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ANEXO IV- ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO

ANEXO VI
MANIFESTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO (ATESTE)

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇOS Nº: / 202____

Recebimento da Documentação:

TERMO DE CONTRATO Nº

Atesto:

PROCESSO Nº:

(
) o recebimento em /
/
de toda a documentação que
segue inserida - SEI Nº a SEI Nº .[ inserir os números SEI correspondentes
a nota fiscal e todos os documentos apresentados pelo Contratado)

À

(NOME DA CONTRATADA)
Fica a Empresa supra identificada, AUTORIZADA a iniciar os Serviços de
“(OBJETO DA CONTRATAÇÃO , conforme estabelecido no Termo de
Referencia do Edital constante no processo supramencionado.
Os serviços serão iniciados a partir de _________________ pelo
período de ______ (________________) meses. A fiscalização dos serviços
será
exercida
pelos
funcionários
nomeados
,
Srs.
__________________________ - Protocolo nº e no seu impedimento, pelo
seu substituto , – Protocolo nº , com quem deverão ser mantidos os
entendimentos necessários para o bom andamento da execução dos
serviços.
O valor do presente contrato é de R$ ( ).
As
despesas
onerarão
a
dotação
orçamentária
_________________________________________________.
CONTRATANTE - SPURBANISMO
_____________________
________
Ass. Responsável pela
fiscalização do Contrato

(
) o recebimento em /
/
da documentação que segue
inserida - SEI Nº a SEI Nº [inserir os números SEI correspondentes a
nota fiscal e todos os documentos apresentados pelo Contratado ] ,
ressalvado (s) os documentos abaixo relacionados : [relacionar os
documentos irregulares identificados e não corrigidos pelo Contratado :
Relação de documentos irregulares ou inexistentes:

nº

CONTRATADA
Ass. Responsável Legal
ou Representante Legal
S.P
____/____202___

SP
.
____/___/202___

Ou:

Recebimento de material e/ou serviços
Atesto:
( ) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal nº
[ inserir o número SEI correspondente a nota fiscal ] foram entregues
e/ou executados À CONTENTO, nos termos previstos no instrumento
contratual (ou documento equivalente) no dia _/_ /_, dentro do prazo
previsto.
O prazo contratual é do dia / / até o dia _/_ /_.
( ) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento
fiscal(inserir o número SEI correspondente a nota fiscal ] foram
entregues e/ou executados PARCIALMENTE , nos termos previstos no
instrumento contratual (ou documento equivalente), do dia _/_ /_, dentro do
prazo previsto.
( ) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal
[inserir o número SEI correspondente a nota fiscal ] foram entregues
e/ou executados a contento nos termos previstos no instrumento contratual
(ou documento equivalente) no dia _/_ /_, COM ATRASO de ___ dias.
O prazo contratual é do dia / / até o dia _/_ /_.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
____________________________________________________________
__________________
____________________________
Assinatura digital – Responsável pela Fiscalização do Contrato

ANEXO V- ORDEM DE FORNECIMENTO
PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000278-1
ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO
ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO Nº

REALIZADA EM 30/08/2021

N°

NOTA DE EMPENHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº

__/___/2021
DATA DE VENCIMENTO

EMPRESA

ORDEM

QUANT.

UNID.

TELEFAX

DESCRIMINAÇÃO

PREÇO UN.

PREÇO TOTAL

TOTAL

LOCAL PARA ENTREGA

DATA DA ENTREGA
Até ___/___/___

OBSERVAÇÕES:

PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
Às 14h42 do dia 30 de agosto de 2021, excepcionalmente
por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft Teams,
Sra. Giselle Flores Arrojo Pires, representante suplente da SPUrbanismo, toma a palavra, cumprimenta cordialmente os presentes e inicia, em primeira chamada a 180ª Reunião Ordinária da
Comissão Executiva da Operação Urbana Centro. Lembra que a
reunião está sendo transmitida ao vivo por plataforma streaming e passa a palavra ao Sr. Vladimir Ávila para dar prosseguimento a reunião. Sr. Vladimir Ávila, Assessor da Diretoria de Engenharia e Obras da SPUrbanismo, cumprimenta a todos, passa
as orientações para o melhor desenvolvimento da reunião e segue com a apresentação da pauta proposta. Expediente: I. Verificação de Presença; II. Publicação D.O.C. – Portaria SGM 276,
de 18 de agosto de 2021, designa a senhora MÁRCIA MARIA
FARTOS TERLIZZI, para, na qualidade de suplente, e como representante do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, integrar a Comissão Executiva da Operação Urbana Centro; Publicação D.O.C. – Portaria SGM 276, de 18 de agosto de 2021,
designa a senhora GISELLE FLORES ARROJO PIRES, para, na
qualidade de suplente, e como representante da São Paulo Urbanismo, integrar a Comissão Executiva da Operação Urbana
Centro; III. Leitura e Aprovação da ata da 179ª Reunião Ordinária (26/07/2021) da Comissão Executiva da OU Centro; Ordem
do Dia: I. Processos em Andamento; II. Aspectos Financeiros; a.
Quadro Financeiro; b. Execução orçamentária 2021; III. Andamento das Intervenções; a. Censo de Cortiços; HIS Sete de Abril;
Rua do Gasômetro; IV. Informes gerais. Prossegue com verificação de presença, constatando os seguintes representantes: Sra.
Giselle Flores Arrojo Pires, representante suplente da São Paulo
Urbanismo; Sra. Lia Mayumi, representante titular da Secretaria
Municipal De Cultura – SMC; Sr. Guilherme Henrique F Del'Arco,
representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento – SMUL; Sra. Rosana Cristina Gomes, representante suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL; Sra. Beatriz Messeder Sanches, representante
titular da Associação Comercial de São Paulo – ACSP; Sr. Edison
Farah, representante titular da Associação Viva o Centro; Sra.
Simone Engbruch Avancini Silva, representante suplente da Associação Viva o Centro; Sra. Marcia Maria Fartos Terlizzi, representante suplente do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos; Sr. Guido D' Elia Otero, representante suplente do Instituto
dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Sra. Clara Cascão Nassar, representante titular do Instituto de Engenharia – IE; Sra. Suely
Mandelbaum, representante titular do Movimento Defenda São
Paulo; Sr. Eduardo Della Manna, representante titular do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração
de imóveis de São Paulo – SECOVI; Sra. Cristina Gomes Baltazar,
representante titular da Secretaria Municipal de Habitação –
SEHAB; Sr. Francisco de Assis Comarú, representante titular do
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos e Juliana Kallas
Nassif, representante suplente do Sindicato das Empresas de
Compra, Venda, Locação e Administração de imóveis de São

Paulo – SECOVI. Feita a verificação de presença e constatada e
existência de quórum para prosseguimento dos trabalhos, procede a leitura do resumo das Portarias de nomeações publicadas no Diário Oficial da Cidade constantes na pauta e dá boas
vindas as novas representantes. Informa que a minuta da ata
179ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de junho de 2021 foi
encaminhada na convocação e que, até a presente data, não
foram recepcionados pedidos de retificação. Consulta os presentes sobre pedido de alteração e, não havendo manifestações, a ata 179ª Reunião Ordinária é considerada aprovada.
Passando ao item I da Ordem do Dia, apresenta quadro de processos de adesões à OUCentro em tramitação na SPUrbanismo,
contendo sete processos em andamento, destacando que três
encontram-se em Elaboração de Relatório Técnico para encaminhamento ao GTT/OUCENTRO e poderão ser objeto de deliberação pela CE OUCentro na próxima reunião ordinária. Aberta a
palavra aos presentes, Sr. Guilherme Henrique Fatorelli Del’Arco,
representante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, informa que o processo de adesão do Shopping
Barão de Duprat (SEI 7810.2019/000071-0) já teve a consulta
avaliada em SMUL, devendo retornar à SPUrbanismo em breve.
Sr. Eduardo Della Manna, representante titular do Sindicato da
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI, observa
que no Projeto de Lei nº 712/2020, que trata do PIU Setor Central e que tramita na Câmara Municipal de São Paulo não há
disposição transitória que garanta a aplicação do regramento
da OUCentro em processos protocolados até a data de sansão
da Lei, em caso de aprovação do referido PL, alertando que isto
pode trazer problemas posteriormente. Sr. Vladmir Ávila agradece e informa que a questão será avaliada. Segue-se a pauta.
Sra. Maria de Fátima do N. Niy, Gerente de Gestão Financeira
da SPUrbanismo, informa que o quadro financeiro demonstra a
evolução no período de junho a julho de 2021. Descreve a evolução receita financeira líquida de R$ 114.003 relativa aos rendimentos no período, com total de receitas de R$ 67.639.370.
Não há mudança no valor das intervenções concluídas e em
andamento no período, permanecendo o total executado de R$
36.592.649. Finaliza o período com saldo financeiro de R$
31.046.721, dos quais R$ 3.590.120 encontram-se disponíveis
para deliberação. Apresenta a execução orçamentária para
2021, com previsão da Lei Orçamentária Anual – LOA 2021 de
R$ 24.396.330, finalizando o período com total reservado de R$
2.708.125. Sem questionamentos, segue a pauta. Sra. Giulia
Godinho Ramos Ribeiro, Arquiteta do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, cumprimenta a todos e informa que o pregão foi realizado, indicando
como vencedora do certame a empresa Qualitest Ciência e Tecnologia. SEHAB realiza agora os procedimentos internos de
contratação, com a assinatura do contrato e ordem de início
das atividades previstas para o dia oito de setembro. O contato
tem duração de treze meses, com previsão para conclusão em
outubro de 2022. Sr. Guido D’ Elia Otero, representante suplente
Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP, propõe que empresa
vencedora apresente a proposta de trabalho na próxima reunião ordinária, sugerindo se possível, a criação de um grupo
técnico de trabalho no âmbito da Comissão Executiva da OUCentro, ou mesmo o acompanhamento nas reuniões ordinárias
do andamento do Censo de Cortiços ao longo de todo processo,
informando que formalizará o pedido por meio de ofício. Sra.
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Giulia Godinho Ramos Ribeiro pontua que o Termo de Referência já prevê algumas devolutivas e recebe positivamente a proposta. Sr. Francisco Comaru, representante titular do Centro
Gaspar Garcia de Direitos Humanos, reforça a solicitação do representante do IAB-SP. Acredita que a sociedade civil pode contribuir no diálogo com a empresa vencedora, oferecendo o conhecimento da sociedade civil sobre o assunto e manifesta o
interesse em acompanhar de perto a execução desta ação. Sra.
Giulia Godinho Ramos informa que SEHAB tem interesse em
fazer troca de conhecimento com os grupos que vem estudando
esta temática há anos e que serão feitas as devolutivas necessárias para que seja obtido o melhor resultado possível, do
modo como é esperado por todos. Sra. Marilú Moura Motta
Postól, Gerente de Orçamento, Controle de Contratos e Avaliação Imobiliária da Companhia Metropolitana de Habitação COHAB-SP, informa que a licitação do empreendimento HIS Sete
de Abril, suspenso em razão de auditoria do Tribunal de Contas
do Município de São Paulo – TCM, deverá ser retomada até o
dia três de setembro, com a publicação do Edital, prevendo assinatura do contrato até dezembro/2021. Demonstra a previsão
de desembolso trimestral da obra, com valor total de orçamento
previsto de R$ 13.941.662,69, atualizado a partir das respostas
às exigências do TCM. Aberta a palavra aos presentes, Sr. Guido
D’ Elia Otero, questiona sobre os sucessivos adiamentos do certame. Pede maiores informações sobre a suspenção do TCM e o
número do processo SEI que trata do assunto. Sra. Marilu Moura Motta Postól explica que o TCM fez uma auditoria, devolvendo à COHAB-SP para republicação, a partir das adequações solicitadas. Essas adequações estão sendo feitas e o Edital deve ser
publicado no início de setembro (SEI nº7610.2020/0000720-4).
Sr. Francisco Comaru pergunta se as questões levantadas pelo
TCM trazem alterações que podem impactar no empreendimento. Sra. Marilu Moura Motta Postól esclarece que os questionamentos feitos pelo TCM são relacionados aos documentos exigidos das empresas participantes do certame. Sr. Edison Farah,
representante titular da Associação Viva o Centro, cumprimenta
a todos e solicita informações sobre o empreendimento, tendo
em vista que recentemente tornou-se representante na CE OU
Centro. Sra. Marilu Moura Motta Postól, informa que o HIS Sete
de Abril prevê a reforma de um edifício existente e a construção
de um novo edifício, neste mesmo terreno, disponibilizando 94
unidades habitacionais. Sr. Edison Farah lamenta o estado de
degradação galopante verificado na região central nos últimos
dez anos. Entende que não há solução para centro de São Paulo, enquanto não for resolvida a questão dos moradores de rua.
Sra. Laura Da Palma Coelho Germano Lourenção, arquiteta do
Departamento de Planejamento de Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB-SP/DEPLAN, cumprimenta a todos e informa
que o empreendimento fica localizado na Rua Sete de Abril, 351
e que o será destinado ao Programa de Locação Social. Pontua
que a Comissão Executiva da OUCentro reconhece a importância da habitação, para recuperação da área central, entendendo
que as ocupações dos edifícios abandonados refletem esta demanda. Aproveita para realizar informe, sobre questionamento
feito em reunião passada, relativo ao texto do edital de concorrência do antigo Edifício Wilson Paes de Almeida – WPA, que
menciona que o empreendimento se encontra no âmbito da OU
Centro, esclarecendo que a terminologia foi usada apenas para
fins de localização do imóvel e que o empreendimento será
viabilizado integralmente com os recursos do Fundurb. Sr. Francisco Cumaru retoma que, em 2015, a Comissão Executiva da
OUCentro realizou esforços para garantir investimentos em habitação de interesse social, o que não havia acontecido anteriormente, aprovando a utilização de recursos da operação urbana para o empreendimento HIS Sete de Abril. Entende que o
Censo de Cortiços também se insere nesse debate, refletindo
que o Programa de Locação Social pode viabilizar atendimento
habitacional para população de renda muito baixa, incluindo a
população em situação de rua. Considera que estas duas ações
foram vitórias importantes para a OUCentro. Sr. Vladimir Ávila
pontua que os Informes Gerais já foram dados, abrindo a palavra aos representantes. Sr. Eduardo Della Manna pergunta sobre
a Intervenção da Rua do Gasômetro. Sr. Vladimir Ávila informa
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que está prevista uma reunião com a Secretaria Municipal de
Transportes, para definição das opções de encaminhamento
desta intervenção, que deverão ser apreciadas pela Comissão
Executiva, na próxima Reunião Ordinária. Sr. Eduardo Della
Manna retoma solicitação inicial para que seja inserido no PL
712/2020 disposição transitória sobre os processos de adesão
da Operação Urbana Centro protocolados até a data de aprovação do referido PL, garantindo que estes processos sejam analisados pelo regramento da OUCentro. Sr. Vladmir Ávila reforça
que o pedido foi acatado e será dado o encaminhado devido. Sr.
Edison Farah pergunta se haverá esvaziamento da Operação
Urbana Centro com a aprovação do PIU Setor Central. Sr. Vladmir Ávila esclarece que a Operação Urbana Centro será substituída pelo PIU Setor Central, que além de ampliar a área de
abrangência, traz diretrizes mais modernas para o atendimento
das demandas da Área Central. Sra. Beatriz Messeder Sanches,
representante titular da Associação Comercial de São Paulo –
ACSP, pergunta se a questão levantada pelo representante do
Secovi relacionada ao PL, não estaria sanada pelo artigo 57. Sr.
Vladmir Ávila entende que não, uma vez que há questões em
aberto, que ainda precisam ser definidas. Esgotada a pauta, Sra.
Giselle Flores Arrojo Pires agradece a presença de todos e encerra a 180ª Reunião Ordinária às 15h29.
SÃO PAULO URBANISMO
Representante Titular
ANDRÉ GONÇALVES DOS RAMOS
AUSENTE
Representante Suplente
GISELLE FLORES ARROJO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB
Representante Titular
CRISTINA GOMES BALTAZA
Representante Suplente
MARINA DE CAMARGO CAMPOS
AUSENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
Representante Titular
LIA MAYUMI
Representante Suplente
VALDIR ARRUDA
AUSENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL
Representante Titular
GUILHERME H FATORELLI DEL'ARCO
Representante Suplente
ROSANE CRISTINA GOMES
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – CMSP
Representante Titular
PAULO FRANGE
AUSENTE
Representante Suplente
JANAINA LIMA
AUSENTE
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ACSP
Representante Titular
BEATRIZ MESSEDER SANCHES
Representante Suplente
MARCELO FLORA STOCKLER
AUSENTE
ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO
Representante Titular
EDISON FARAH
Representante Suplente
SIMONE ENGBRUCH AVANCINI SILVA
CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS
Representante Titular
FRANCISCO DE ASSIS COMARÚ
Representante Suplente
MÁRCIA MARIA FARTOS TERLIZZI
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS – FEBRABAN
Representante Titular
ÁLVARO LUIZ PEREZ FILHO

AUSENTE
Representante Suplente
LARISSA CARLIN FURLAN
AUSENTE
INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL - IAB
Representante Titular
SIMONE FERREIRA GATTI
AUSENTE
Representante Suplente
GUIDO D´ELIA OTERO
INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE
Representante Titular
CLARA CASCÃO NASSAR
Representante Suplente
MARCOS MOLITERNO
AUSENTE
MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO
Representante Titular
SUELY MANDELBAUM
Representante Suplente
SERGIO PAULO LIVOVSCHI
AUSENTE
SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO - SECOVI
Representante Titular
EDUARDO DELLA MANNA
Representante Suplente
JULIANA KALLAS NASSIF
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO – CUT
Representante Titular
ANATIANA ALVES ROSA
AUSENTE
Representante Suplente
MARCELO GONÇALVES
AUSENTE

LICITAÇÕES
GABINETE DO PREFEITO
COMUNICAÇÃO
SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 002/2021-PREF/
SECOM.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2021-PREF/SECOM
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO
ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO.
CONTRATADA: LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços especializados de veiculação de publicidade legal, na quantidade de até
18.750 (dezoito mil setecentos e cinquenta) cm x Coluna, em
jornal de grande circulação, com edições de segunda-feira a domingo no Estado de São Paulo, durante o período de 12 (doze)
meses, conforme Anexo I – Termo de Referência.
VALOR DO CONTRATO: R$ 712.500,00 (setecentos e doze
mil e quinhentos reais)..
NOTA DE EMPENHO Nº.: 73.839/2021
DOTAÇÃO Nº.: 11.10.24.131.3024.2.153.3.3.90.39.00.00.
PROCESSO Nº.: 6010.2021/0001224-8
a) – MARCUS VINICIUS SINVAL, Secretário Especial de
Comunicação.
b) – RICARDO FRANCISCO ANTUNES SÁ, Sócio Gerente da
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
c) - JOSÉ MARIO BORGES, Sócio Gerente da LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2021/0001716-4. SGM/Coordenação de Administração e Finanças. Aplicação de Penalidade. Contrato nº 29/2020SGM. Contratação de pessoa jurídica (empresa ou cooperativa)
especializada na intermediação e agenciamento de serviços de
transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo
web e mobile com apoio operacional e tratamento de dados,
provedores apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da
internet, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. 1. À vista dos elementos contidos no presente
processo, em especial os documentos sob n.ºs: 049181610,
049181623, 049183123, 049812116, 050667533, 050667640,
050667765, 051722003 e 052113637, assim como o parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Pasta, documento
052726016, os quais acolho como razão de decidir, com fundamento no artigo 87, II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações,
c.c. os artigos 54 e 18, § 2º, inciso IX, ambos do Decreto Municipal nº 44.279/03, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, A P L I C O à empresa
KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no
CNPJ: 24.784.257/0001-40, a pena pecuniária no valor de R$
204,63 (duzentos e quatro reais e sessenta e três centavos), por
incidir na penalidade prevista na Cláusula Décima, subcláusula
10.2.3.1, por infração da Cláusula quinta, subcláusula 5.1, itens
“a”, “b” e “c”, ambas do Contrato 29/2020-SGM, por irregularidade na prestação de serviço. 2. 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.

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO
6013.2021/0002896-5-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGÃO 09/2021-COBES – OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE
CAFÉ TORRADO E MOÍDO SUPERIOR, EMBALADO
A VÁCUO EM PACOTE DE 500 GRAMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I
DESTE EDITAL.
PERGUNTA:
As embalagens podem ser entregues somente a vácuo
com impressão na embalagem sem etiquetas? Pois as caixas
nada mais encarece e traz beleza ao produto, pois não altera
o produto comprado. E também estaremos jogando fora e ao
meio ambiente. Dessa forma solicitamos se possível ter essa
possibilidade e também amplia a participação para o melhor
preço a o ente publico.
RESPOSTA:
Conforme item 2.3. da especificação técnica, previsto na
Resolução RDC nº 259/2002 - ANVISA, deverá constar da embalagem primária os dizeres obrigatórios de rotulagem.
2.3. EMBALAGEM / APRESENTAÇÃO
O produto deverá ser embalado a vácuo puro em envoltório metalizado composto de polietileno e poliéster, fechamento
hermético e acondicionado ou não em caixa de papelão bem
vedada, com peso líquido de 500 g onde deverá constar a data
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de fabricação, prazo de validade ou data final de validade, bem
como demais informações exigidas na legislação em vigor.
Deverão ainda ser reembalados em fardos ou em caixas
com até 10 (dez) quilos, devendo constar no rótulo da embalagem secundária, além da quantidade de pacotes e/ou peso
líquido, as demais informações previstas na legislação.
A proposta Comercial deverá ser apresentada de acordo
com o anexo II do Edital - Café torrado e moído SUPERIOR,
embalado a vácuo em pacote de 500 gramas.
Qualquer divergência entre a especificação contidas no
Anexo I deste Edital, e as constantes no catálogo de materiais
afeto ao sistema CATMAT, prevalecerão para todos os efeitos
as do Anexo I.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04/SG/2019
PROCESSO SEI Nº 6013.2019/0001474-0
CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL –
SGM / SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO - SEGES
CONTRATADA: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 00.495.124/0001-95
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de impressão departamental, conforme descrições constantes no Termo
de Referência.
OBJETO DO ADITAMENTO: Renegociação de acordo com
o disposto no Decreto Municipal nº 60.041/2020, alteração da
Razão Social da Contratante e aplicação de reajuste de preços.
VALOR TOTAL: R$ 7.839,42 (sete mil, oitocentos e trinta e
nove reais e quarenta e dois centavos)
DATA DE ASSINATURA: 21/09/2021
PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 04/SG/2019
PROCESSO SEI Nº 6013.2019/0001474-0
Assunto: Publicação na íntegra do texto do Contrato
supramencionado, em face do disposto no artigo 10, §1º, inciso
IV, do Decreto nº 53.623/12, com as alterações do Decreto nº
54.779/14, e da Portaria nº 14/2014 da Controladoria Geral do
Município.

PROCESSO SEI Nº 6013.2021/0004106-6
Com fundamento no artigo 87, II, da Lei Federal nº
8.666/93, na Lei Municipal nº 13.278/02, e no Decreto Municipal nº 44.279/03, face aos fatos descritos no processo
administrativo SEI nº 6013.2021/0004106-6, os quais indicam
que, no mês de maio de 2021, houve indisponibilidade de parte
dos serviços contratados, que provocaram a interrupção da
interconexão além do máximo permitido, infringindo, assim o
disposto no Termo de Contrato nº 013/SMG/2017, NOTIFICO
a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ sob o
nº 02.558.157/0001-62, de que está sujeita à penalidade de
multa descrita na Cláusula VII, item 7.1, alíneas "b","c" e "d",
do contrato em referência, correspondente ao valor total de
R$ 6.871,39 (seis mil oitocentos e setenta e um reais e
trinta e nove centavos), conforme cálculos constantes em SEI
nº 050054027.
E, em atenção ao disposto no artigo 87, §2º, da Lei Federal
nº 8.666/93, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
da publicação desta notificação no Diário Oficial da Cidade de
São Paulo, para apresentação de defesa prévia, a qual deverá
ser apresentada em formato físico no protocolo da Secretaria
Executiva de Gestão - SEGES, sito à Rua Boa Vista, 280, Térreo,
Centro, São Paulo/SP, das 8h às 17h. Vista ao processo administrativo SEI nº 6013.2021/0004106-6 poderá ser obtida com
a indicação deste número através do link https://sei.prefeitura.
sp.gov.br/consulta.

SEGURANÇA URBANA
GABINETE DA SECRETÁRIA
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
066/SMSU/2021 - Processo SEI 6029.2021/0012230-6, Oferta
de Compra 801005801002021OC00096 (PARTICIPAÇÃO AMPLA), com data prevista para o dia19/10/2021 às 10h30, que
tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COM
APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA REVITALIZAÇÃO DO IMOVEL
NAS SEGUINTES NECESSIDADES: - PINTURA EXTERNA E
INTERNA; CORREÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA); REESTRUTURAÇÃO DO
TELHAMENTO EXISTENTE; - CORREÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, HIDRO SANITÁRIAS E ELETRICAS; SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTOS E PISOS DANIFICADOS;
ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE DE ALOJAMENTOS E ÁREAS
DE CONVIVÊNCIA E REESTRUTURAÇÃO DE SERRALHERIA
PARA GRADIS E COMPLEMENTOS - 4º GB – 1º SGB – E.B.
VILA OLÍMPIA”.
6029.2021/0013714-1 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU. - Aquisição de gorros para o efetivo
da Guarda Civil Metropolitana GCM – Ata de Registro de
Preços 008/SMSU/2021. - I - No exercício das atribuições a
mim conferidas por lei e pela Portaria 25/SMSU/2020, à vista
dos elementos que instruem o presente, com fundamento no
artigo 15, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, artigo 3º da lei
Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e
alterações, AUTORIZO a aquisição de 1.756 (mil setecentos
e cinquenta e seis) gorros sem pala - azul marinho noturno, no valor unitário de R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta
centavos) e total de R$ 55.314,00 (cinquenta e cinco mil
trezentos e quatorze reais), mediante utilização da Ata de
Registro de Preços 008/SMSU/2021, cuja detentora é a empresa
M.A.S - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ
03.869.459/0001-14, para atender as necessidades da Guarda
Civil Metropolitana - GCM, consoante especificação da Requisição de Material doc. 051272255; - II - Por consequência,
AUTORIZO a emissão da respectiva nota de empenho a favor
da aludida empresa, consoante a nota de reserva 52.799/21,
onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.3.
3.90.30.00.00, do orçamento vigente; - III - Por fim, nos termos
do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do Decreto
Municipal 54.873/14, designo os servidores Simei Marcondes
de Carvalho R.F. 623.725.8 e como fiscal suplente Marcelo
Carlos Santos R.F. 709.556.2 para atuar na fiscalização e
acompanhamento da execução da minuta de anexo de empenho de doc. 052645985.
6029.2021/0014633-7 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana / Telefônica Brasil S/A - Proposta de aplicação de
penalidade. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas
pelo artigo 18, § 2°, do Decreto 44.279/2003, artigo 3º, inciso
VIII da Portaria 25/SMSU/2020, 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 no
artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993 e alterações, c.c. artigo 18,
§ 2º, incisos II e IX, e artigos 54, ambos do Decreto Municipal
44.279/2003, CONHEÇO da defesa prévia apresentada pela
empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº
02.558.157/0001-62 e, NEGO-LHE PROVIMENTO, ante a inexistência de argumentos ou fatos capazes de elidir a aplicação
da penalidade proposta, e APLICO à contratada a pena pecuniária no valor de R$ 144,63 (cento e quarenta e quatro
reais e sessenta e três centavos), pelo serviço contratado
ficar abaixo do nível recomendado o serviço (SLA) nos termos
da do Contrato 13/SMSU/2017 cujo gerenciamento é efetuado
pela empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Município de São Paulo - PRODAM, contrato 001/SMSU/2019,
referente ao período de abril de 2021; - II - Fica intimada a

