
52 – São Paulo, 66 (194) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo quarta-feira, 6 de outubro de 2021

III – PUBLIQUE-SE e, a seguir, encaminhem-se os autos à 
Coordenação de Administração e Finanças – CAF para, nos ter-
mos da competência prevista na Lei Municipal n° 14.659/2007 
e no Decreto Municipal n° 58.031/2017, emitir a Nota de 
Empenho.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO SEI Nº 6034.2021/0001371-7

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
6012.2019/0004620-4

Assunto: Aumento de Quantitativo referente a Ata de Re-
gistro de Preços nº 74/SMSUB/COGEL/2019, cujo o objeto é o 
Registro de Preços para fornecimento de Guias de Concreto dos 
tipos Reta, Curva e Chapéu.

DESPACHO
I-À vista dos elementos contidos no presente e nos ter-

mos da competência a mim conferida, AUTORIZO, com funda-
mento na Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal 
56.144/2015 e Portaria nº 014/SMSUB/2019, o AUMENTO DE 
QUANTITATIVO na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/SMSUB/
COGEL/2019 (oriunda do Processo Sei n° 6012.2019/0004620-
4), da qual a detentora é a empresa FOX CONSTRUÇÃO 
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 
24.044.862/0001-84, para acrescentar as seguintes quantidades 
a serem contratadas pela Subprefeitura da Cidade Ademar:

a) 308m (trezentos e oito metros) de Guia de Concreto tipo 
PMSP “100” 20 Mpa – Reta, para utilização dentro do período 
de 3 meses;

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO SEI Nº 6046.2021/0005976-3

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
6012.2019/0007201-9

Assunto: Aumento de Quantitativo e Pedido de Utiliza-
ção referente a Ata de Registro de Preços nº 106/SMSUB/
COGEL/2019, cujo o objeto é o Registro de Preços para forneci-
mento de Tampões e Grelhas.

DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência a mim conferida, AUTORIZO, com fundamento 
na Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal 56.144/2015 
e Portaria nº 014/SMSUB/2019, o AUMENTO DE QUANTITATIVO 
bem como o PEDIDO DE UTILIZAÇÃO na ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 106/SMSUB/COGEL/2019 (oriunda do Processo Sei n° 
6012.2019/0007201-9), da qual a detentora é a empresa FUNDI-
DOS DE FERRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.113.099/0001-
14, pela Subprefeitura da Mooca,conforme segue:

a) Aumento de quantitativo na ordem de 39 (trinta e nove) 
unidades de Grelha tipo boca de leão de ferro fundido dúctil, 
para galerias de águas pluviais, articulada – Classe Mínima 
D400;

b) A utilização de 120 (cento e vinte) unidades de Gre-
lha tipo boca de leão de plástico, para galerias de águas 
pluviais, articulada – Classe Mínima 250 – 25T – Dimensão 
Aproximada=810x270mm;

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0025938-2
ASSUNTO: Prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 

16/SMSUB/COGEL/2020, cujo objeto é o registro de preços 
visando a prestação de serviços de Bombeamento Emergencial, 
com fornecimento dos equipamentos necessários à execução 
dos serviços de mobilização e desmobilização objetivando a 
operação para as drenagens emergenciais de áreas inundadas 
no âmbito da cidade de São Paulo – SP, de acordo com as Espe-
cificações Técnicas constantes do Anexo I, parte integrante do 
Pregão Eletrônico nº 27/SMSUB/COGEL/2020, a fim de atender 
à demanda da Municipalidade.

DESPACHO
I. À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial a Informação SMSUB/COGEL (052863386); pela competên-
cia a mim conferida pela Portaria 14/SMSUB/2019, e com fun-
damento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 
e Decreto nº 56.144/15 e decretos reguladores, AUTORIZO a 
PRORROGAÇÃO da Ata de Registro de Preços nº 16/SMSUB/CO-
GEL/2020, cuja detentora é a empresa OBRACON ENGENHARIA 
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 03.973.494/0001-89, visando a continuidade do registro de 
preço para a prestação de serviços de Bombeamento Emergen-
cial, com fornecimento dos equipamentos necessários à execu-
ção dos serviços de mobilização e desmobilização objetivando a 
operação para as drenagens emergenciais de áreas inundadas 
no âmbito da cidade de São Paulo, por mais 12 (doze) meses, 
contados a partir de 08/10/2021. Outrossim, aprovo a Minuta 
acostada aos autos em doc. 052830245.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0009238-2

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
6012.2021/0003039-5

Assunto: Aumento de Quantitativo referente a Ata de Re-
gistro de Preços nº 50/SMSUB/COGEL/2021, cujo o objeto é o 
Registro de Preços para execução dos serviços de manutenção 
da malha viária existente em pavimento rígido e pavimento em 
paralelepípedo.

DESPACHO
I-À vista dos elementos contidos no presente e nos ter-

mos da competência a mim conferida, AUTORIZO, com funda-
mento na Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal 
56.144/2015 e Portaria nº 014/SMSUB/2019, o AUMENTO DE 
QUANTITATIVO na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/SMSUB/
COGEL/2021 (oriunda do Processo Sei n° 6012.2021/0003039-
5), da qual a detentora é a empresa CONSTRUTORA LETTIERI 
CORDARO LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.879.965/0001-45, para 
acrescentar as seguintes quantidades a serem contratadas pela 
Assessoria Técnica de Obras e Serviços – ATOS:

a) 234,00m² (duzentos e trinta e quatro metros quadrados) 
em prestação de serviços de manutenção da malha viária 
existente em Pavimento Rígido e Pavimento em Paralelepípedo;

 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO SEI Nº 6057.2021/0003212-1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
6012.2021/0004896-0

Assunto: Aumento de Quantitativo referente a Ata de 
Registro de Preços nº 76/SMSUB/COGEL/2021, cujo o objeto é 
o Registro de Preços para fornecimento de Madeiras Bruta e 
Chapas de Madeira Compensada.

DESPACHO
I -À vista dos elementos contidos no presente e nos ter-

mos da competência a mim conferida, AUTORIZO, com funda-
mento na Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal 

nicipal de São Paulo, no valor de R$ 68.400,00 (Sessenta e Oito 
Mil e Quatrocentos Reais).

II - Para atendimento das despesas há a Nota de Reserva 
nº 35.838/2021, no valor de R$ 171.000,00 (Cento e Setenta e 
Um Mil Reais), onerando a dotação orçamentária nº 36.10.14.
242.3006.7.110.4.4.90.39.00.00, ficando autorizado, desde já, o 
cancelamento do saldo remanescente.

III - Exercerá a condição de fiscal do presente contrato a 
servidora Renata Belluzzo Borba, RF nº 779.759.1 e, como su-
plente a servidora Camila de Menezes Tavares, RF nº 826.738.3.

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.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo Eletrônico nº 6065.2021/0000466-0
INTERESSASA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA - SMPED
I - Considerando os elementos constantes do Processo 

Eletrônico nº 6065.2021/0000466-0, e no exercício da minha 
competência legal, AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, 
inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, no Decreto Municipal nº 
59.283/2020 e no Decreto Municipal nº 59.511/2020 a contra-
tação direta, por dispensa de licitação, da empresa CIRURGICA 
SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODU-
TOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 09.907.346/0001-80, visando a 
aquisição de 3.000 (três mil) unidades de máscara filtrante para 
proteção contra o Covid 19 sem válvula respiratória no valor de 
R$ 11.340,00 (Onze Mil e Trezentos e Quarenta Reais).

II – Para atendimento das despesas há Nota de reserva nº 
52.165/2021, no valor de R$ 11.340,00 (Onze Mil e Trezentos e 
Quarenta Reais), onerando a dotação orçamentária nº 36.10.14.
242.3006.7.110.4.4.90.30.00.00, 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. nº 558.856-1 e, na 
sua ausência, será suplente a servidora Sandra Maria Paz Olivo, 
R.F. nº 707.441-7.

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. 

 RELATÓRIO
Processo Eletrônico n° 6065.2021/0000320-6
Objeto: Homologação do resultado definitivo da fase de 

seleção do edital 01/SMPED/2021 com divulgação das decisões 
recursais proferidas.

Trata o presente da publicação do resultado definitivo 
da fase de seleção das propostas encaminhadas para fins de 
obtenção de fomento conforme especificado pelo Edital SMPED 
nº 01/2021 com divulgação das decisões recursais proferidas.

Em atendimento às disposições contidas na Lei nº 13.019 
de 31 de Julho de 2014 e no Decreto Municipal nº 57.575 de 29 
de dezembro de 2016, em especial o que consta em seu art. 29 
e seu parágrafo único e pelas demais normas aplicáveis, além 
das condições previstas no referido Edital, referente ao Processo 
Eletrônico: 6065.2021/0000320-6, informamos que a Comissão 
de Seleção, designada pelo instrumento legal da Portaria nº 12/
SMPED-G (23/04/2021), realizou análise documental dos 04 
(quatro) recursos apresentados ao ranking provisório publicado 
em fls. 45 e 46 do DOM de 23/09/2021 disponível no link \<ht-
tps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/pes-
soa_com_deficiencia/SEI_PMSP%20-%20052390356%20-%20
Extrato%20de%20Ata.pdf \> e enviados dentro do prazo infor-
mado no item 6.7.2 do Edital de Chamamento Público SMPED 
n° 01/2021, cuja ata está disponível no link: \<https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/pessoa_com_de-
ficiencia/dom%2002-10-2021_ata_recurso.pdf\>.

Informamos que nenhum argumento apresentado nos 
recursos foi considerado suficiente para alterar os resultados.

Sendo assim, as OSCs abaixo informadas estão habilitadas 
a apresentar a documentação prevista na Etapa 01 do item 7.2 
pelo meio eletrônico \<fomento2021.smped@prefeitura.sp.gov.
br\>. Informamos ainda que esta etapa é eliminatória e os 
documentos devem ser apresentados em até 02 (dois) dias úteis 
da publicação deste ranking definitivo.

Seguem as OSCs habilitadas por eixo:
Eixo 1: Autonomia e Promoção da Cidadania:

Posição Organização Pontuação CNPJ
1 Ritmos do Coração 49 11.433.432/0001-02
2 Instituição Beneficente Nosso Lar 49 62.026.976/0001-90
3 Instituto Conviver 48 21.298.126/0001-64
4 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
 de São Paulo - Instituto Jô Clemente 48 60.502.242/0001-05
5 Associação Solidariedança de Arte e Cultura 47 10.288.997/0001-80
6 Fundação São Paulo - Derdic 45 60.990.751/0001-24

Eixo 2: Aconselhamento e Fortalecimento de Redes de 
Apoio
Posição Organização Pontuação CNPJ
1 Associação Turma do Jiló 50 22.853.953/0001-35
2 Instituto de Assistência, Amparo e Emancipação 
 da Pessoa com Deficiência Projeto Criança Feliz 48 34.733.819/0001-80
3 Centro de Estudos Paulista de Psiquiatria - Proesq Unifesp 48 51.569.655/0001-16
4 Instituto Escuta 47 26.236.056/0001-33
5 Instituto Empathiae 47 27.483.848/0001-75

Eixo 3: Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva
Posição Organização Pontuação CNPJ
1 Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar - CIAM 54 61.683.272/0001-28
2 Fraternidade Irmã Clara - FIC 48 50.862.499/0001- 14
3 Lar Mãe do Divino Amor 45 54.321.773/0001-07

Nada mais havendo a tratar.

 DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
Processo Eletrônico nº 6065.2021/0000398-2
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA - SMPED
I - Considerando os elementos constantes no processo 

eletrônico nº 6065.2021/0000398-2, e no exercício da minha 
competência legal, que acolho em cumprimento ao disposto 
no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002, com-
binado com o artigo 3º, inciso VI e § 1º, do Decreto Municipal 
nº 46.662/2005, e nas disposições contidas nos Decretos Mu-
nicipais nº 43.406/2003 e nº 54.102/2013, HOMOLOGO, com 
fundamento no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/93, 
o procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico 
n° 09/SMPED/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e 
conservação predial e copeiragem a serem executados nas 
instalações da sede da Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência – SMPED, conforme as especificações técnicas 
constantes do edital, em que se sagrou vencedora da ordem de 
compra n° 801008801002021OC00019 a empresa: PAINEIRAS 
LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ 55.905.350/0001-
99, pelo valor global (total anual) para 12 (doze) meses de R$ 
152.199,96 (cento e cinquenta e dois mil cento e noventa e 
nove reais e noventa e seis centavos), valor total para o item 
1 R$ 64.724,52 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e 
quatro reais e cinqüenta e dois centavos), valor total para o 
item 2 R$ 58.786,56 (cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta 
e seis reais e cinquenta e seis centavos), valor par ao item 03 
R$ 28.688,88 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais 
e oitenta e oito centavos), valores estes a serrem compostos 
pelas especificações previstas no edital.

II - Para atendimento das despesas será disponibilizada 
reserva orçamentária à época da contratação.

Leia-se: “onerando as dotações orçamentárias nº 
34.10.14.422.3013.2053.3.3.90.39.00-00 e nº 34.10.14.422.30
13.2053.3.3.90.39.00.02 do orçamento vigente, e dotação pró-
pria no próximo exercício, respeitado o princípio da anualidade 
orçamentária.”

FORMALIZADO EM: 28/09/2021
a) GIOVANI PIAZZI SENO- Chefe de Gabinete- SMDHC

 PROCESSO N°6074.2021/0003833-5
INT.: SMDHC
ASSUNTO: Homologação do CHAMAMENTO PÚBLICO N. 

CPB/009/2021/SMDHC/CPM.
DESPACHO
1 - Diante dos elementos que instruem o presente, em es-

pecial as Atas da Comissão de Seleção deste certame inseridas 
nos documentos SEI 051275580, 051279674 e 052000202, que 
acolho como razão de decidir, na qualidade de autoridade com-
petente desta Pasta, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 
e artigo 4º, inciso III do Decreto Municipal nº 57.575/2016, HO-
MOLOGO o resultado do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
N. CPB/009/2021/SMDHC/CPM, o qual selecionou as propostas 
das organizações da sociedade civil, sendo: (i) a Associação 
de Auxílio Mútuo da Região Leste - APOIO, inscrita no CNPJ 
74.087.081/0001-45, para o Lote 1: Centro de Referência da 
Mulher de Brasilândia - Região Norte, classificada por obter 
25,5 pontos de 28 da pontuação máxima; (ii) a União Popular 
de Mulheres de Campo Limpo e Adjacências, inscrita no CNPJ 
57.395.741/0001-36, para o Lote 2: Centro de Referência da 
Mulher de Capão Redondo - Região Sul, classificada por obter 
28 pontos de 28 da pontuação máxima; (iii) a Associação 
de Auxílio Mútuo da Região Leste - APOIO, inscrita no CNPJ 
74.087.081/0001-45, para o Lote 3: Centro de Referência da 
Mulher Casa Eliane de Grammont – Região Central, classificada 
por obter 25,5 pontos de 28 da pontuação máxima, tendo em 
vista, que não houve interposição de recursos administrativo do 
resultado final para essas regiões.

 EXTRATO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 224/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0004301-0
LOCADOR: IVO GIUNTI YOSHIOKA, CPF nº 084.671.468-00
OBJETO: Locação destinada às instalações do Conselho 

Tutelar Butantã.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 180.000,00 (cento e oitenta 

mil reais).
VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses
FORMALIZADO EM: 23/09/2021
a)GIOVANI PIAZZI SENO – Chefe de Gabinete - SMDHC
b)IVO GIUNTI YOSHIOKA

 PROCESSO N° 6074.2019/0002101-3
ASSUNTO: Substituição de Apólice de Seguro garantia - 

Contrato nº 022/SMDHC/2019.
Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 013/SMDHC/2019 
, AUTORIZO a substituição da Apólice de Seguro Garantia 
da contratada HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA, 
incrita no CNPJ nº 09.212.711/0001-02, que passa da se-
guradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS 
SA para a BMG SEGUROS S.A. através da Apólice de nº 
017412021000107750045952, no valor de R$ 17.499,60 (de-
zessete mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta 
centavos), vigênte pelo período de 30/07/2021 à 29/07/2022. 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHERES

 PROCESSO N°6074.2018/0000351-0
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 006 CONTRATO DE LOCA-

ÇÃO Nº SMPM/2015
1. ESPÉCIE: Termo de Apostilamento, firmado pela Secre-

taria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em favor do 
Locador MARCELO TAVARES COUTINHO, inscrito no CPF/MF sob 
nº 028.190.048-57.

2. OBJETO: Reajuste Definitivo pelo índice IPC-FIPE no 
percentual de 8,50% no valor total de R$ 3.206,52 (três mil 
duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme 
Tabela de Cálculo sob doc. SEI 052855839, com base no ano 
de 2021 - 2022, em conformidade com base no Preâmbulo do 
Contrato de Locação 2015/SMPM.

3. VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 3.206,52 (três mil du-
zentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), em adição ao 
valor atual contratual do período supramencionado, conforme 
memória de cálculo constante nos autos do Processo Eletrônico 
nº 6074.2018/0000351-0.

4. VALOR DA CONTRATAÇÃO ATUALIZADO: O valor total 
contratual passa a ser de R$ 44.208,12 (quarenta e quatro mil 
duzentos e oito reais e doze centavos).

5. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 - art. 65, §8º

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo Eletrônico nº 6065.2021/0000358-3
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA - SMPED
I - Considerando os elementos constantes do Processo 

Eletrônico nº 6065.2021/0000358-3 e no exercício da mi-
nha competência legal, após análise do parecer técnico da 
área competente e do parecer da Assessoria Jurídica, AU-
TORIZO, com fundamento no artigo 2º, inciso VIII-A, da Lei 
Federal nº 13.019/2014 e do artigo 4º do Decreto Munici-
pal nº 57.575/2016, a celebração da parceria, no regime de 
cooperação, com a ASSOCIAÇÃO TURMA DO JILÓ, CNPJ nº 
22.853.953/0001-35, cujo objeto consiste no desenvolvimento 
do projeto “Educação inclusiva como ferramenta para que-
brar o ciclo de violência contra a pessoa com deficiência (on 
line)”, mediante o repasse de recursos públicos no valor de 
R$ 48.708,14 (quarenta e oito mil, setecentos e oito reais e 
quatorze centavos).

II - Para atendimento das despesas há nota de reserva nº 
38.163/2021, no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), 
a onerar a dotação orçamentária n° 36.10.14.242.3006.7.110.4
.4.50.39.00.00, ficando autorizado desde já o cancelamento do 
saldo remanescente.

III - Exercerá à condição de gestora da parceria a senhora 
Renata Belluzzo Borba, RF nº 779.759.1/7, conforme Portaria nº 
011/SMPED-GAB/2021.

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 nº 58.031/2017, as demais providências.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo Eletrônico nº 6065.2021/0000546-3
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA - SMPED
I - Considerando os elementos constantes do Processo 

Eletrônico nº 6065.2021/0000546-3 e no exercício da minha 
competência legal, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993, a contratação direta, por 
inexigibilidade de licitação, da empresa CIVIAM COMÉRCIO, IM-
PORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 60.834.27210001-
19, para a aquisição de 20 (vinte) licenças de software de 
comunicação alternativa para salas de recurso multifuncionais, 
visando o atendimento dos alunos com deficiência na rede Mu-

contra a habilitação da empresa QRX Segurança Patrimonial EI-
RELI - ME, sendo que a Pregoeira conjuntamente com a Equipe 
de Apoio não acolheu o recurso interposto, conforme se verifica 
no próprio site da BEC. Desta feita, o Processo foi encaminhado 
à Autoridade Competente para correspondentes atos de ADJU-
DICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.
bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br – UGE 801022 
- OC 801022801002021OC00037– Pregão Eletrônico nº 034/
SMDHC/2021.

 PROCESSO N°6074.2021/0002648-5
Despacho de Homologação de Licitação
1. À vista de todo processado, notadamente da Ata de re-

alização do Pregão Eletrônico, conjuntamente com Adjudicação, 
devidamente publicados no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 
nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais 
nºs 44.279/03, 43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14 e, em face da 
competência que me foi atribuída pelo art. 2º, inciso I, alínea 
"c" da Portaria 013/SMDHC/2019, CONHEÇO por tempestivo 
o recurso interposto na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 
034/SMDHC/2021, pelo representante da empresa GAMBOA 
SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP, inscrita 
no CNPJ sob o nº 08.930.462/0001-10 e, no mérito, NEGO-LHE 
provimento, mantendo o resultado alcançado pela Sra. Pregoei-
ra, nos moldes do que foi decidido na sessão pública, conforme 
Ata devidamente publicada no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo.

2. Via de consequência e para que produza efeitos le-
gais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 034/
SMDHC/2021, Oferta de Compra 801022801002021OC00037, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6074.2021/0002648-5 e ADJU-
DICO o objeto consistente na Contratação de um Serviço Inte-
grado de Segurança incluindo serviços de vigilância e segurança 
patrimonial desarmada, para atender a estação pertencente à 
Ação Vidas no Centro do Município de São Paulo, em conformi-
dade com as disposições do Edital e os seus respectivos anexos, 
à empresa QRX Segurança Patrimonial EIRELI - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 36.145.599/0001-07, no preço total mensal do 
objeto de R$ 92.497,50 (noventa e dois mil quatrocentos e 
noventa e sete reais e cinqüenta centavos), perfazendo um total 
para 12 meses de R$ 1.109.970,00 (hum milhão cento e nove 
mil novecentos e setenta reais).

3. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da 
empresa acima mencionada, onerando a dotação orçamentária 
nº 34.10.14.422.3023.4.321.3.3.90.39.00.00 do orçamento vi-
gente, Autorizo, outrossim, o cancelamento de eventuais saldos 
de reserva e de empenho.

4. DESIGNO: A execução do serviço contratado será acom-
panhada e fiscalizada pela servidora Mayara Mathias da Silva 
RF 878.900-2 e, em caso de ausência, substituída pelos servi-
dores Giulia Pereira Patitucci – RF: 850.622.1 e Thiago Costa de 
Paula– RF.: 847.382-0, a quem competirá observar as atividades 
e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de 
fiscalização estabelecidas no Decreto nº 54.873/2014.

 PROCESSO N°6074.2021/0002648-5
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania – SMDHC.
ASSUNTO: Contratação de um Serviço Integrado de Segu-

rança incluindo serviços de vigilância e segurança patrimonial 
desarmada, para atender a estação pertencente à Ação Vidas 
no Centro do Município de São Paulo.

CONVOCAÇÃO
Fica a empresa QRX Segurança Patrimonial EIRELI – 

ME, inscrita no CNPJ nº 36.145.599/0001-07, convocada a 
comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data 
desta publicação, conforme Item 11.3 do Edital de Pregão nº 
034/SMDHC/2021, em SMDHC/CAF/DA/DLC – Divisão de Lici-
tações e Contratos, Rua Líbero Badaró 119 - 4º andar - Centro 
- São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Contrato nº232/
SMDHC/2021, sob pena de DECADÊNCIA do direito a contra-
tação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 15 do Edital 
de Pregão. Demais informações através do tel. (11) 2833-4203 
ou (11) 2833-4204.

 PROCESSO N°6074.2020/0002770-6
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania – SMDHC.
ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 03 AO TERMO DE 

FOMENTO Nº TFM/031/2020/SMDHC/FUMCAD.
DESPACHO
I - À vista das informações e documentos que instruem 

o presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria 
Jurídica desta Pasta (SEI 052953883), que acolho, AUTORIZO o 
Aditamento nº 03 do TERMO DE FOMENTO Nº TFM/031/2020/
SMDHC/FUMCAD, firmado com o INSTITUTO C – CRIANÇA, CUI-
DADO, CIDADÃO, inscrita no CNPJ sob nº. 14.644.881/0001-98, 
objetivando a alteração da cláusula 1.1.1 ANEXO ÚNICO e 9.4 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, ficando mantidas e inaltera-
das as demais cláusulas.

II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de 
Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.

 PROCESSO Nº 6074.2020/0002957-1
EXTRATO - TERMO DE APOSTILAMENTO 001 ao Contrato 

Nº 051/SMDHC/2020
CONTRATADA: MFC CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE-

SARIAL LTDA - EPP, CNPJ 03.589.089/0001-61
OBJETO DO APOSTILAMENTO: INCLUSÃO da Dotação Orça-

mentária que consta na Cláusula Terceira item 3.2 do referido 
Termo, sendo assim:

Onde se lê: “onerando a dotação orçamentária nº 34.10.1
4.422.3013.2.053.3.3.90.39.00, e dotação própria no próximo 
exercício respeitada a anualidade orçamentária.”

Le i a - se : “one rando  a s  do tações  o r çamen tá -
rias nº 34.10.14.422.3013.2.053.3.3.90.39.00-00 e nº 
34.10.14.422.3013.2053.3.3.90.39.00-02 do orçamento vi-
gente, e dotação própria no próximo exercício, respeitado o 
princípio da anualidade orçamentária.”

FORMALIZADO EM: 24/09/2021
a) GIOVANI PIAZZI SENO- Chefe de Gabinete- SMDHC

 PROCESSO N°6074.2019/0002973-1
Despacho Autorizatório
ASSUNTO: Substituição de Apólice de Seguro garantia - 

Contrato nº 029/SMDHC/2018.
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 013/SMDHC/2019 
, AUTORIZO a substituição da Apólice de Seguro Garantia da 
contratada UNISERV TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, incrita 
no CNPJ nº 03.641.257/0001-10, que passa da seguradora 
JNS SEGURADORA S.A para a BMG SEGUROS S.A. através da 
Apólice de nº 017412021000107750044895, no valor de R$ 
44.528,17 (quarenta e quatro mil quinhentos e vinte e oito reais 
e dezessete centavos), vigênte pelo período de 17/09/2021 à 
16/09/2022. 

 PROCESSO Nº 6074.2020/0003046-4
EXTRATO - TERMO DE APOSTILAMENTO 001 ao Contrato 

Nº 037/SMDHC/2020
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL  S /A , CNPJ 

02.558.157/0001-62
OBJETO DO APOSTILAMENTO: INCLUSÃO da Dotação Orça-

mentária que consta na Cláusula Segunda item 2.2 do referido 
Termo, sendo assim:

Onde se lê: “onerando a dotação orçamentária nº 
34.10.14.422.3013.2053.3.3.90.39.00-00, e dotação própria 
no próximo exercício respeitada a anualidade orçamentária.”
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