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 LICITAÇÕES

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 6029.2017/0000129-3 - À vista do contido no presente, 
em especial a manifestação da área técnica (SMSU/CAF/DOF) 
e do Fiscal do Contrato, com fundamento nas atribuições 
conferidas a mim pela Portaria 48/SMSU/2022, AUTORIZO 
o CANCELAMENTO  das Notas de Empenho – NE- 
18.116/2022 - R$ 173.742,24 (cento e setenta e três mil 
setecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) 
e NE- 18.118/2022 - R$ 54.475,20 (cinquenta e quatro mil 
quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), diante 
do término da execução contratual 004/SMSU/2017, firmado 
com o Instituto Psicotécnico Cosme e Damião Ltda. 
EPP- CNPJ 51.443.430/0001-19 em 18/09/2017, sendo esses 
montantes excedentes não mais necessários ao cumprimento 
da avença;

 6029.2022/0007642-0 - Secretaria Municipal de Se-
gurança Urbana – SMSU – Homologação – I – No exercí-
cio das atribuições legais a mim conferidas pela Portaria 48/
SMSU/2022, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei 
Federal 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso I, do Decreto Mu-
nicipal 44.279/03, no artigo 3o, inciso VI, do Decreto Municipal 
46.662/05 e Decreto Municipal 54.102/2013 e diante dos ele-
mentos informativos que instruem o presente, em especial a Ata 
da sessão pública de docs. 073713979 e 073714862– oferta de 
compra 072225794, pela qual foram adjudicados os objetos do 
Pregão Eletrônico 067/SMSU/2021 às empresas vencedoras: 
Edmilton de Souza Teles ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
39.019.120/0001-76, item 2 - 4344 unidades, pelo valor unitário 
de R$ 43,00 (quarenta e três reais) e valor total de R$ 186.792 
(cento e oitenta e seis mil e setecentos e noventa e dois reais); 
3 Pontos Comércio e Serviços de Artefatos de Metal LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 37.609.080/0001-97, item 3 – 5.344 
unidades, pelo valor unitário R$ 49.50 (quarenta e nove reais 
e cinquenta centavos) e valor total R$ 264.528,00 (duzentos 
e sessenta e quatro mil quinhentos e vinte oito reais); Miguel 
Hernandez Industria, Comércio de Equipamentos de Segu-
rança EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 32.216.668/0001-67, 
item 4 - 13.816 unidades, pelo valor unitário R$ 28,00 (vinte 
oito reais) e valor total R$ 386.848,00 (trezentos e oitenta 
e seis mil oitocentos e quarenta oito reais, HOMOLOGO o 
certame licitatório em referência para a constituição de ata 
de registro de preços visando a eventual aquisição de itens de 
uniformes, para uso do efetivo da Guarda Civil Metropolitana, 
conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência do 
Edital 067/SMSU/2022. – II - Outrossim, declaro FRACASSADA 
a oferta de compra 801005801002022OC00115 para o item 
01, em razão dos preços ofertados para o item não serem 
aceitáveis. – III – Por consequência, AUTORIZO, observadas 
as formalidades legais e cautelas de estilo, o registro de preço 
para a contratação das respectivas vencedoras do certame, me-
diante a confecção de Ata de Registro de Preço, nos termos do 
Edital 067/SMSU/2022 e Anexos que o integram.; - IV – Por fim, 
nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do 
Decreto Municipal 54.873/14, designo fiscal titular e suplente, 
respectivamente os servidores Simei Marcondes de Carva-
lho - RF: 623.725.800 e MARCELO CARLOS SANTOS - RF. 
709.556.2.00 para atuarem na fiscalização e acompanhamento 
da execução da avença;

 6029.2022/0012692-3  - RERRATIFICO o despa-
cho de link 072881280 do Processo Eletrônico – SEI 
6029.2022/0012692-3,publicado no Diário Oficial da Cidade 
de 01/11/2022, página 67, para constar o valor unitário de R$ 
14,66 (quatorze reais e sessenta e seis centavos ) e valor total 
de R$ 146.600,00 (cento e quarenta e seis mil e seiscentos 
reais), onde se lê: valor unitário de R$ 13,49 (treze reais e 
quarenta e nove centavos) perfazendo o valor total de R$ 
134.900,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos reais), 
bem como inclusão da Nota de reserva n 70.351/2022 relativa 
à dotação orçamentária 38.10.06.122.3024.2.100.3.3.90.39
.00 do orçamento vigente, para complementação de valores, 
mantendo-se nos seus demais termos.;

 6029.2021/0005309-6 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana. - Aplicação de Penalidade – I – No exercício 
das atribuições a mim conferidas pela Portaria 48/SMSU/2022, 
e à vista dos elementos de convicção presentes nos autos, 
especialmente a manifestação do responsável pelo acompanha-
mento 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, CONHE-
ÇO da defesa prévia apresentada pela empresa VERKAUF DO 
BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS ELETRÔNICAS E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 22.413.916/0001-06 e NEGO-
-LHE PROVIMENTO, ante a inexistência de argumentos ou 
fatos capazes de elidir a aplicação das penalidades propostas, 
e APLICO à referida empresa a pena pecuniária no valor de 
R$ 2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais), em razão do 
atraso na entrega do material e por constar certidão positiva 
para débitos trabalhistas, incorrendo nas penalidades previstas 
cláusulas 9.4.3 e 9.4.5 (por infração a Cláusula 4.1.”g”) do 
Termo de Contrato 040/SMSU/2021 doc. 050736430; - 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;

 6029.2022/0014449-2 - I - À vista dos elementos conti-
dos no presente e nos termos da competência delegada pela 

Portaria 48/SMSU/2022, AUTORIZO a aquisição de 10(dez) uni-
dades de fluído hidráulico, com aprovação dexron -6, pelo valor 
unitário de R$ 29,77(vinte nove reais e setenta e sete centavos), 
perfazendo a quantia total de R$ 297,70( duzentos e noventa 
e sete reais e setenta centavos) e 1( uma) unidade de graxa 
lubrificante industrial, para locomotivas, base sabão lítio, pelo 
valor de R$ 404,80(quatrocentos e quatro reais e oitenta cen-
tavos), totalizando a aquisição o valor de R$ 702,50(setecentos 
e dois reais e cinquenta centavos), mediante acionamento da 
Ata de Registro de Preços 016/SMSU/2022 (073552809), nos 
termos da RCSO doc. 072736094 e Termo de Referência doc. 
072736113, cuja detentora é a empresa PARTMASTER AUTO 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME– CNPJ 08.968.974/0001-75. – 
II - Por consequência, AUTORIZO a emissão da respectiva nota 
de empenho a favor da aludida empresa, consoante Nota de 
Reserva nº 71.168/2022, onerando a dotação orçamentária nº 
38.00.38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00.0, observando-
-se o princípio da anualidade. – III - Nomeio como fiscal ti-
tular do contrato, o servidor VALDIR XAVIER DE MELO, R.F. 
649.776.4, em substituição ao servidor JANIO BOMBONATO 
DE MELO - RF: 733.491-5, mantendo-se o servidor VINICIUS 
ARAUJO DE CAMARGO EGIDIO - RF. 7370539, na qualidade 
de suplente.

 6029.2022/0005720-4 - No exercício das atribuições a 
mim conferidas, nos termos da Portaria 48/SMSU/2022 e, à vista 
dos elementos presentes nos autos, especialmente as manifes-
tações da D.O.F. e da Assessoria Jurídica desta Pasta, ACOLHO 
A PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE da pena 
pecuniária no valor total de R$ 5.800,00( cinco mil e oitocentos 
reais), com fundamento na cláusula 11.1.3 do Contrato 071/
SMSU/2021, a ser aplicada à empresa HERMECON CONSTRU-
ÇÕES LTDA- EPP - CNPJ 02.818.737/0001-41, pelo atraso de 
48(quarenta e oito dias) dias na entrega das obras contratadas, 
concedendo o prazo de defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da publicação deste despacho no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo.

 6029.2021/0006031-9 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana - SMSU / DRD MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO 
LTDA- EPP – I – No exercício das atribuições a mim conferidas, 
nos termos do disposto na Portaria 48/SMSU/2022 e, à vista 
dos elementos de convicção presentes nos autos, especial-
mente a manifestação da responsável pelo acompanhamento 
da execução da contratação e da Assessoria Jurídica desta 
Pasta, que acolho como razão de decidir, com fundamento no 
disposto na Lei Federal 8.666/93 e alterações, c.c. os artigos 54 
e 18, § 2º, inciso IX, ambos do Decreto Municipal 44.279/03, 
CONHEÇO da defesa prévia apresentada pela empresa DRD 
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- EPP, inscrita no CNPJ 
12.408.129/0001-12 e NEGO-LHE PROVIMENTO, ante a inexis-
tência de argumentos ou fatos capazes de elidir a aplicação 
da penalidade proposta e, APLICO à empresa em tela a pena 
pecuniária no montante de R$10.770,00 (dez mil setecentos 
e setenta reais), em razão do atraso de 65 (sessenta e cinco) 
dias na entrega de 06 (seis) unidades Máscara Full Face, cor-
respondente a 20% do valor do ajuste, nos termos previstos no 
Anexo do Empenho. – II - Fica intimada a empresa acerca da 
respectiva penalidade, para apresentação de recurso adminis-
trativo, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias a contar 
da publicação desta decisão.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 6074.2021/0001952-7
ASSUNTO: Doação da empresa INSTITUTO CYRELA, de 

3295 unidades de cestas básicas ao Programa Cidade Solidária, 
no enfrentamento da Pandemia de COVID-19

DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos no presente, especial-

mente a informação da Coordenação do Programa Cidade 
Solidária (SEI 073531942), que acolho como razão de decidir, 
AUTORIZO o aceite da doação sem encargos de 3295 unidades 
de cestas básicas, de gênero alimentício, ofertadas na data de 
12 de abril de 2021 pelo INSTITUTO CYRELA, inscrito no CNPJ/
MF sob nº 13.320.441/0001-12, as quais foram recebidas para 
benefício do Programa Cidade Solidária, no enfrentamento da 
Pandemia de COVID-19, em conformidade com o disposto no 
artigo 15-A, inciso IV, § 2º e ss. do Decreto nº 59.283/2020 e 
suas alterações.

 EXTRATO
TERMO DE FOMENTO Nº TFM/079/2022/SMDHC/FUMCAD
PROCESSO Nº 6074.2019/0002481-0
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HU-

MANOS E CIDADANIA
PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA - 

CNPJ Nº 04.186.468/0001-73
OBJETO DO FOMENTO: Projeto “ORATÓRIO SÃO DOMIN-

GOS SÁVIO”.
VIGÊNCIA: 24 (vinte quatro) meses.
VALOR: R$ 1.184.730,94 (um milhão, cento e oitenta e 

quatro mil setecentos e trinta reais e noventa e quatro cen-
tavos).

DATA DA ASSINATURA: 21/11/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – SECRETÁRIA MU-

NICIPAL - SMDHC
b)LEANDRO RASERA ADORNO - PRESIDENTE - ASSOCIA-

ÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA.


