivada pela pandemia decorrente do coronavírus – Lei 
Federal nº 13.979/20 Decretos Municipal nº 59.283/20 e nº 
59.291/20.

DESPACHO
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em es-

pecial a solicitação e justificativa constante nos autos SEI 
n.º 035826912, Decretos Municipais nº 59.283/2020 e nº 
59.292/2020, Lei Federal nº 13.979/2020, consoante o disposto 
no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e respeitadas 
as disposições contidas na Lei Municipal nº 13.278/02, regu-
lamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO 
a contratação por adesão das empresas cujo detalhamento 
encontra-se sob SEI 035826912 e respectivos valores abaixo 
elencados, cujo objeto é a prestação de serviço de fornecimento 
de refeições à população em situação de rua, com entrega em 
pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania – SMDHC, importando a despesa total 
de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais), pelo 
período de 23/11/2020 à 23/02/2021:
NOME CNPJ VALOR
LANCHONETE IMPERIO REAL LTDA 16.639.701/0001-05 
R$ 55.800
BRAGA'S PADARIA E CONFEITARIA LTDA 
35.351.064/0001-11 R$ 55.800

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da cor-
respondente Nota de Empenho em nome das empresas 
supramencionadas, para suportar as despesas que a con-
tratação ensejará neste exercício, onerando a dotação nº 
34.10.14.422.3023.4.321.3.3.90.39.00-00.

III. Para acompanhamento da execução dos serviços, 
DESIGNO, com fundamento no artigo 67, da Lei Federal nº 
8.666/93, e nos artigos 5º e 6º do Decreto nº 54.873/2014, a 
servidora Giulia Pereira Patitucci, RF 850.622.1, como titular, e o 
servidor Gabriel Borges Martins, RF 859.946.7, como suplente.

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº 

068/2019/SMDHC/CPM
PROCESSO nº 6074.2019/0003454-9
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HU-

MANOS E CIDADANIA
PARCEIRA: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUS-

TENTÁVEL - CNPJ sob nº. 07.581.967/0001-53
OBJETO DO FOMENTO: Implementação e Execução do 

Projeto “Tempo De Despertar – Reflexão e Responsabilização 
de Homens Autores de Violência Contra a Mulher”.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do anexo único e do 
prazo da vigência.

VIGÊNCIA: 13 (treze) meses
VALOR: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
ASSINADO EM: 18/11/2020
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - 

SMDHC
b)JOÃO FRANCISCO DE CARVALHO PINTO SANTOS – PRE-

SIDENTE – INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TÁVEL

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 191/SMDHC/2020
Processo nº 6074.2020/0004986-6
CONTRATADA: ROCAKFÉ PAULISTA EIRELI - CNPJ nº 

22.055.083/0001-59
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 
fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 23/10/2020
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)EDUARDO MANOEL QUILICI - ROCAKFÉ PAULISTA EIRELI

 EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 173/SMDHC/2020
Processo nº 6074.2020/0005018-0
CONTRATADA: ROSALILAS BUFFET EIRELI - CNPJ nº 

34.216.059/0001-33
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 
fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 23/10/2020
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)NEUSA MARIA RAMOS - ROSALILAS BUFFET EIRELI

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

 EXTRATO
CONTRATO Nº 065/SMDHC/2020
Processo nº 6074.2020/0004486-4
CONTRATADA: GIZELE ROBERTA DA SILVA 43168129801, 

CNPJ nº 38.192.750/0001-85
OBJETO: Aquisição de Achocolatado para uso dos Con-

selhos Tutelares do Município de São Paulo desta Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.
FORMALIZADO EM: 13/11/2020
a)MILENA BORGES MOREIRA GOBATTI – Coordenadora 

Geral - SMDHC
b)GIZELE ROBERTA DA SILVA

 EXTRATO
CONTRATO Nº 066/SMDHC/2020
Processo nº 6074.2020/0004486-4
CONTRATADA: THAIS OLIVEIRA BORGES 41373494875, 

CNPJ nº 31.096.317/0001-05

vadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação 
da respectiva vencedora do certame, nos termos do Edital 083/
SMSU/2020 e Anexos que o integram, por meio da assinatura 
de Termo de Contrato. – IV – Após AUTORIZO, a emissão da 
respectiva Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária 
28.00.28.38.06.182.3011.6.602.4.4.90.52.00.00. – V - Por fim, 
nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do 
Decreto Municipal nº 54.873/14, designo fiscal titular e suplen-
te, respectivamente os servidores CAP PM - RE 117.558-A – 
Tiago Tavares da Silva e 1º TEN PM - RE 152.699-5 – Carmen 
Luiza dos Santos Martinez Duran para atuarem na fiscali-
zação e acompanhamento da execução do Termo de Contrato;

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TRABALHO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 EXTRATO
6064.2017/0000482-0
3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 022/2017/

SMTE.
Contratante: Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho – SMDET.
Contratada: Piercoffee BR Services & Facilities Ltda – ME.
Objeto do contrato: Locação com concessão de equipamen-

to de autosserviço (self service), para fornecimento de café e de 
outras bebidas quentes.

Objeto do aditamento: Prorrogação contratual e concessão 
de reajuste provisório.

Cláusula Primeira. 1.1. O presente termo de aditamento 
consiste na: 1.1.1. Prorrogação do prazo de vigência por mais 
12 (doze) meses, até 31/10/2021. 1.1.2. Concessão de reajuste 
provisório, com base no IPC-FIPE, correspondente a 4,17%, para 
o período de 18/10/2020 até 31/10/2021.

Valores reajustados: Mensal: R$ 5.820,00 (cinco mil oito-
centos e vinte reais) e anual estimado de R$ 69.840,00 (sessen-
ta e nove mil oitocentos e quarenta reais).

Dotação orçamentária: 30.10.11.122.3024.2100.33.90.3
9.00.00.

Data da assinatura: 29/10/2020
Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela 

SMDET e Cláudio Malamud, pela Contratada.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO N° 6074.2020/0003431-1
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania – SMDHC.
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para 

a prestação de serviço de transporte mediante locação de 
veículo, com manutenção preventiva e corretiva, com condutor, 
ajudante e combustível, objetivando o deslocamento para apoio 
a atividades técnico-administrativas para transporte de cargas.

CONVOCAÇÃO
Fica a empresa TRANSQUERQUI LTDA.., inscrita no CNPJ/

MF nº 00.519.345/0001-56, convocada a comparecer no pra-
zo de 02 (dois) dias úteis a partir da data desta publicação, 
conforme Item 11.3 do Edital de Pregão nº 042/SMDHC/2020, 
em SMDHC/CAF/DA/DLC – Divisão de Licitações e Contratos, 
Rua Líbero Badaró 119 - 4º andar - Centro - São Paulo/SP, para 
assinatura do Termo de Contrato nº 074/SMDHC/2020, sob 
pena de DECADÊNCIA do direito a contratação, sem prejuízo 
das sanções descritas no Item 15 do Edital de Pregão. Demais 
informações através do tel. (11) 2833-4203 ou (11) 2833-4204.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO N° 048/SMDHC/2020- Oferta de Compras nº 
801022801002020OC00051 - Processo Administrativo Eletrô-
nico nº 6074.2020/0003809-0, que tem por objeto FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO CONTRA 
A COVID-19 NO MODELO "CABINE DE MESA". A abertura será 
procedida pela CPL, no dia 08/12/2020 às 10:00 horas. O Edital 
e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no 
horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder 
a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da im-
portância de R$ 0,23 (vinte e três centavos) por folha, por meio 
da DAMSP que será fornecida pela Divisão de Licitações e Con-
tratos, na Rua Líbero Badaró, 119 - 4º andar, Centro - São Paulo/
SP, ou através da Internet pelos sites http://e-negocioscidadesp.
prefeitura.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.
sp.gov.br 

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 002 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 

002/2018/SMDHC/CPDDH/CPIR
PROCESSO nº 6074.2018/0000137-1
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HU-

MANOS E CIDADANIA
PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA 

CULTURAL ESPORTIVA ELITE DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 
sob nº. 04.815.248/0001-61

OBJETO DA COLABORAÇÃO: Gestão do Centro de Refe-
rência de Promoção da Igualdade Racial da Cidade Tiradentes.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência da 
parceria

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
VALOR: R$ 96.230,56 (noventa e seis mil duzentos e trinta 

reais e cinquenta e seis centavos)
ASSINADO EM: 19/11/2020
a)ANA CLÁUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - 

SMDHC
b)LUANA CRISTINA GUILHERME ORACIO – PRESIDENTE – 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA CULTURAL ESPOR-
TIVA ELITE DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PROCESSO N° 6074.2020/0002019-1
Interessada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania (SMDHC).
Assunto: Retirratificação de Despacho Autorizatório.
I - Despacho Rerratificação
1. À vista dos elementos que instruem o presente, es-

pecialmente a relação de documentos constantes nos pro-
cessos nº 6074.2020/0005028-7, 6074.2020/0005106-
2 , 6074 .2020 /0005072 -4 , 6074 .2020 /0005072 -4 , 
6074.2020/0005103-8 e 6074.2020/0005146-1, RETIRRATI-
FICO os despachos autorizatórios contidos nos doc. SEI n. 
034662596, 034878281 e 035437921 , publicados nas edições 
do Diário Oficial da Cidade de São Paulo dos dias 22 e 28 de 
outubro de 2020 e 14 de novembro de 2020, que trata da 
das contratações por adesão das empresas cujo detalhamento 
encontra-se no processo SEI n. 6074.2020/0002019-1, que tem 
por objeto a prestação de serviço de fornecimento de refeições 
à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos 
indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania – SMDHC, para que conste:

· Despacho SEI n. 034662596:
Onde lê-se: "PADRÃO (FILIAL) - 59.929.349/0003-27; PA-

DRÃO (FILIAL) - 59.929.439/0008-21; SUCOS E LANCHES ME-
LÃO E MELANCIA - 19.921.418/0001-60”;

Federal 8.666/93 e alterações, c.c. artigo 18, § 2º, incisos II e 
IX, e artigos 54, ambos do Decreto Municipal 44.279/03 e alte-
rações, APLICO à empresa A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 12.664.453/0001-
00, a pena pecuniária pena pecuniária com base no item e) 
do anexo de empenho nº 17.647 (doc. 025956951), no valor 
de R$ 643,50 (seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta 
centavos), o que corresponde a 2,5 % (dois e meio por cento) 
por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes 
do ajuste; - 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 publi-
cação desta decisão;

 CONVOCAÇÃO
6029.2020/0009002-0 - Secretaria Municipal de Se-

gurança Urbana. - Convocação para assinatura de Termo de 
Contrato 84/SMSU/2020 - Nos termos previstos na Legislação 
vigente em especial o contido no Decreto Municipal 44.279/03, 
fica convocada, na pessoa do seu representante legal, a em-
presa Biovetor Serviços Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 
11.072.886/0001-03, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
comparecerem à Rua da Consolação, 1379 – 8º andar - Conso-
lação, para assinatura do Termo de Contrato 84/SMSU/2020.

 6029.2018/0000034-5 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana/ Unidas S/A. - Aplicação de Penalidade. – I – No 
exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 18, § 
2° do Decreto 44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, alínea b, da 
Portaria 25 de 15 de junho de 2020, e à vista dos elementos de 
convicção presentes nos autos, especialmente a manifestação 
do responsável pelo acompanhamento da execução da con-
tratação, que acolho como razão de decidir, com fundamento 
nos artigos 86 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, c.c. artigo 
18, § 2º, incisos II e IX, e artigos 54, ambos do Decreto Muni-
cipal 44.279/03 e alterações, APLICO à empresa UNIDAS S/A, 
inscrita no CNPJ 04.437.534/0001-30 pena de multa, tendo em 
vista inconsistências na execução do contrato no período de 
dezembro de 2017, no valor de R$ 3.647,83 (três mil seiscentos 
e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), com base na 
cláusula 8.3.5 do Termo de Contrato n° 019/SMSU/2014 (doc. 
6321657) correspondente a "2,5% (dois e meio por cento) so-
bre o valor mensal do Contrato”; - 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;

 6029.2018/0003055-4 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana/ MR Computer Informática Ltda. - Aplicação de 
Penalidade. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas 
pelo artigo 18, § 2° do Decreto 44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, 
alínea b, da Portaria 25 de 15 de junho de 2020, e à vista dos 
elementos de convicção presentes nos autos, especialmente 
a manifestação do responsável pelo acompanhamento da 
execução da contratação, que acolho como razão de decidir, 
com fundamento nos artigos 86 da Lei Federal 8.666/93 e alte-
rações, c.c. artigo 18, § 2º, incisos II e IX, e artigo 54, ambos do 
Decreto Municipal 44.279/03 e alterações, APLICO à empresa 
UNIFABRIC DO BRASIL COMÉRCIO E CONFECÇÕES(9CL)), 
inscrita no CNPJ 13.958.726/0001-83, a pena pecuniária 
com base no item 5.3.1 da Ata de Registro de Preço 
017/SMSU/2018 doc. 012295201, no valor de R$ 825,00 
(oitocentos e vinte e cinco reais), em razão do atraso de 
03 (três) dias na entrega de 500 (quinhentas) jaquetas 
de frio para o efetivo da Guarda Civil metropolitana - 
GCM, correspondendo a 1,5% (um e meio por cento) do 
valor da parcela entregue com atraso; - 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;

 6029.2020/0001942-2 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana. - Aplicação de Penalidade. – I – No exercício das 
atribuições a mim conferidas pelo artigo 18, § 2° do Decreto 
44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, alínea b, da Portaria 25 de 
15 de junho de 2020, e à vista dos elementos de convicção 
presentes nos autos, especialmente a manifestação do respon-
sável pelo acompanhamento da execução da contratação, que 
acolho como razão de decidir, com fundamento nos artigos 86 
da Lei Federal 8.666/93 e alterações, c.c. artigo 18, § 2º, incisos 
II e IX, e artigos 54, ambos do Decreto Municipal 44.279/03 
e alterações, APLICO à empresa RIBEIRO E COSTA EQUIPA-
MENTOS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
18.829.256/0001-71, a pena pecuniária com base na cláusula 
11.4.3 Ata de Registro de Preço 010/SMSU/2019, no valor de 
R$ R$24,48 (vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), o 
que corresponde a multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor 
do material não entregue por dia de atraso, conforme nota 
fiscal 3356 de doc. 027277261; - 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;

 6029.2019/0008505-9 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana/ MR Computer Informática Ltda. - Aplicação de 
Penalidade. – I) – No exercício das atribuições a mim conferidas 
pelo artigo 18, § 2° do Decreto 44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, 
alínea b, da Portaria 25 de 15 de junho de 2020, e à vista dos 
elementos de convicção presentes nos autos, especialmente 
a manifestação do responsável pelo acompanhamento da 
execução da contratação, que acolho como razão de decidir, 
com fundamento nos artigos 86 da Lei Federal 8.666/93 e alte-
rações, c.c. artigo 18, § 2º, incisos II e IX, e artigos 54, ambos 
do Decreto Municipal 44.279/03 e alterações, APLICO à em-
presa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ 
00.495.124/0001-95, a pena pecuniária no valor total de R$ 
947,94 (novecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro 
centavos), correspondendo à multa diária de 0,5%/dia, que ul-
trapassarem as 48 hs, acrescido de 1,5% nos casos cujo atraso 
for superior a 10 (dez) dias, sobre o valor da bilhetagem total, 
calculada com média dos últimos 03 (três) meses (ou menos no 
caso de contrato iniciando), a ser aplicada à empresa conforme 
disposto no contrato 018/SMSU/2018- doc. 024362143; - 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;

 6029.2020/0014333-6 - Secretaria Municipal de Seguran-
ça Urbana - SMSU. - Homologação de certame licitatório com 
julgamento de Recurso Administrativo. – I - . No exercício das 
atribuições a mim conferidas pela Portaria 25/SMSU/2020, com 
fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal 10.520/02, 
no artigo 18, §2º, inciso I, do Decreto Municipal 44.279/03, no 
artigo 3o, inciso VI, do Decreto Municipal 46.662/05 e Decreto 
Municipal 45.689/05 e, diante dos elementos informativos que 
instruem o presente SEI 6029.2020/0014333-6, em especial 
a Ata de realização da sessão pública de doc. 035273224, 
CONHEÇO o Recurso Administrativo interposto pela empresa 
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PASSAGEM 
FUNDA LTDA – ME inscrita no CNPJ sob o n° 00.77.956/0001-
02, porquanto tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMEN-
TO em razão de não ter atendido aos requisitos vinculados 
ao instrumento convocatório, conforme manifestação de doc. 
035777672. – II - . Sagrando-se vencedora na Oferta de Com-
pra 801005801002020OC00148 com participação EXCLUSIVA: 
para o item único - 08 (oito) martelos demolidores elétricos, a 
Empresa MARIA RENATA MASSARELLI TARGA SCARPANP 
– ME - inscrita no CNPJ sob o n° 17.020.294/0001-16, com 
valor unitário de R$ 6.560,00 (seis mil e quinhentos reais) e 
valor global da licitação de R$ 52.480,00 (cinquenta e dois mil 
quatrocentos e oitenta reais), ADJUDICO o objeto do pregão, 
sendo ele a aquisição de martelos demolidores elétricos, a 
serem utilizados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, HOMOLOGO o certame licitatório em 
referência. – III(9CL)) – Por consequência, AUTORIZO, obser-

 CONVOCAÇÃO
6029.2020/0014340-9 - Secretaria Municipal de Seguran-

ça Urbana. - Convocação para assinatura de Termo de Contrato 
73/SMSU/2020 - Nos termos previstos na Legislação vigente 
em especial o contido no Decreto Municipal 44.279/03, fica 
convocada, na pessoa do seu representante legal, a empresa 
DJA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob 11.696.987/0001-47, para no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis((CFL)), comparecerem à Rua da Consolação, 1379 
– 8º andar - Consolação, para assinatura do Termo de 
Contrato 73/SMSU/2020.

 ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
108/SMSU/2020 - Processo SEI 6029.2020/0008730-4, Oferta 
de Compra 801005801002020OC000175 (PARTICIPAÇÃO EX-
CLUSIVA), no dia 07/12/2020 às 09h00, que tem como objeto 
”Aquisição de aparelhos de ar condicionado"

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas inte-
ressadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil 
que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, 
por meio da DAMSP que será fornecida na SMSU, na Rua da 
Consolação, 1379 – 8º andar, Centro – São Paulo/SP, ou através 
da Internet pelos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br http://www.bec.sp.gov.br ou http://www.bec.fazenda.
sp.gov.br.

 CONVOCAÇÃO
6029.2019/0005123-5 - Secretaria Municipal de Seguran-

ça Urbana. - Convocação para assinatura de Termo de Contrato 
81/SMSU/2020 - Nos termos previstos na Legislação vigente em 
especial o contido no Decreto Municipal 44.279/03, fica convo-
cada, na pessoa do seu representante legal, a empresa DESEN-
TUPIDORA 3R LTDA, inscrita no CNPJ sob 04.246.071/0001-
20, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecerem à Rua 
da Consolação, 1379 – 8º andar - Consolação, para assinatura 
do Termo de Contrato 81/SMSU/2020.

 6029.2020/0007050-9 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana/ MR Computer Informática Ltda. - Aplicação de 
Penalidade. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas 
pelo artigo 18, § 2° do Decreto 44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, 
alínea b, da Portaria 25 de 15 de junho de 2020, e à vista dos 
elementos de convicção presentes nos autos, especialmente 
a manifestação do responsável pelo acompanhamento da 
execução da contratação, que acolho como razão de decidir, 
com fundamento nos artigos 86 da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações, c.c. artigo 18, § 2º, incisos II e IX, e artigos 54, 
ambos do Decreto Municipal 44.279/03 e alterações, APLICO 
à empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, inscrita no 
CNPJ 00.495.124/0001-95, a pena pecuniária no valor total 
de R$ 678,27 (seiscentos e setenta e oito reais e vinte e sete 
centavos), correspondendo à multa diária de 0,5%/dia, que ul-
trapassarem as 48 hs, acrescido de 1,5% nos casos cujo atraso 
for superior a 10 (dez) dias, sobre o valor da bilhetagem total, 
calculada com média dos últimos 03 (três) meses (ou menos no 
caso de contrato iniciando), a ser aplicada à empresa conforme 
disposto no contrato 018/SMSU/2018- doc. 029174261; - II - 
Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, para 
apresentação de recurso administrativo, se assim entender, no 
prazo de (9NG))05 (cinco) dias, a contar da publicação desta 
decisão;

 6029.2019/0004842-0 - Secretaria Municipal de Seguran-
ça Urbana/ N.S. Karydi-Me. - Aplicação de Penalidade. – I – No 
exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 18, § 
2° do Decreto 44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, alínea b, da 
Portaria 25 de 15 de junho de 2020, e à vista dos elementos de 
convicção presentes nos autos, especialmente a manifestação 
do responsável pelo acompanhamento da execução da contra-
tação, que acolho como razão de decidir, com fundamento nos 
artigos 86 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, c.c. artigo 18, 
§ 2º, incisos II e IX, e artigos 54, ambos do Decreto Municipal 
44.279/03 e alterações, APLICO à empresa N.S. KARYDI – ME, 
inscrita no CNPJ 24.728.467/0001-10, a pena pecuniária com 
base no item 5.3.1 da Ata de Registro de Preço 029/SMSU/2018 
doc. 020580469, no valor de R$ 430,65 (quatrocentos e trinta 
reais e sessenta e cinco centavos), em razão do atraso de 33 
(trinta e três) dias na entrega de 29 (vinte e nove) conjuntos de 
uniformes femininos para o efetivo da Guarda Civil Metropo-
litana - GCM, correspondendo a 16,5% (dezesseis e meio por 
cento) sobre o valor dos produtos entregues com atraso; - 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;

 CONVOCAÇÃO
6029.2019/0008186-0 - Secretaria Municipal de Se-

gurança Urbana. - Convocação para assinatura de Termo de 
Contrato 82/SMSU/2020 - Nos termos previstos na Legislação 
vigente em especial o contido no Decreto Municipal 44.279/03, 
fica convocada, na pessoa do seu representante legal, a em-
presa TAFF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELLI – ME, CNPJ 
29.558.192/0001-38, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
comparecerem à Rua da Consolação, 1379 – 8º andar - Conso-
lação, para assinatura do Termo de Contrato 82/SMSU/2020.

 6029.2020/0010845-0 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana. - Aplicação de Penalidade. – I – No exercício das 
atribuições a mim conferidas pelo artigo 18, § 2° do Decreto 
44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, alínea b, da Portaria 25 de 
15 de junho de 2020, e à vista dos elementos de convicção 
presentes nos autos, especialmente a manifestação do respon-
sável pelo acompanhamento da execução da contratação, que 
acolho como razão de decidir, com fundamento nos artigos 86 
da Lei Federal 8.666/93 e alterações, c.c. artigo 18, § 2º, incisos 
II e IX, e artigos 54, ambos do Decreto Municipal 44.279/03 e 
alterações, APLICO à empresa TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, 
LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A, 
inscrita no CNPJ 60.924.040/0001-51, a pena pecuniária no 
valor total de R$ 5.575,00 (cinco mil quinhentos e setenta 
e cinco reais), pelo descumprimento das cláusulas 6.1.2.2, 
6.1.2.3 e 6.1.3 do Termo de Contrato nº 007/SMSU/2017 doc. 
030866370, em razão da não substituição do veículo automotor 
de placas FPB2467, no período de junho de 2020, correspon-
dendo a multa de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor 
mensal do contrato, por descumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes do ajuste; - 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;

 CONVOCAÇÃO
6029.2020/0014339-5 - Secretaria Municipal de Seguran-

ça Urbana. - Convocação para assinatura de Termo de Contrato 
83/SMSU/2020 - Nos termos previstos na Legislação vigente em 
especial o contido no Decreto Municipal 44.279/03, fica convo-
cada, na pessoa do seu representante legal, a empresa COM 
DE MATERIAIS PARA CONST PASSAGEM FUNDA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 00.777.956/0001-02, para no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, comparecerem à Rua da Consolação, 
1379 – 8º andar - Consolação, para assinatura do Termo de 
Contrato 83/SMSU/2020.

 6029.2019/0003423-3 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana. - Aplicação de Penalidade. – I – No exercício das 
atribuições a mim conferidas pelo artigo 18, § 2° do Decreto 
44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, alínea b, da Portaria 25 de 15 
de junho de 2020, e à vista dos elementos de convicção pre-
sentes nos autos, especialmente a manifestação do responsável 
pelo acompanhamento da execução da contratação, que acolho 
como razão de decidir, com fundamento nos artigos 86 da Lei 


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2020-11-24T02:05:39-0200
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




