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 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
Nº 128/SMSUB/COGEL/2020

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0000070-2
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPRE-

FEITURAS
OBJETO: EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA A READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PASSEIOS 
PÚBLICOS – “CALÇADAS”.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 6012.2019/0002667-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
CONTRATADA: CONSTRUISO ENGENHARIA E EMPRE-

ENDIMENTOS LTDA EPP, CNPJ Nº 04.206.255/0001-6
I. Em face da designação de competência a mim conferida 

através da Portaria nº 14/SMSUB/2019, autorizo o apostila-
mento ao Contrato nº 128/SMSUB/COGEL/2020, que conforme 
Relatório Fotográfico (029403415), Planilha de Quantitativo 
(030331637) e Orçamento (030331660), faz constar no termo, 
as seguintes vias:

a) Rua Mourato Coelho – entre a Rua Purpurina até a Rua 
Teodoro Sampaio;

b) Rua Fradique Coutinho – entre a Rua Wisard até a Rua 
Cardeal Arcoverde;

c) Rua Cardeal Arcoverde – entre a Rua Fradique Coutinho 
até Rua Henrique Schaumann;

d) Rua Inácio Pereira da Rocha, entre a Rua Fradique Couti-
nho até a Rua Mourato Coelho;

e) Rua Wisard – entre a Rua Fradique Coutinho até a Rua 
Harmonia;

f) Rua Harmonia – entre a Rua Wisard até a Rua Purpurina;
g) Rua Jericó – entre a Rua Original até Rua Rodésia;
h) Rua Filinto de Almeida – entre a Rua Original até a Rua 

Costa Lobo;
i) Rua Costa Lobo – entre a Rua Filinto de Almeida até a 

Rua Jericó;
j) Rua Purpurina – entre a Rua Jericó até a Rua Harmonia e,
k) Rua Original – entre a Rua Filinto de Almeida até Rua 

Jericó.
Os demais termos constantes do Contrato ficam ratificados 

e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE APOSTILAMEN-
TO, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes. 

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
DESPACHO
6050.2021/0001378-1
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência a mim conferida por lei, AUTORIZO, com fun-
damento 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 35/SMSUB/
COGEL/2019 (oriunda do Processo Sei n° 6012.2016/0000489-
1), a qual a detentora é a empresaPAUPEDRA PEDREIRAS, 
PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA Inscrita no CNPJ nº 
49.034.010/0001-37, para contratação de 190 (Cento e noventa 
) M³ DE BRITA LIMPA N°1 PARA UTILIZAÇÃO POR UM PERÍODO 
DE 10 MESES pela SUBPREFEITURA DE PINHEIROS;

II - PUBLIQUE-SE

 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
SEI nº 6012.2021/0001231-1
INTERESSADO: SMSUB
ASSUNTO: Contratação de empresa para forneci-

mento de café torrado e moído em embalagem alto 
vácuo – Superior.

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em espe-
cial a solicitação da unidade requisitante (SEI nº 038078880), 
a autorização do órgão gestor (038129084) e a manifestação 
de COGEL (039074947), e com fundamento na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto nº 56.144/15 
e alterações, e em face da competência que me foi delegada 
pela Portaria nº 14/SMSUB/2019, AUTORIZO, a contratação da 
empresa FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 00.354.138/0001-99, detentora da Ata de Registro 
de Preços nº 005/ SG-COBES/2019, objetivando o fornecimento 
de café torrado e moído em embalagem alto vácuo – Superior, 
pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da assina-
tura, importando a despesa no montante total de R$ 518,00 
(quinhentos e dezoito reais).

II. AUTORIZO, em conseqüência, a emissão da correspon-
dente Nota de Empenho em nome da empresa supramenciona-
da, para suportar as despesas que a contratação ensejará neste 
exercício, onerando a dotação orçamentária n° 12.10.15.122.30
24.2.100.3.3.90.30.00.00. e no exercício subsequente a dotação 
própria, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, 
autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva 
e de empenho.

 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Credenciamento e Recebimento dos Envelopes Proposta
e Habilitação Envelopes nº 1 e nº 2 com Credenciamento.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SMSUB.ABAST N° 012/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2020/0025872-6
OBJETO: “OUTORGA ONEROSA, MEDIANTE TERMO DE 

PERMISSÃO DE USO, DE ESPAÇOS FÍSICOS COMPOSTOS PELOS 
BOXES 13 E 14 NO TOTAL DE 118,49 M², NO MERCADO DE PI-
RITUBA, SITO A RUA ALMIRANTE ISAIAS DE NORONHA, Nº 163, 
VILA PEREIRA BARRETO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP – CEP 
02919-100”

Às 10 (dez) horas do dia 10 (dez) de fevereiro de dois mil 
e vinte e um, nas dependências da SMSUB/ABAST, Auditório I, 
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, instituída pela 
Portaria nº 14/SMSUB/ABAST/2020, sob a Presidência Substituta 
do Sr. Emanuel Coelho da Silva – RF n.º 853.406-3, tendo por 
Membro a Sra. Diane Carneiro Moura - RF n° 848.105-9, o Sr. 
Fernando Ferreira dos Santos – RF 807.319-8, e por Secretária 
Sra. Laura de Souza Esteves dos Santos – RF nº 880.486-9. O 
Sr. Presidente certificou-se nesta data que o Edital encontra-se 
em atendimento às disposições legais pertinentes à espécie, 
ato contínuo solicitou aos presentes neste ato público a en-
trega dos Envelopes nº 01 e nº 02 “Proposta” e “Documentos 
de Habilitação”, sendo apresentado pela seguinte licitante: 
Área do BOX 13 - Licitante: PIRITUBÃO BEBIDAS UNIPESSOAL 
LTDA, CNPJ nº 37.451.461/0001-90. Devidamente rubricados 
os envelopes 1 e 2 (proposta e documentação de habilitação) 
pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação, vez que 

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

 PROCESSO Nº 6074.2018/0002158-5
Assunto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do Contrato 

nº 002/SMDHC/2019.
DESPACHO
I - À vista das informações e documentos que instruem 

o presente, especialmente o parecer exarado pela Assessoria 
Jurídica desta Pasta, doc. SEI 038982975, com fundamento no 
artigo 57, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, 
com base na delegação a mim conferida pela Portaria nº 013/
SMDHC/2019, AUTORIZO o aditamento do Contrato nº 002/
SMDHC/2019, firmado com a empresa BASS TECH COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 28.355.223/0001-90, cujo objeto trata da prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) 
elevador marca Otis, instalado na Casa de Passagem, afeita a 
Coordenação de Políticas para as Mulheres – CPM, incluindo 
assistência técnica, fornecimento de mão-de-obra especializada 
e todo o material, tais como ferramentas e equipamentos a 
serem utilizados na prestação de serviço, com exceção dos 
valores referentes às peças de reposição, para fazer constar a 
prorrogação por mais 12 (doze) meses, contemplando o período 
de 19/02/2021 a 19/02/2022, cujo valor total perfaz o montante 
de R$ 5.239,92 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais noven-
ta e dois centavos).

II – Ato contínuo, AUTORIZO a emissão da (s) Nota (s) de 
Empenho a favor da empresa contratada, onerando a dota-
ção orçamentária nº 34.10.14.422.3013.6.178, observado o 
princípio da anualidade. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de 
eventuais saldos de empenho não utilizados.

III- AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento n° 002.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 6012.2021/0000858-6
INTERESSADO: Secretaria Municipal das Subprefei-

turas – SMSUB.
ASSUNTO: Pregão Eletrônico nº 004/SMSUB/

COGEL/2021 – Registro de preços PARA O FORNECI-
MENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA À PREFEITURA DO MU-
NICÍPIO DE SÃO PAULO.

I.Diante dos elementos que instruem o presente, nota-
damente a manifestação do Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
em face da competência que me foi delegada pela Porta-
ria 014/SMSUB/2019 e, observadas as formalidades legais 
e cautelas de estilo, que acolho e adoto como razão de de-
cidir, com fundamento na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 
nº 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02, Decretos Municipais 
44.279/03, 43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14 e demais alte-
rações, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 004/
SMSUB/COGEL/2021 cujo o objeto consiste no REGISTRO DE 
PREÇOS  PARA O FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA 
À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, conforme es-
pecificações e quantidades constantes no ANEXO I – Termo 
de Referência, parte integrante do Edital, à empresa GUARANI 
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 45.817.467/0001-67, por ter ofertado o melhor lance 
no valor unitário de R$ 95,70 (noventa e cinco reais e setenta 
centavos) por metro cúbico, perfazando o montante anual de 
R$ 7.935.444,00 (sete milhões, novecentos e trinta e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta e quatro reais) referente ao quantitati-
vo de 82.920m³ anuais.

II. A empresa acima, declarada vencedora, fica CONVO-
CADA, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta 
publicação, comparecer na Coordenadoria Geral de Licitações - 
COGEL, localizada na Rua São Bento, 405 – 23º andar – Centro 
– São Paulo, para assinar a Ata de Registro de Preços oriunda 
do pregão em epígrafe. Ressaltamos que a mesma deverá apre-
sentar os documentos já exigíveis por ocasião da habilitação, 
que porventura estejam vencidos.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
SEI nº 6012.2020/0023249-2
ASSUNTO: Aplicação de Penalidade
DESPACHO
I – Diante dos elementos que instruem o presente, e com 

fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 13.278, Decreto 
nº44.279/03 e alterações e em face das competências que me 
são atribuidas, RECEBO o recurso SEI nº 038853289, posto que 
tempestivo, ofertado pela empresa FEC Construções e Comércio 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 54.953.427/0001-33 e, no mérito 
NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo-se a penalidade aplicada 
no valor de R$ 65.303,24 (sessenta e cinco mil, trezentos e três 
reais e vinte e quatro centavos).

 PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0006028-2
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2016-0.138.531-1
EXTRATO DO 3° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 

Nº 60/SMSUB/COGEL/2019
CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSUB/COGEL/2016
CONTRATANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS SUBPRE-

FEITURAS
CONTRATADA: CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMEN-

TAÇÃO – ENPAVI LTDA, CNPJ Nº 60.862.331/0001-62
OBJETO:. Serviços de conservação e manutenção da malha 

viária, visando a melhoria do pavimento, incluindo drenagem, 
reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da 
construção civil e/ou aqueles dos serviços de fresagem de 
pavimentos asfáltico com espuma de asfalto e demais serviços 
pertinentes.

OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 29 
(VINTE E NOVE) DIAS, CONTADOS À PARTIR DE 23/06/2020.

DATA DE ASSINATURA: 23/06/2020

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TRABALHO E 
TURISMO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 EXTRATOS
6064.2020/0001175-9
TERMO DE CONTRATO Nº 01/2021/SMDET.
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho e Turismo - SMDET.
Contratada: Maria Angela de Moraes – ME
Objeto: Fornecimento de água mineral – garrafão de 20 litros.
Valor global: R$ 18.954,00
Dotação orçamentária: 30.10.11.122.3024.2.100.33.90.30.00.00
Vigência: 12 (doze) meses contados da assinatura.
Data da assinatura: 08/01/2021.
Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela 

SMDET e Luiz Antonio Giglio, pela contratada.
 6076.2020/0000449-9
3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 016/2020-SMTUR
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho e Turismo – SMDET.
Contratada: Delta Indústria e Comércio de Mobiliário Ur-

bano Eireli – EPP.
Objeto do contrato: Desenvolvimento de projeto executivo, 

fornecimento de materiais e instalação de mobiliário urbano, 
parte do projeto de Requalificação Urbana da Área dos Calça-
dões do Centro Histórico de São Paulo – Perímetro Sé.

Objeto do aditamento: Prorrogação contratual por mais 45 
(quarenta e cinco) dias, do prazo para entrega dos itens 10 e 
11, estendendo-se até o dia 06/03/2021, bem como do prazo de 
vigência contratual, estendendo-se até o dia 08/03/2021.

Data da assinatura: 22/01/2021
Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela 

SMDET e Amilton Alves de Souza, pela Contratada.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO Nº 6010.2021/0000123-8
Assunto: Doação de 1.800 (mil e oitocentas) garrafas de 

510 ml cada, de água sem gás, ofertadas pelo Tribunal de Con-
tas do Município de São Paulo

DESPACHO
I - À vista dos elementos colacionados ao presente, em 

especial a oferta de doação realizada pelo Tribunal de Contas 
do Município de São Paulo, CNPJ nº 50.176.270/0001-26 (doc. 
038358236) e o parecer da Assessoria Jurídica da SMDHC 
(doc. 038769980), com fulcro no art. 15-A, §8º do Decreto nº 
59.283/20, com as alterações trazidas pela redação do Decreto 
60.050 de 7 de Janeiro de 2021, AUTORIZO o recebimento em 
doação, sem encargos, de 1.800 (mil e oitocentas) garrafas 
de 510 ml cada, de água sem gás, para o enfrentamento da 
pandemia do COVID-19, pela Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento Social, conforme informação de doc. 
038359754 e 038978242.

 PROCESSO Nº 6074.2019/0003035-7
ASSUNTO: DESPACHO DE RETOMADA AO TERMO DE FO-

MENTO Nº TFM/003/2020/SMDHC/FUMCAD.
DESPACHO
I - À vista das informações e documentos que instruem o 

presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria Jurídica 
desta Pasta (038693367), que acolho, INFORMO que a execução 
do Termo em questão, foi suspenso em 16/03/2020, nos termos 
do art. 3º, da Lei nº 17.335/2020, dos arts. 3º e 5º do Decreto 
Municipal nº 59.283/2020, e será retomada a partir de 15/02/2021, 
podendo ter sua vigência até a data de 27/04/2022.

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 002 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 

01/2019/SMDHC-FUMCAD
PROCESSO nº 6074.2018/0000239-4
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HU-

MANOS E CIDADANIA.
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDA-

RIEDADE SEFRAS– CNPJ n° 10.013.459/0001-83
OBJETO DO CONVÊNIO: Constitui objeto do presente a con-

centração de esforços entre os Partícipes para a implementação 
do projeto “Fazendo Arte e Construindo Cidadania”, cujo esco-
po do convênio é contribuir na garantia do direito ao acesso à 
cultura de crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 (seis) a 
15 (quinze) anos e 11 (onze) meses, moradoras na comunidade 
do Jardim Peri, no município de São Paulo.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Termo.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
VALOR: R$ 72.603,98 (setenta e dois mil seiscentos e três 

reais e noventa e oito centavos).
ASSINADO EM: 09/02/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - 

SMDHC
b)JOSÉ FRANCISCO DE CÁSSIA DOS SANTOS – PRESIDEN-

TE - SEFRAS 

 COMUNICADO
A CPL COMUNICA aos interessados em part i -

cipar da l icitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 002/SMDHC/2021- Oferta de Compras nº 
801022801002021OC00001 - Processo Administrativo Eletrô-
nico nº 6074.2020/0002779-0, que tem por objeto a Registro 
de preços para contratação de empresa especializada em forne-
cimento de cestas básicas, conforme especificações constantes 
no ANEXO I do Edital, que em virtude da impugnação do Edital 
interposta pelo Senhor Dennis Rondello Mariano - OAB/SP nº 
262.218, que foi DEFERIDA PARCIALMENTE, conforme pare-
cer da SMDHC/GAB/AJ (SEI 039113360), constante do processo 
administrativo, e da impugnação interposta pela empresa AT & 
SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - inscrita no CNPJ/
MF sob nº 10.394.719/0001-08, que foi DEFERIDA, conforme 
parecer da SMDHC/GAB/AJ (SEI 039058097), constante do 
processo administrativo, a data da abertura será prorrogada 
para adequação do Edital e seus Anexos e será comunicada 
posteriormente. 

•Consórcio “Saúde Sustentável” – empresa líder 
HE Engenharia Comércio e Representações Ltda., CNPJ nº 
62.533.278/0001-81, representada por Andréa P. Rodrigues, CPF 
nº 087.412.708-43, que também fez a entrega dos Envelopes 
nº 01 e 02;

•Consórcio Energia Renovável – HC – empresa líder Hersa 
Engenharia e Serviços Ltda., CNPJ nº 01.376.473/0001-50, 
representada por Júlio Cesar Rodrigues, CPF nº 200.084.928-83, 
que também fez a entrega dos Envelopes nº 01 e 02;

•Consórcio Sol da Saúde – empresa líder Quantum Enge-
nharia Ltda., CNPJ nº 82.094.640/0001-72, representada por 
Alex de Novais Santos, CPF nº 020.531.135-02, que também fez 
a entrega dos Envelopes nº 01 e 02;

•Consórcio Mega Green – empresa líder TB Serviços, 
Transporte, Limpeza e Gerenciamento e RH S.A., CNPJ nº 
60.924.040/0001-51, representada por Rosimeire Baptistella 
Pires, CPF nº 251.678.958-04, que também fez a entrega dos 
Envelopes nº 01 e 02;

•Consórcio Energia Sustentável de São Paulo – empresa 
Líder RAFF Geração e Comércio de Energia Elétrica Ltda., CNPJ 
nº 17.161.890/0001-16, representada por Catarina Zumerle 
Bastos, CPF nº 842.308.005-68, que também fez a entrega dos 
Envelopes nº 01 e 02;

•Consórcio Novo Sol – empresa líder GNPW Participações 
S.A., CNPJ nº 13.204.164/0001-82, representada por Lucas 
Alves Reis, CPF nº 036.660.211-07, que também fez a entrega 
dos Envelopes nº 01 e 02;

•Consórcio ELLO/3E – empresa líder Ello Serviços, Obras e 
Participações Ltda., CNPJ nº 72.713.654/0001-73, representada 
por Celso Severino Leite, CPF nº 214.479.758-71, que também 
fez a entrega dos Envelopes nº 01 e 02;

Os documentos de credenciamento foram rubricados e 
analisados pela Comissão, sendo questionado se os repre-
sentantes das empresas queriam vistar os documentos de 
credenciamento das outras licitantes. Somente a representante 
da licitante comparecerou à mesa, e deu vistas aos documentos 
de credenciamento. Foi iniciada a abertura dos Envelopes nº 
01 às 11h10, contendo as propostas comerciais dos licitantes. 
Aberto o envelope do Consórcio “Saúde Sustentável, constatou-
-se proposta comercial no valor de R$241.284,03 (duzentos 
e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e três 
centavos); ato contínuo foi aberto o envelope do Consórcio 
Energia Renovável – HC, constatou-se proposta comercial no 
valor de R$234.114,20 (duzentos e trinta e quatro mil, cento 
e quatorze reais e vinte centavos); aberto o envelope do Con-
sórcio Sol da Saúde, constatou-se proposta comercial no valor 
de R$171.443,96 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e 
quarenta e três reais e noventa e seis centavos); aberto o 
envelope do Consórcio Mega Green, constatou-se proposta 
comercial no valor de R$262.296,00 (duzentos e sessenta e dois 
mil, duzentos e noventa e seis reais); aberto o envelope do Con-
sórcio Energia Sustentável de São Paulo, constatou-se proposta 
comercial no valor de R$273.480,21 (duzentos e setenta e três 
mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e um centavos); aberto 
o envelope do Consórcio Novo Sol, constatou-se proposta 
comercial no valor de R$285.413,27 (duzentos e oitenta e cinco 
mil quatrocentos e treze reais e vinte e sete centavos); aberto o 
envelope do Consórcio ELLO/3E, constatou-se proposta comer-
cial no valor de R$254.542,98 (duzentos e cinquenta e quatro 
mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centa-
vos). Após a análise das propostas comerciais a CEL anunciou 
que o menor valor de contraprestação a ser paga pelo Poder 
Concedente foi de R$171.443,96 (cento e setenta e um mil, 
quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), 
classificando-se em primeiro lugar o Consórcio Sol da Saúde. As 
licitantes classificaram-se na seguinte ordem:

1º lugar: Consórcio Sol da Saúde: R$171.443,96 (cento e 
setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noven-
ta e seis centavos);

2º lugar: Consórcio Energia Renovável: R$234.114,20 (du-
zentos e trinta e quatro mil, cento e quatorze reais e vinte 
centavos);

3º lugar: Consórcio “Saúde Sustentável”: R$241.284,03 
(duzentos e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro 
reais e três centavos);

4º lugar: Consórcio Ello/3E: R$254.542,98 (duzentos e 
cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais e 
noventa e oito centavos);

5º lugar: Consórcio Mega Green: R$262.296,00 (duzentos e 
sessenta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais);

6º lugar: Consórcio Energia Sustentável: R$273.480,21 
(duzentos e setenta e três mil quatrocentos e oitenta reais e 
vinte e um centavos) e

7º lugar: Consórcio Novo Sol: R$285.413,27 (duzentos e 
oitenta e cinco mil quatrocentos e treze reais e vinte e sete 
centavos).

Em prosseguimento, a CEL indagou os presentes acerca 
de eventual interesse de desistência do direito de interposição 
de recursos, em face da classificação das propostas comerciais, 
sendo certo que as licitantes não o renunciaram. Na sequência 
determinou-se o encerramento dos envelopes numero 2 (habili-
tação) em invólucro maior e indevassável que foi rubricado nos 
seus fechos pelos presentes, que ficará custodiado pela CEL. A 
contar da publicação desta Ata no DOC, ficará aberto o prazo 
para interposição de recursos nos termos do Edital. Nada mais 
havendo, o Presidente da CEL encerrou a Sessão às 11h51, sen-
do a presente Ata lavrada, que lida e achada conforme, segue 
assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes 
dos licitantes que assim se manifestaram.

 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

 6013.2020/0005100-0
Secretaria Executiva de Gestão - Pregão Eletrônico 

nº 11/SG-CAF/2020. Homologação de licitação. Retificação 
redacional de trecho do inciso I, alínea "b" do despacho nº 
038854547.

À vista dos elementos que instruem o presente, RETIFI-
CO parcialmente o despacho encartado no documento SEI 
nº 038854547, publicado no DOCSP de 09/02/2021, pág. 49, 
alterando o trecho “b) Ato contínuo, decido ADJUDICAR à em-
presa Qualidade de Vida no Trabalho Ltda. o objeto da licitação 
em referência” para “b) Ato contínuo, decido ADJUDICAR à 
empresa Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho Ltda., CNPJ 
nº 05.478.504/0001-35, o objeto da licitação em referência”, 
restando RATIFICADOS os demais termos do ato.

 PROCESSO N°6074.2020/0002019-1
Ata SMDHC/CPDDH/CPPSR Nº 038343043
A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, por meio de reunião realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, das 

16:00 às 18:30, da Comissão Especial de Análise e Julgamento do Edital de Credenciamento nº 001-A/SMDHC/2020 - Projeto 
Rede Cozinha Cidadã (republicação do Edital nº 001/SMDHC/2020), composta pelos servidores GIULIA PEREIRA PATITUCCI - RF 
850.622.1 - Presidente; RAELEN BEGO LUIZ - RF 807.581-6; GABRIEL BORGES MARTINS - RF 859.946.7, vem por meio desta ata, 
publicar resultado da avaliação dos recursos das incrições não habilitadas em atas publicadas no diário oficial nos dias 
20/01/2021 e 29/01/2021.

Toda a documentação exigida pelo Edital foi endereçada por meio de recurso ao e-mail cafsmdhc@prefeitura.sp.gov.br, con-
forme premissa prevista em Edital. A Comissão avaliou todos os pedidos de recurso recebidos até o dia 05/02/2021, às 23h59. Há 
casos de recursos interpostos que não tiveram sua avaliação finalizada por esta Comissão, por isso, serão publicados quando o 
resultado da avaliação tiver sido finalizado.

As incrições novas, que não se tratam de recursos, estão em lista de espera e serão avaliadas pela Comissão conforme demanda.
Com isso, a Comissão Especial de Análise e Julgamento do Edital de Credenciamento informa que recebeu no total, entre os 

dias 20/01/2021 e 05/02/2021, até às 23h59, 10 recursos, sendo 03 avaliados como HABILITADOS, 04 avaliados como NÃO 
HABILITADOS e 03 com avaliação pendente, de acordo com as condições de participação exigidas no Edital, itens 3.2 e 3.3.

Segue resultado:
NÚMERO NOME CNPJ AVALIAÇÃO DO RECURSO JUSTIFICATIVA DA NÃO HABILITAÇÃO
1 INSTITUTO EKBALOIN 28.586.912/0001-06 NÃO HABILITADO CNPJ de organização sem fins lucrativos, incompatível com exigência 

do Edital
2 MACONDO 21.778.217/0001-05 HABILITADO
3 MDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EI-

RELI
31.489.034/0001-15 HABILITADO

4 SABOR DA VILLA 33.059.086/0001-87 NÃO HABILITADO Pendência Certidão de Tributos Mobiliários e ausência conta no Banco 
do Brasil

5 SABRINA DE JESUS 38.236.494/0001-80 NÃO HABILITADO Pendência Certidão de Tributos Mobiliários
6 WELINGTON 39.600.131/0001-45 HABILITADO
7 RESTAURANTE E LANCHONETE ITAIM BIBI 24.173.685/0001-36 NÃO HABILITADO Pendência CND União, ausência conta Banco do Brasil

Os estabelecimentos que tiveram suas inscrições aqui HABILITADAS após recurso ficam aptos a serem contratados pela 
Administração Pública, de acordo com a necessidade e capacidade orçamentária da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania. Estar HABILITADO não significa que a empresa será automaticamente contratada. Em caso de contratação, a Comissão 
entrará em contato por correio eletrônico com os habilitados para solicitar o envio do termo de contrato assinado e informar a 
data, o local e a quantidade de marmitas.

Os interessados considerados NÃO HABILITADOS, por não atenderem os requisitos exigidos no presente Edital de convocação, 
poderão se inscrever novamente e entrarão na lista de espera.
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