
quarta-feira, 20 de maio de 2020 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 65 (96) – 79

miação de até 25 (vinte e cinco) participantes vencedores do 
Premia Sampa. Revogação do certame. - À vista dos elemen-
tos constantes do presente, em especial as manifestações 
do Departamento de Planejamento e Gestão de Carreiras 
(028899543) e da Coordenadoria Jurídica (029023218) desta 
Pasta, e considerando as declaradas situações de emergência 
e calamidade pública em decorrência da pandemia do co-
ronavírus, formalizadas por meio do Decretos Municipais nº 
59.283/2020 e 59.291/2020, REVOGO o Edital de Chamamento 
Público Específico nº 1/SG/2019, publicado com o objetivo de 
regulamentar o recebimento de doações de bens, serviços e 
direitos, sem encargos ou ônus para a Prefeitura do Município 
de São Paulo (PMSP) e destinadas exclusivamente à premiação 
de até 25 (vinte e cinco) participantes vencedores do Premia 
Sampa 2020, visando a reavaliar o formato do certame de 
modo a atender, em formato remoto, às necessidades materiais 
e imateriais da cerimônia e da premiação.

 6013.2020/0003131-0 - Secretaria Municipal de Ges-
tão - Edital de Chamamento Público Específico SG. Recebi-
mento de doações destinadas exclusivamente à produção 
da cerimônia em ambiente virtual e à premiação de até 25 
(vinte e cinco) participantes vencedores do Premia Sampa 
2020. - À vista dos elementos constantes do processo e com 
fulcro nos dispositivos do Decreto Municipal nº 58.102/2018, 
APROVO a minuta do Edital de Chamamento Público Específico 
(029124080), e AUTORIZO a abertura do procedimento, o qual 
tem por objeto o recebimento de doações de bens, direitos 
ou serviços destinados à produção da cerimônia em ambiente 
virtual e à premiação de até 25 (vinte e cinco) participantes 
vencedores do Premia Sampa 2020.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0000303-5

ASSUNTO: TERMO DE COOPERAÇÃO COM 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS PARA SITUAÇÕES DE RISCO.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
I – À vista dos elementos contidos nos autos, em especial 

a manifestação da Comissão de Coordenação (doc. SEI nº 
028686559) e em face da competência que me foi delegada 
pela Portaria 14/SMSUB/2019 e, observadas as formalidades 
legais e cautelas de estilo HOMOLOGO o resultado do Edital 
de Credenciamento nº 001/SMSUB/COGEL/2020 para a cele-
bração de Termo de Cooperação, com as Instituições de Ensino 
objetivando a Elaboração de Projetos para situações de risco, 
conforme segue:

a) Instituto Mauá de Tecnologia - IMT – inscrito no CNPJ 
sob o nº 60.749.736/0002-70;

b) Universidade Nove de Julho – inscrita no CNPJ sob o nº 
43.374.768/0001-38;

c) Instituto Presbiteriano do Mackenzie – inscrito no CNPJ 
sob o nº 60.967.551/0001-50;

Os termos de Cooperação terão validade de 12 meses po-
dendo ser estendido até 36 (trinta e seis meses), observando-se 
o disposto no artigo 5º do Decreto nº 52.062/2010.

II. Considerando que os prazos recursais decorreram “in al-
bis”, encaminhe-se o presente para análise da Subcomissão vi-
sando o atendimento ao § 1º art. 3º do Decreto nº 52.062/2010.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO - 
6012.2019/0003111-8

ASS.: Termo de Aditamento n.° 02 do Contrato n.° 23/
SMSUB/COGEL/2019

I. À vista dos elementos constantes dos autos, especialmen-
te as manifestações de SMSUB/COGEL (029091531) e SMSUB/
SPUA/SGFA (028755704), com fundamento no art. 57, II da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e pela compe-
tência que me delega a Portaria 14/SMSUB/2019, AUTORIZO o 
aditamento visando a prorrogação do Contrato N.° 23/SMSUB/
COGEL/2019 firmado com a empresa JBA ENGENHARIA E CON-
SULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 53.658.050/0001-27, para 
prestação de serviços técnicos especializados de engenharia, 
assessoria e apoio técnico para o controle tecnológico do servi-
ço de manutenção de vias e logradouros públicos do Município 
de São Paulo, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal 
das Subprefeituras, pelo perído de 12 (doze) meses contados 
a partir de 19/06/2020, perfazendo o montante total de R$ 
2.212.056,00 (dois milhões duzentos e doze mil e cinquenta e 
seis reais). Outrossim APROVO a minuta encartada ao SEI N.° 
029016000.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando 
a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.
39.00.00, bem como o cancelamento de saldo não utilizado, 
respeitando o princípio da anualidade.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO - 
6012.2019/0003110-0

ASS.: TERMO DE ADITAMENTO N.° 02 DO 
CONTRATO N.° 22/SMSUB/COGEL/2019

I. À vista dos elementos constantes dos autos, especialmen-
te as manifestações de SMSUB/COGEL (doc. SEI n.°029091531) 
e SMSUB/SPUA/SGFA (028756446), com fundamento no art. 57, 
II da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e pela 
competência que me delega a Portaria 14/SMSUB/2019, AUTO-
RIZO o aditamento visando a prorrogação do Contrato N° 22/
SMSUB/COGEL/2019 firmado com a empresa JBA ENGENHARIA 
E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 53.658.050/0001-27, 
para prestação de serviços técnicos especializados de enge-
nharia, assessoria e apoio técnico para o controle tecnológico 
do serviço de manutenção de vias e logradouros públicos do 
Município de São Paulo, sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal das Subprefeituras, pelo perído de 12 (doze) meses 
contados a partir de 19/06/2020, perfazendo o montante total 
de R$ 2.205.036,00 (dois milhões duzentos e cinco mil e trinta 
e seis reais). Outrossim APROVO a minuta encartada ao SEI N.° 
029073025.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando 
a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.2340.3390.3900
.00, bem como o cancelamento de saldo não utilizado, respei-
tando o princípio da anualidade.

 SUPERINTENDENCIA DAS USINAS DE 
ASFALTO - SPUA

 6012.2019/0005894-6
1. No uso das atribuições que me foram conferidas pela 

Portaria nº 14/SMSUB/2019, em face aos elementos constantes 
do presente, AUTORIZO a elaboração do Termo de Aditamento 
ao Termo de Contrato nº 19/SMSUB/SPUA/2019, cujo objeto é 
a Prestação de Serviços de Manutenção de Vias, Logradouros, 
Áreas Públicas e Desfazimento, firmado entre a PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE SÃO PAULO e a Empresa CORPOTEC CONSTRU-
TORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 56.182.090/0001-33, visando o Acréscimo 
Contratual ao Termo de Contrato identificado acima, conforme 
quadro abaixo e ainda, das informações da Seção Técnica de 
Contabilidade da SMSUB/SPUA, com fundamento aos disposi-

III – FASE DE LANCES: Abriu-se em seguida a fase de lan-
ces para classificação dos licitantes relativamente aos valores 
ofertados:
Empresa Valor da proposta Situação
FEMAG IND. E COM. DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO 
LTDA-EPP

R$ 3,17 Válido e 
confirmado

NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI R$ 4,00
Válido e confirmado

NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI R$ 3,10 Válido e 
confirmado

Item I – 1º Classificada:
JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ 

sob o nº 46.565.602/0001-97, pelo valor de R$ 2,65 (dois reais 
e sessenta e cinco centavos), sendo negociado para R$ 2,58 
(dois reais e cinquenta e oito centavos) a unidade. A empresa 
foi convocada a apresentar os documentos de habilitação, os 
quais se foram regularmente apresentados em conformidade 
com as exigências do edital. Assim, a empresa foi considerada 
previamente habilitada, sendo suspensa a sessão para fins de 
entrega e análise das amostras, prevendo sua retomada para 
o dia 18/05/2020, às 11h. Não houve participantes desistentes 
ou desabilitados.

IV – ANÁLISE DAS AMOSTRAS:
Em e-mail datado de 15/05/2020, a área demandante afir-

mou: “Na amostra apresentada o grampo tipo mola é metálico, 
o matéria da pasta cartão é compatível com o solicitado, possui 
os ilhós metálicos que formam a dobra e portanto o conjunto 
pasta/grampo tipo mola, é compatível ao Edital SG/CAF/2020 nº 
0 028162496. Fomos questionados pelo representante da Em-
presa quanto a entrega em separado dos grampos e do cartão. 
Esclarecemos que o classificador deve ser entregue montada, 
ou seja o grampo devidamente encaixado na pasta, e não acei-
taremos um item apartado do outro, visto constar no edital que 
o grampo compõe o objeto da licitação” (sic).

V – HABILITAÇÃO: 
A sessão foi reaberta em 18/05/2020, às 11h15, para 

prosseguimento do pregão. Assim, pelo Senhor Pregoeiro, foi 
comunicado a todos a total habilitação da primeira classificada, 
diante da aprovação das amostras enviadas.

ITEM I: JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 46.565.602/0001-97, quadro societário: 
JORGE ELIAS BASSI KURY (CPF 641.327.498-00) e LAILA BASSI 
KURY MARQUES (CPF 302.721.198-65), pelo valor final ne-
gociado de R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos) a 
unidade.

VI – INTENÇÃO DE RECURSOS:  Decorrido o prazo es-
tabelecido para interposição de intenção de recurso, conforme 
preconiza o artigo 26, do Decreto 5.450/2005 e o item 12 do 
edital, não houve manifestação.

VII – ADJUDICAÇÃO:  A comissão deliberou por adjudicar 
o referido certame à empresa JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 46.565.602/0001-97, 
classificada com valor unitário de R$ 2,58 (dois reais e cin-
quenta e oito centavos), e encaminhar o processo à Autoridade 
Competente, propondo a homologação do certame.

VIII - PUBLIQUE-SE: Nada mais havendo a tratar, a ses-
são foi encerrada às 11h50 do dia 18/05/2020, lavrando-se a 
presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente 
assinada pelo Senhor Pregoeiro e pela Equipe de Apoio.

A íntegra da ata encontra-se disponível no en-
dereço  www.bec . sp.gov.b r  –  Ofe r ta  de  Compras  
801001801002020OC00006.

aa. Iago Rodrigues Ervanovite
Pregoeiro – CPL 01/CAF
aa. Silmara Ferreira Amadeu
Membro – CPL 01/CAF
aa. Alberto Hosomomi
Membro – CPL 01/CAF

 PROCESSO SEI Nº 6013.2016/0000669-5
Termo de Recebimento Definitivo e de Quitação das 

Obrigações e Serviços – Contrato nº 017/SEMPLA/2013
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Gestão – SG.
CONTRATADA: Innovamed Manutenção de Equipamento 

Médicos Ltda – Epp – CNPJ
OBJETO DO CONTRATO: Manutenção preventiva e corre-

tiva de equipamentos médicos do departamento de saúde do 
servidor – DESS.

DATA DE ASSINATURA: 19/05/2020
 6013.2017/0000682-4 - Secretaria Municipal de Ges-

tão – SG e Porto Geral Administração, Empreendimentos 
e Participações Ltda - EPP. - Contrato de Locação nº 06/
SMG/2017. Locação do Imóvel situado à Rua Boa Vista nº 280, 
Sé, São Paulo - SP, esquina com a Ladeira Porto Geral, compre-
endendo os pavimentos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º convencional, 7º 
intermediário e 11. Cisão da locação referente ao 7º Aditamen-
to contratual em razão da transferência de CGPATRI à SEL. - À 
vista dos elementos que instruem este feito, em especial das 
manifestações de CAF de docs. 028494563 e 028506345 e de 
COJUR de doc. 028754304, bem como das tratativas efetua-
das no âmbito do Processo SEI nº 6013.2019/0005951-4, em 
especial daquelas que tratam da locação formalizada através 
do Contrato de Locação nº 06/SMG/2017, e, em razão da reor-
ganização administrativa estrutural promovida pelo Decreto nº 
58.596/2019, AUTORIZO o aditamento do Contrato de Locação 
nº 06/SMG/2017, nos termos da minuta encartada em SEI nº 
028462997.

 6013.2016/0000168-5 - Secretaria Municipal de Ges-
tão - SG / Imprensa Oficial do Estado – IMESP - Contrato 
nº 017/SMG/2016. Prestação de serviços de infraestrutura para 
envio de matérias para impressão e publicação no Diário Ofi-
cial da Cidade de São Paulo, de hospedagem do Diário Oficial 
da Cidade de São Paulo e e-negocios Cidade de São Paulo, 
de emissão de Certificado Digital e capacitação de equipe. 
Encerramento da contratação. Formalização de Termo de 
Recebimento Definitivo e de Quitação de Obrigações e 
Serviços. - À vista dos elementos contidos no presente, em 
especial das manifestações de CAF (028706194 e 029012575) 
e de COJUR (029012575), AUTORIZO  a formalização de Ter-
mo de Recebimento Definitivo e de Quitação de Obrigações e 
Serviços relativo ao Contrato nº 017/SMG/2016, que tratou da 
Prestação de serviços de infraestrutura para envio de matérias 
para impressão e publicação no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo, de hospedagem do Diário Oficial da Cidade de São Paulo 
e e-negócios Cidade de São Paulo, de emissão de Certificado 
Digital, bem como de capacitação de equipe, e que teve como 
contratada a Imprensa Oficial do Estado – IMESP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 48.066.047/0001-84.

 6013.2019/0005753-8 - Secretaria Municipal de 
Gestão - Edital de Chamamento Público Específico nº 1/
SG/2020. Recebimento de doações destinadas à cerimônia 
de premiação do Premia Sampa, edição 2020. Revogação do 
certame. - À vista dos elementos constantes do presente, em 
especial as manifestações do Departamento de Planejamento 
e Gestão de Carreiras (028899827) e da Coordenadoria Jurídica 
(029025243) desta Pasta, e considerando as declaradas situa-
ções de emergência e calamidade pública em decorrência da 
pandemia do coronavírus, formalizadas por meio do Decretos 
Municipais nº 59.283/2020 e 59.291/2020, REVOGO o Edital de 
Chamamento Público Específico nº 1/SG/2020, publicado com o 
objetivo de regulamentar o recebimento de doações destinadas 
exclusivamente à cerimônia de premiação do Premia Sampa, 
edição 2020, visando a reavaliar o formato do certame de modo 
a atender, em formato remoto, às necessidades materiais e 
imateriais da cerimônia e da premiação.

 6013.2019/0004850-4 - Secretaria Municipal de Ges-
tão - Edital de Chamamento Público Específico Nº 1/SG/2019. 
Recebimento de doações destinadas exclusivamente à pre-

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ELETRÔNICO N°6065.2020/0000218-6
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA – SMPED
I - Acha-se aberta Licitação na modalidade Pre-

gão Eletrônico Nº05/SMPED/2020 - Oferta de Compras 
801008801002020OC000008 (ampla participação) e Oferta de 
Compras 801008801002020OC000009 (participação reservada) 
processo eletrônico Nº6065.2020/0000218-6, que tem como 
objetivo Registro de preço para futura e eventual aquisição de 
mesa ginecológica elétrica, para uso da Secretaria Municipal 
da Pessoa com Deficiência – SMPED. A abertura será procedida 
pela COPEL, no dia 05/06/2020 ás 11:00 horas. O edital e seus 
anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário 
das 09h30 ás 15h30 até o ultimo dia útil que anteceder a 
abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da im-
portância de R$0,15 (quinze centavos) por folha, por meio de 
DAMSP, que será fornecida na CAF, Rua: Libero Badaró,425, 32º 
andar, Centro, São Paulo/SP ou através da internet pelos sites: 
HTTP://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou http://www.
bec.sp.gov.br.

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ELETRÔNICO N°6065.2020/0000220-8
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

– SMPED
I -Acha-se aberta Licitação na modalidade Pre-

gão Eletrônico Nº06/SMPED/2020 - Oferta de Com-
pras 801008801002020OC000010 processo eletrônico 
Nº6065.2020/0000220-8, que tem como objetivo Registro de 
preços para aquisição de equipamentos/materiais para adequa-
ção postural, para uso da Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência – SMPED. A abertura será procedida pela COPEL, no 
dia 04/06/2020 ás 11:00 horas. O edital e seus anexos poderão 
ser adquiridos pelas interessadas no horário das 09h30 ás 
15h30 até o ultimo dia útil que anteceder a abertura, mediante 
o recolhimento aos cofres públicos da importância de R$0,15 
(quinze centavos) por folha, por meio de DAMSP, que será 
fornecida na CAF, Rua: Libero Badaró,425, 32º andar, Centro, 
São Paulo/SP ou através da internet pelos sites: HTTP://e-nego-
cioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou http://www.bec.sp.gov.br.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO ELETRÔNICO N°6065.2020/0000300-0
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

- SMPED
I - Considerando os elementos constantes do Processo 

Eletrônico nº6065.2020/0000300-0 e no exercício da minha 
competência legal, AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, 
inciso IV, da Lei Federal nº8.666/1993, e no artigo 2º, inciso 
II, do Decreto Municipal nº 59.283/2020, a contratação direta, 
por dispensa de licitação, da empresa MAYCARE COMERCIO 
IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E 
INSTRUMENTOS EIRELI, CNPJ nº30.162.373/0001-20, visando a 
aquisição de “10.008 (dez mil e oito) unidades frascos de álcool 
gel 70º INPM de 90 gramas”, a serem destinadas a instituições 
de abrigamento, residências inclusivas e entidades parceiras da 
SMPED, no valor total de R$ 47.037,60 (Quarenta e Sete Mil e 
Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

II – Para atendimento das despesas há Nota de reserva 
nº30.500/2020, no valor de R$47.037,60 (Quarenta e Sete 
Mil e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos), onerando a 
dotação orçamentária nº36.10.14.242.3006.5.407.4.4.90.30.
00.00, ficando autorizado, desde já, o cancelamento do saldo 
remanescente.

III - Exercerá a condição de fiscal do presente contrato o 
servidor Marcos Rogério Lozano Lopes, R.F. nº558.856-1 e, na 
sua ausência, será suplente a servidora Sandra Maria Paz Olivo, 
R.F. nº707.441.7.

IV – PUBLIQUE-SE.
V – A seguir, encaminhem-se os autos à Coordenação de 

Administração e Finanças – CAF para, nos termos da compe-
tência prevista na Lei Municipal n° 14.659/2007 e no Decreto 
Municipal n° 58.031/2017, emitir a Nota de Empenho.

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ELETRÔNICO N°6065.2020/0000015-9
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA – SMPED.
I - Acha-se aberta Licitação na modalidade Pre-

gão Eletrônico Nº01/SMPED/2020 - Oferta de Compras 
801008801002020OC00001 (AMPLA PARTICIPAÇÃO) e 
801008801002020OC00002 (RESERVADA/EXCLUSIVA) processo 
eletrônico Nº6065.2020/0000015-9, que tem como objetivo Re-
gistro de Preços para aquisição de Piso tátil de Concreto (Ladri-
lho hidráulico), para uso da Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência – SMPED. A abertura será procedida pela COPEL, no 
dia 29/05/2020 ás 11:00 horas. O edital e seus anexos poderão 
ser adquiridos pelas interessadas no horário das 09h30 ás 
15h30 até o ultimo dia útil que anteceder a abertura, mediante 
o recolhimento aos cofres públicos da importância de R$0,15 
(quinze centavos) por folha, por meio de DAMSP, que será 
fornecida na CAF, Rua: Libero Badaró,425, 32º andar, Centro, 
São Paulo/SP ou através da internet pelos sites: HTTP://e-nego-
cioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou http://www.bec.sp.gov.br.

 GESTÃO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 ATA COMPLEMENTAR - PREGÃO ELETRÔNICO 
02/SG-CAF/2020

Processo 6013.2019/0005924-7
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Às onze horas do dia cinco de maio do ano de dois mil e 

vinte, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos 
membros da Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Lici-
tações – CPL-1/CAF, designados pelo instrumento legal da Por-
taria nº 16/SG/2020, em atendimento às disposições contidas 
na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no Decreto 
Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, referente ao Processo 
nº 6013.2019/0005924-7 para realizar os procedimentos 
relativos ao Pregão nº 02/SG-CAF/2020, para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de classificadores, tipo 
cartão duplo, na cor verde, para atender às necessidades da 
Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor - COGESS, pelo 
critério MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme especificações 
do Anexo I do Edital.

I – ABERTURA: Aberta a sessão pública, inicialmente o Se-
nhor Pregoeiro, em conformidade com as disposições contidas 
no Edital e através do sistema de compras eletrônicas www.
bec.sp.gov.br, efetuou a análise e divulgação das propostas 
formuladas e registradas pelos interessados.

II – PROPOSTAS
Item: 1 - CLASSIFICADORES 

Empresa Classificação Valor da 
proposta

JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA – ME, CNPJ 46.565.602/0001-97 1 R$ 2,65
FEMAG IND. E COM. DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA-EPP, 
CNPJ 03.961.892/0001-85

2 R$ 5,00

NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, CNPJ 
24.564.257/0001-34

3 R$ 21,90

JLZ SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ 33.822.326/0001-53 4 R$ 50,00

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO Nº 6074.2020/0002530-4
Despacho Autorizatório
I - À vista das informações e documentos que instruem 

o presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria 
Jurídica desta Pasta (SEI 029046830), que acolho como razão 
de decidir e no exercício das atribuições a mim conferidas por 
lei, AUTORIZO, com fundamento no inciso IV, do artigo 24, da 
Lei Federal n.º 8.666/93, combinado com as disposições dos 
Decretos Municipais n.º 59.291/2020 e 59.283/2020, amparada 
pela Lei Federal n.º 13.979/2020, em caráter excepcional e 
emergencial, a contratação direta da empresa RUBY Services 
Terceirização de Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 
54.605.373/0001-15, tendo por objeto a contratação de empre-
sa para disponibilizar mão-de-obra de 14 (catorze) ajudantes 
que acompanharão cada um dos 14 (catorze) motoristas das 
vans responsáveis por seguir os percursos definidos pela Se-
cretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, 
pelo valor mensal de R$ 40.356,96 (quarenta mil trezentos e 
cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), nos termos da 
proposta comercial encartada (SEI 029002578).

I I  – Autorizo ainda a emissão de Nota de Em-
p e n h o ,  o n e r a n d o  a  d o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a 
34.10.14.122.3024.2100.3.3.90.39.00-00, conforme Nota de 
Reserva n.º 30.342/2020 (SE I029022922).

III – Fica designada como fiscal do contrato a servidora 
Giulia Pereira Partitucci, RF 850.622.1, e Fabio D'Onofre Teixei-
ra, RF 810.997-4, como suplente, na forma do artigo 67, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, combinado com o artigo 6º, do Decreto 
Municipal n.º 54.873/2014, e artigo 9, inciso VII, do Decreto 
Municipal 57.578/2017.

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
ADITAMENTO Nº 009 – CONTRATO Nº 044/SMDHC/2014
PROCESSO nº 6074.2017/0000051-9
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA.
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A -  CNPJ: 

02.558.157/0001-62
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de telefonia 

móvel pessoal (voz e dados), com a disponibilização de termi-
nais móveis em regime de comodato celular e smartphone.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação por mais 12 (doze) 
meses, com cláusula resolutiva.

VALOR: R$ 16.065,96 (dezesseis mil, sessenta e cinco reais 
e noventa e seis centavos)

ASSINADO EM: 22/11/2019
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
a)LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)ALEXANDRE BARRETO DA GAMA FREITAS - Gerente - 

Telefônica Brasil S/A
b) FÁBIO MARQUES DE SOUZA LEVORIN - Gerente - Tele-

fônica Brasil S/A

 EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº011/SMDHC DO EXERCÍCIO DE 

2020
Processo nº 6074.2020/0001174-5
CONTRATADA: FINO SABOR INDÚSTRIAL E COMÉRCIO 

LTDA - CNPJ n.º 00.354.138/0001-99
OBJETO: FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM 

EMBALAGEM ALTO VÁCUO - SUPERIOR.
VALOR: R$ 12.796,80 (doze mil setecentos e noventa e seis 

reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses contados a partir da data de 

sua assinatura.
FORMALIZADO EM: 06/05/2020
a)LUIZ ORSATTI FILHO – Chefe de Gabinete - SMDHC
b) RENAN GUARDA DE ARAÚJO – FINO SABOR INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA

 PROCESSO N ° 6074.2020/0001218-0
ASSUNTO: Celebração de Termo de Colaboração com a 

entidade “Associação Franciscana de Solidariedade”, inscrita 
no CNPJ nº 11.861.086/0001-63, advindo da seleção de pro-
posta do edital de chamamento público nº dital CPB/005/2020/
SMDHC/CPIPTD, para gerenciar o Centro de Referência e Aten-
dimento para Imigrantes (CRAI).

DESPACHO
01. Diante dos elementos que instruem o presente, con-

siderando que foram cumpridas às formalidades legais em 
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 13.019/14 e 
Decreto Municipal nº 57.575/16, AUTORIZO a celebração do 
Termo de Colaboração a ser firmado entre esta Pasta e a enti-
dade Associação Franciscana de Solidariedade, inscrita no CNPJ 
nº 11.861.086/0001-63, objetivando a oferta de atendimento 
especializado à imigrantes na região central da cidade de São 
Paulo, por meio do Centro de Referência e Atendimento para 
Imigrantes (CRAI), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, con-
tados da assinatura do ajuste inicial, pelo valor global estimado 
de R$ 3.388.569,69 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil 
quinhentos e sessenta e nove

02. Emita-se, OPORTUNAMENTE e na forma da lei, a 
correspondente Nota de Empenho a favor da referida entidade 
onerando a dotação 34.10.14.422.3018.2.051.3.3.50.39.00
.00, considerando, nos exercícios subsequentes, as dotações 
próprias respeitadas o princípio da anualidade orçamentária. 
AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de 
reserva e de empenho.

03. DESIGNO como GESTOR da parceria o servidor Vinicius 
Duque - RF 840.078-4, e como Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, os servidores Luciana Elena Vazquez - RF 847.538-5, 
Arthur Ruman de Bortoli - RF 859.408-2, e Amanda Theodoro 
– RF 814.729-9.

 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA MULHERES

 PROCESSO N° 6074.2018/0000284-0
Interessados: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania (SMDHC) e ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA 
REGIÃO LESTE - APOIO (CNPJ/MF 74.087.081/0001-45).

Assunto: Termo de Colaboração TCL/002/2019/SMDHC/
CPM. Prorrogação. Centro de Referência da Mulher (CRM).

DESPACHO
01. À vista dos elementos constantes do presente processo, 

especialmente as manifestações da CPM - Coordenação de 
Políticas para as Mulheres, SEI n. 028616061 e 029101008, e da 
Assessoria Jurídica, SEI n. 029075226, que acolho e adoto como 
razão de decidir, e com fundamento na Lei Federal n. 13.019, 
de 2014, no Decreto Municipal 57.575, de 2016, e na Portaria 
121/SMDHC/2019, APROVO a minuta do Termo de Aditamento 
01 e AUTORIZO a prorrogação do Termo de Colaboração 
TCL/002/2019/SMDHC/CPM sob o SEI 017439566, por mais 
doze meses, a partir de 21 de maio de 2020, com cláusula reso-
lutiva, conforme Plano de Trabalho sob doc. 028614870, firma-
do com a Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste - APOIO, 
inscrito no CNPJ/MF 74.087.081/0001-45, objetivando ofertar 
atendimento especializado a mulheres na cidade de São Paulo, 
por meio do Centro de Referência da Mulher (CRM), observado 
o Plano de Trabalho, parte integrante do ajuste, pelo valor total 
de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

02. EMITA-SE Nota de Empenho a favor da referida entida-
de onerando a dotação orçamentária 34.10.14.422.3013.6.178.
3.3.50.39.00.00. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventu-
ais saldos de reserva e de empenho não utilizados.
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