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ANEXO VI   
   

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

  
Recebimento da Documentação:  

 
Atesto: 
 

( ) 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 )  

Ou: 

( ) 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 : 
 
 

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  

 PROCESSO SEI Nº 7810.2019/0000712-9

EXTRATO DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA 
CENTRO

Data da reunião: 30 de agosto de 2021
Local: Plataforma Microsoft Teams
INÍCIO: às 14h42, Sra. Giselle Flores Arrojo Pires, repre-

sentante suplente da SPUrbanismo, deu início à 180ª Reunião 
Ordinária da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro 
– CE OUCentro. PAUTA DA REUNIÃO: 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 represen-
tante 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. An-
damento das Intervenções; a. Censo de Cortiços; HIS Sete de 
Abril; Rua do Gasômetro; IV. Informes gerais. EXPEDIENTE: I) 
Foi verificado o quórum registrando a presença dos seguin-
tes representantes: Giselle Flores Arrojo Pires, representante 
suplente da São Paulo Urbanismo; Lia Mayumi, representante 
titular da Secretaria Municipal De Cultura – SMC; Guilherme 
Henrique F Del'Arco, representante titular da Secretaria Muni-
cipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL; Rosana Cristina 
Gomes, representante suplente da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento – SMUL; Beatriz Messeder Sanches, 
representante titular da Associação Comercial de São Paulo – 
ACSP; Edison Farah, representante titular da Associação Viva o 
Centro; Simone Engbruch Avancini Silva, representante suplente 
da Associação Viva o Centro; Marcia Maria Fartos Terlizzi, 
representante suplente do Centro Gaspar Garcia de Direitos 
Humanos; Guido D' Elia Otero, representante suplente do Ins-
tituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Clara Cascão Nassar, 
representante titular do Instituto de Engenharia – IE; Suely 
Mandelbaum, representante titular do Movimento Defenda São 
Paulo e Eduardo Della Manna, representante titular do Sindica-
to das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração 
de imóveis de São Paulo – SECOVI. No decorrer da reunião foi 
constatada a presença dos seguintes representantes: Cristina 
Gomes Baltazar, representante titular da Secretaria Municipal 
de Habitação – SEHAB; Francisco de Assis Comarú, represen-
tante 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. III) A Ata da 179ª Reunião Ordi-
nária (26/07/2021) foi aprovada, sem manifestações contrárias. 
ORDEM DO DIA: I) Sra. Marilena Fajersztajn, Gerente de Análise 
Técnica da SPUrbanismo, apresentou 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 que poderão ser objeto de deliberação 
pela CE OUCentro na próxima reunião ordinária. II) Sra. Maria 
de Fátima do N. Niy, Gerente de Gestão Financeira da SPUr-
banismo, apresentou o quadro financeiro com informações 
consolidadas até 31/07/2021, com evolução de receita finan-
ceira liquida (R$ 114.003) relativa aos rendimentos no período, 
com total de receitas (R$ 67.639.370). Não houve mudança no 
valor das intervenções concluídas e em andamento no período, 
permanecendo o total executado (R$ 36.592.649). Finalizou 

o período com saldo financeiro (R$ 31.046.721) dos quais 
(R$ 3.590.120) encontram-se disponíveis para deliberação. 
Apresentou 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). III) 
Sra. Giulia Godinho Ramos Ribeiro, Arquiteta da SEHAB/Deplan 
atualizou informações sobre a licitação do Censo de Cortiços, 
cujo pregão foi realizado e a empresa Qualitest Ciência e 
Tecnologia foi vencedora. Previu que o contrato seja assinado 
em 08/09/2021, com ordem de início das atividades, de modo 
que a previsão para conclusão ficou para outubro/2022. Fica 
encaminhado que a empresa vencedora apresentará a proposta 
de trabalho à CE OUCentro e que a CE OUCentro acompanhará 
a execução do Censo de Cortiço, nas reuniões mensais, a fim 
de compartilhar conhecimentos e experiências sobre o assunto, 
bem como acompanhar a execução, o que foi recebido positi-
vamente pela SEHAB. Sra. Marilú Moura Motta Postól, Gerente 
de Orçamento, Controle de Contratos e Avaliação Imobiliária da 
COHAB-SP informou 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 retomado 
até 03/09/2021, prevendo assinatura do contrato até dezem-
bro/2021. Houve questionamentos sobre o escopo dos aponta-
mentos do TCM, sobretudo se impactavam diretamente sobre 
o empreendimento, o que ficou esclarecido serem de natureza 
apenas dos documentos dos contratados. Houve debate sobre 
o tema e sobre o empreendimento. O representante titular do 
SECOVI, registrou pedido para que fosse inserido, no Projeto 
de Lei nº 712/2020, que aprova o PIU Setor Central, disposição 
transitória que tratasse dos processos de adesão da OUCentro 
em tramitação. ENCERRAMENTO: Sra. Giselle Flores Arrojo Pires 
agradeceu a presença de todos e encerrou a 180ª Reunião 
Ordinária às 15h29.

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ATO DO PRESIDENTE Nº 006/2021
NOMEAÇÃO DE PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO
I - O presidente da São Paulo Obras – SPObras, no uso de 

suas atribuições legais, nomeia, a partir desta data, Pregoeiros 
e Equipe de Apoio para as licitações na modalidade de Pregão, 
conforme abaixo:

PREGOEIROS: 
BERNADETE ROSARIA SOARES DE ALMEIDA MUNIZ
MARIA BEATRIZ DE M. M. OLIVEIRA
SILVANA ISGROI CARVALHO
TATIANE DE SOUZA CARDOSO
THIAGO ALEX CASTILHA
EQUIPE DE APOIO: 
ADRIANA NUNES CONCEIÇÃO CORREA
ALFREDO LENZ
DIRCEU GERALDO MILANI JUNIOR
FABIANA DA SILVA LIMA
GILMAR CONDE CONCEIÇÃO
IVAN CARLOS NITO TOMA
MARCIA H. NUCCI EIRAS GARCIA
PATRICIA ROCHA
II - Os (as) pregoeiros (as) poderão também fazer parte 

da equipe de apoio quando não exercerem a atribuição de 
pregoeiro (a).

III – Ao pregoeiro competirá:
1. Coordenar o processo licitatório;
2. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas 

ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;
3. Conduzir a sessão pública na internet;

4. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos 
estabelecidos no instrumento convocatório;

5. Dirigir a etapa de lances;
6. Verificar e julgar as condições de habilitação;
7. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 

autoridade competente quando mantiver sua decisão;
8. Indicar o vencedor do certame;
9. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autori-

dade superior e propor a homologação.
IV – À equipe de apoio competirá:
1. Auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo 

licitatório.
V – Os procedimentos licitatórios terão apoio administrati-

vo da Gerência de Licitações e Contratos.
VI – Este Ato entrará em vigor na data da sua assinatura, 

revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 31 de agosto de 2021.
MARCOS MONTEIRO
PRESIDENTE DA SPObras

 LICITAÇÕES

 GABINETE DO PREFEITO
 COMUNICAÇÃO

 SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO N.º 
012/2021-PREF/SECOM

CONTRATO Nº: 033/2017-SGM.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO 

ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO.
CONTRATADA: BAKMAR ELETRÔNICA LTDA EPP.
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de operação 

de som e iluminação para a Sala de Coletiva de Imprensa e Au-
ditório, localizados respectivamente no 6º e 7º andares do Ed. 
Matarazzo, sito à Rua Dr. Falcão Filho, nº 56, Centro São Paulo, 
incluindo a locação de equipamentos.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração da razão social e pror-
rogação por 12 (doze) meses, contados a partir de 03/09/2021, 
com aplicação de reajuste contratual.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 174.043,56 (cento e setenta e 
quatro mil, quarenta e três reais, cinquenta e seis centavos).

PROCESSO Nº: 6011.2017/0000280-1
a) MARCUS VINICIUS SINVAL, Secretário Especial de Comu-

nicação – PREF/SECOM
b) PRISCILA MARTINS, Procuradora – BAKMAR ELETRÔNI-

CA LTDA EPP

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO N.º 
011/2021-PREF/SECOM

CONTRATO Nº: 014/2016-SGM.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO 

ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO.
CONTRATADA: LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de veicu-

lação impressa de publicidade legal para publicação anual 
de até 18.750 (dezoito mil, setecentos e cinquenta mil) cm X 
coluna, em jornal de grande circulação paga, com edição de 
segunda-feira a domingo no Estado de São Paulo, de avisos de 
licitações e outros tipos de comunicados da Prefeitura de São 
Paulo (PMSP).

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual pelo 
período de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 31/08/2021 
ou até a conclusão de procedimento licitatório, o que ocorrer 
primeiro, sem aplicação de reajuste financeiro.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 160.000,00 (cento 
e sessenta mil reais).

PROCESSO Nº: 6011.2016/0000081-5
a) MARCUS VINICIUS SINVAL, Secretário Especial de Comu-

nicação – PREF/SECOM
b) RICARDO FRANCISCO ANTUNES SÁ, Sócio Gerente – 

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
c) JOSÉ MARIO BORGES, Sócio Gerente – LUZ PUBLICIDA-

DE SP SUL LTDA

 COMUNICADO CEA
Processo Administrativo SEI nº 6011.2020/0003304-4
Edital de Chamamento Público SGM nº 022/2020
Objeto: Apresentação de estudos de modelagens opera-

cional e de engenharia e de subsídios para as modelagens 
econômico-financeira e jurídica para a requalificação, operação, 
manutenção e exploração comercial da infraestrutura subter-
rânea de dutos do Município de São Paulo, bem como para a 
implantação, operação, manutenção e exploração comercial de 
rede de fibra óptica.

Comunicamos aos interessados que o documento contendo 
as considerações em relação aos pedidos de esclarecimentos 
recebidos até o dia 03/09/2021, está disponível na página da 
Secretaria de Governo - Desestatização/Projetos por meio dos 
links:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/go-
verno/desestatizacao_projetos/cidade_inteligente/index.
php?p=304697

https://tinyurl.com/yxklsa36

 DESPACHO DO SECRETÁRIO – POR OMISSÃO 
28/08/21

Processo SEI nº 6011.2020/0003155-6
Concorrência n.º EC/003/2021/SGM-SEDP
Objeto: Alienação do imóvel municipal localizado na Tra-

vessa Cusco, s/n, esquina com a Avenida Santo Amaro, Itaim 
Bibi.

Assunto: Homologação do certame e Adjudicação do objeto.

I. Em face dos elementos que instruem o presente, no-
tadamente a ata de deliberação da Comissão Especial de 
Licitação (doc. SEI nº 050786145), HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, na modalidade Concorrência nº EC 003/2021/SGM-
-SEDP, que tem por objeto a "Alienação do imóvel municipal 
localizado na Travessa Cusco, s/n, esquina com a Avenida Santo 
Amaro, Itaim Bibi”.

II. ADJUDICO o objeto licitado à "Namour Incor-
poradora e Construtora LTDA.”, inscrita no CNPJ sob o n.º 
58.498.262/0001-08, pela maior oferta de proposta comercial, 
no valor de R$5.569.990,00 (cinco milhões quinhentos e ses-
senta e nove mil novecentos e noventa reais);

III. Encaminhem-se os autos para a Secretaria Executiva de 
Desestatização e Parcerias - SEDP para prosseguimento do feito 
e regular formalização da Escritura Pública nos termos do item 
11 do Edital.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO – POR OMISSÃO 
28/08/21

Processo SEI nº 6011.2020/0003094-0
Concorrência n.º 012/SGM/2020
Objeto: Alienação do imóvel municipal localizado na Aveni-

da dos Bandeirantes, nº 5900, esquina com a Avenida Jurandir, 
distrito da Saúde.

Assunto: Homologação do certame e Adjudicação do ob-
jeto.

I. Em face dos elementos que instruem o presente, notada-
mente a ata de deliberação da Comissão Especial de Licitação 
(doc. SEI nº 050785963), HOMOLOGO o procedimento licitató-
rio, na modalidade Concorrência nº 012/SGM/2020, que tem por 
objeto a "Alienação do imóvel municipal localizado na Avenida 
dos Bandeirantes, nº 5900, esquina com a Avenida Jurandir, 
distrito da Saúde”.

II. ADJUDICO o objeto licitado à "Toni da Costa Rodirgues”, 
inscrito no CPF/ME sob o n.º 135.316.348-28, pela maior oferta 
de proposta comercial, no valor de R$7.700.001 (sete milhões 
setecendo mil e um real);

III. Encaminhem-se os autos para a Secretaria Executiva de 
Desestatização e Parcerias - SEDP para prosseguimento do feito 
e regular formalização da Escritura Pública nos termos do item 
11 do Edital.

 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

 PROCESSO SEI 6013.2020/0003511-0
Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com da-

dos e mensagens, com acesso à internet em banda larga móvel 
sem fio, com aparelhos novos ou seminovos em comodato, para 
atendimento das necessidades de serviço desta Secretaria.

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

as manifestações da Divisão de Gestão de Contratos em SEI nº 
051099946, com fundamento na Lei Federal nº 8666/93, na Lei 
nº 13.278/02, no artigo 46 do Decreto nº 44.279/03 e alterações 
e no Decreto nº 58.606/19, por meio da competência delegada 
pelo art. 2º, II, a, da Portaria nº 11/SGM/2021, AUTORIZO:

1) o cancelamento da Nota de Empenho nº 2.763/2021 
(SEI nº 038135567), no valor de R$ 128,98 (cento e vinte e 
oito reais e noventa e oito centavos) e da Nota de Empenho 
nº 53.647/2021 (SEI nº 047789309), no valor de R$ 1.629,78 
(um mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e oito 
centavos), bem como de suas respectivas reservas;

2) a emissão de Nota de Reserva e Empenho, no valor de 
R$ 1.758,76 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais e 
setenta e seis centavos), para custeio das depesas em refe-
rência, dada a necessidade de adequação contábil.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 6029.2021/0007117-5 - Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana - SMSU. - Homologação. – I – No exercício 
das atribuições a mim conferidas pela Portaria 25/SMSU/2020 
e, à vista dos elementos constantes do presente, em especial 
a manifestação da Senhora Pregoeira e da Assessoria Jurídica 
desta Pasta, com fundamento no art. 37, XXI da CF/88, arts. 
27, II e 30, II e § 1º da Lei Federal 8.666/93 e a Ata da sessão 
pública de Pregão Eletrônico 048/SMSU/2021 (doc. 051154953), 
HOMOLOGO a OC801005801002021OC00070 para a empresa 
LINK CARD ADMINITRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - CNPJ 
12.039.966/0001-11, pelo valor estimado global com taxa 
administrativa de R$ 4.313.642,21 (quatro milhões trezentos 
e treze mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte 
e um centavos) e taxa administrativa de – 4,80% (quatro 
vírgula oitenta por cento negativa), a prestação de serviço 
para a implantação e a operação de um sistema informatizado 
e integrado com a utilização de cartão de controle e 
pagamento (magnético ou microprocessado), cujo escopo é o 
gerenciamento e o abastecimento de combustíveis, de trocas de 
filtros de combustível, de trocas de óleo lubrificante para motor 
e de Arla 32 dos veículos da frota do Corpo de Bombeiros da 
Cidade de São Paulo, nos termos do Edital e seu Anexo I de doc. 
049594658. – II – Por consequência AUTORIZO, observadas 
as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação das 
empresas LINK CARD ADMINITRADORA DE BENEFÍCIOS 
EIRELI - CNPJ 12.039.966/0001-11, no valor estimado global 
com taxa administrativa de R$ 4.313.642,21 (quatro milhões 
trezentos e treze mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e 
um centavos) e taxa administrativa de – 4,80% (quatro vírgula 
oitenta por cento negativa) nos termos do Edital e seu Anexo I 
(doc. 049594658); -

III – AUTORIZO, outrossim, a emissão da respectiva Nota 
de Empenho conforme reserva 36.844/21, onerando a dota-
ção orçamentária 28.38.06.182.3011.6.602.3.3.90.39.00.0
0, cujo contrato deverá seguir os termos da minuta de doc. 
049594658; - IV – Por fim, nos termos do artigo 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/14, 
designo os servidores Tiago Tavares da Silva - R.E 117.558-A 
como fiscal, e como fiscal Suplente Carmen Luiza dos Santos 
Martinez - R.E. 152.699-5 para atuar na fiscalização e acom-
panhamento da execução do Contrato anexo do edital de doc. 
049594658.

 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
________________________________________
• Pregão Eletrônico : 050/SMSU/2021
• Processo : 6029.2021.0005948-5
• Objeto : “Aquisição de 60 (sessenta) unidades de CAMA DE CAMPANHA, a serem utilizadas pelo Corpo de Bombeiros da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo”.
•
Às 09:00:41 horas do dia 24 de Agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Solange Piva Feiteiro e 

respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: CASSIO JOSE POGGIO, JOSÉ DONIZETTI DE MORAIS, LUCIANA MOREIRA DOS 
SANTOS e SIMONE CRISTINA TOBIAS, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta 
de compra - OC: 801005801002021OC00072. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições con-
tidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

________________________________________
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
________________________________________
ITEM 1
• Descrição: CAMA, DOBRAVEL, CONFECCIONADA EM POLIESTER, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR, MEDINDO (189X64,5X43)

CM=(CXLXA) ABERTA E (95X16X13)CM=(CXLXA) FECHADA, COM ACABAMENTO ESMALTADO, NA COR AZUL, GARANTIA MINIMA 
DE 12 MESES

e049069
Realce


