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III - AUTORIZO, ainda, o cancelamento do saldo prescindí-
vel da Nota de Reserva nº 46.675/2020 (SEI 032393310), no va-
lor de R$ 163,57 (cento e sessenta e três reais e cinquenta 
e sete centavos).

IV - Por derradeiro, com fundamento nos artigos 5º e 6º do 
Decreto nº 54.873/2014, e 9º, VII, do Decreto nº 59.171/2020, 
DESIGNO o servidor Carlos Agnaldo Pires, RF nº 653.089-3, 
como responsável pelo recebimento/fiscal do ajuste, e o servi-
dor Murilo Sergio França, RF nº 633.249-8, como seu respectivo 
suplente.

 PROCESSO SEI Nº 6013.2015/0000082-2
T.C. nº 014/SMG/2017 – Prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de equipamento (ele-
vador) monta carga, da marca Zenit, chapa Patrimonial 
PMSP nº 50.115.189. Termo Aditivo nº 03. Prorrogação 
Contratual por mais 12 (doze) meses. Autorização da 
prorrogação da vigência contratual.

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

pecial o parecer da Coordenadoria Jurídica desta Pasta (SEI 
033069821), que adoto como razões de decidir, com fundamen-
to no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e no art. 46 do Decreto 
Municipal nº 44.279/03, no exercício da competência delegada 
pelo artigo 2º da Portaria nº 04/SMG/2018, AUTORIZO: 

1) o aditamento do Contrato nº 014/SMG/2017, firmado 
com a empresa ELEVADORES SÃO PAULO LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.209.385/0001-15, cujo objeto é a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipa-
mento (elevador) monta carga, da marca Zenit, chapa Patrimo-
nial PMSP nº 50.115.189, objetivando a prorrogação do prazo 
de vigência por mais 12 (doze) meses, a partir de 13/12/2020, 
pelo valor mensal de R$ 328,69 (trezentos e vinte e oito reais 
e sessenta e nove centavos), perfazendo o valor total anual de 
R$ 3.944,28 (três mil e novecentos e quarenta e quatro reais e 
vinte e oito centavos), bem como a previsão de R$ 986,07 (no-
vecentos e oitenta e seis reais e sete centavos) para fazer frente 
às despesas estimadas com aquisição de peças; e

2) a emissão de Notas de Empenho, em favor da empresa 
mencionada no item anterior, no valor de R$ 197,21 (cento e 
noventa e sete reais e vinte e um centavos), para atender às 
despesas referentes a prestação de serviços, onerando a dota-
ção nº 13.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do orçamento 
vigente, e no valor de R$ 49,30 (quarenta e nove reais e trinta 
centavos), referente às despesas estimadas com a aquisição de 
peças de reposição, onerando a dotação nº 13.10.04.122.3024
.2.100.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente, devendo os va-
lores remanescentes, em ambas as hipóteses, onerar dotações 
próprias do exercício vindouro, em homenagem ao princípio da 
anualidade orçamentária, e em conformidade com o cronogra-
ma físico-financeiro sob SEI nº 032936009;

3) o cancelamento dos saldos prescindíveis das Notas 
de Reserva nº 12.912/2020 (SEI 025851717), no valor de R$ 
6,28 (seis reais e vinte e oito centavos), e nº 12.918/2020 (SEI 
025851902), no valor de R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete 
centavos).

 EXTRATO
Termo de Quitação e Encerramento de Locação
Contrato nº 07/SMG/2011
PROCESSO 2011-0.260.542-1
LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
LOCADORA: ANA MARIA SILVA LOPES.
OBJETO DO CONTRATO: Locação do Conjunto de Escritó-

rio denominado E3 situado no 3º andar, unidade esta situada à 
Rua Líbero Badaró, 425, nesta Capital.

DATA DE ASSINATURA: 18/09/2020

 EXTRATO
Termo de Quitação e Encerramento de Locação
Contrato nº 08/SMG/2011
PROCESSO: 2011-0.260.541-3
LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
LOCADORA: LILIANA DA SILVA LOPES
OBJETO DO CONTRATO: Locação do Conjunto de Escritó-

rios denominado E2 situado no 2º andar, unidade esta situada à 
Rua Líbero Badaró, 425, nesta Capital.

DATA DE ASSINATURA: 18/09/2020

 EXTRATO
Termo de Quitação e Encerramento de Locação
Contrato nº 010/SMG/2011
PROCESSO 2011-0.260.540-5
LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
LOCADORA: JCL EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Locação do Conjunto de Escritó-

rios denominado E1 situado no 1º andar, unidade esta situada à 
Rua Líbero Badaró, 425, nesta Capital.

DATA DE ASSINATURA: 18/09/2020

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

SEI Nº 6012.2019/0007884-0
I - À vista dos elementos constantes do presente, em es-

pecial a Informação SMSUB/GAB 033276823 e 033283651 e a 
manifestação de SMSUB/COGEL 033403142 pela competência 
a mim conferida pela Portaria 14/SMSUB/2019, e com funda-
mento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 
e Decreto nº 56.144/15 e alterações, AUTORIZO a INCLUSÃO de 
via relacionada abaixo ao contrato nº 81/SMSUB/COGEL/2019 
firmado com a empresa FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRU-
ÇÕES LTDA, situada na CNPJ sob o nº 01.065.014/0001-56, 
situada na Rua Victorino Calegare, nº 25, Cidade Industrial 
Maria Elisa/Mutinga, Barueri/SP, telefone (11) 4196-5533, de-
tentora da Ata de Registros de Preços nº 07/SMPR/COGEL/2017 
- AGRUPAMENTO VIII, objetivando os 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 pelo.

Av. São Miguel, Trecho 2 – Trecho Av. Dr. Custodio de Lima 
até Av. Mário Alves, conforme Planilha Orçamentária, Memorial 
Descritivo, Relatório Fotográfico 033222913 e Cronograma 
033283630, pelo período de 90(noventa) dias contados da 
Ordem de Início;

A inclusão da via totaliza o valor de R$ 3.707.335,11 (Três 
milhões, setecentos e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e 
onze centavos), equivalentes a aproximadamente 22,99%, pas-
sando o contrato ser de R$ 19.833.249,72 (Dezenove milhões 
oitocentos e trinta e três mil duzentos e quarenta e nove reais 
e setenta e dois centavos). O prazo do contrato prorrogado por 
mais 68(sessenta e oito) dias contados do seu vencimento, com 
previsão de encerramento em 24/12/2020, conforme cronogra-
ma 033283630.

II - AUTORIZO a emissão da nota de empenho à favor da 
empresa onerando a dotação orçamentária nº 07.10.15.452.30
22.1.137.44903900.08.

 GESTÃO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003468-8
Aquisição de material hidráulico e de ferragens. Auto-

rização de contratação.
DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente, em es-

pecial as manifestações do Núcleo de Aquisições e Licitações 
(SEI 032897692) e o parecer da Coordenadoria Jurídica (SEI 
033320531) desta Pasta, que adoto como razões de decidir, 
com fundamento no art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, na 
Lei Municipal nº 13.278/2002, e nos Decretos nº 44.279/2003, 
54.102/2013 e 59.171/2020, por força da competência delega-
da pelo art. 2º da Portaria nº 4/SMG/2018, AUTORIZO: 

1) a contratação da empresa DAMIANA HOLANDA CA-
ETANO CORRÊA 32685543856, inscrita no CNPJ sob o nº 
37.070.371/0001-50, para fornecimento dos itens que se-
guem, na conformidade de sua proposta comercial (doc. SEI nº 
032892725);

a) Item 1 - 1 (um) pacote de abraçadeiras de fixação (me-
dida 200mm), contendo 100 (cem) unidades, pelo valor unitário 
e total de R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos);

b) Item 4 - 1 (um) pacote de buchas para gesso, com para-
fuso, contendo 100 (cem) unidades, pelo valor unitário e total 
de R$ 40,00 (quarenta reais);

c) Item 5 - 2 (duas) chaves de fenda, pelo valor unitário 
de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos), e valor 
total de R$ 29,00 (vinte e nove reais);

d) Item 6 - 2 (duas) chaves Philips (medida 5/16" 8mm), 
pelo valor unitário de R$ 13,50 (treze reais e cinquenta cen-
tavos), e valor total de R$ 27,00 (vinte e sete reais); 

e) Item 7 - 2 (duas) chaves Philips (medida 1/4 6mm), pelo 
valor unitário de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), 
e valor total de R$ 15,00 (quinze reais);

f) Item 8 - 2 (dois) discos de corte, pelo valor unitário de 
R$ 3,10 (três reais e dez centavos), e valor total de R$ 6,20 
(seis reais e vinte centavos);

g) Item 12 - 30 (trinta) puxadores para armário (tipo arco), 
pelo valor unitário de R$ 6,31 (seis reais e trinta e um cen-
tavos), e valor total de R$ 189,30 (cento e oitenta e nove 
reais e trinta centavos); 

h) Item 17 - 5 (cinco) torneiras para jardim, pelo valor 
unitário de R$ 17,74 (dezessete reais e setenta e quatro 
centavos), e valor total de R$ 88,70 (oitenta e oito reais e 
setenta centavos);

i) Item 18 - 5 (cinco) torneiras para lavatório fixas, pelo va-
lor unitário de R$ 43,55 (quarenta e três reais e cinquenta 
e cinco centavos), e valor total de R$ 217,75 (duzentos e 
dezessete reais e setenta e cinco centavos).

2) a contratação da empresa FERNANDA R. C. DOS AN-
JOS COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.408.537/0001-44, na conformidade de sua proposta comer-
cial (doc. SEI nº 032893039), para fornecimento dos seguintes 
itens:

a) Item 2 – 1 (um) pacote de abraçadeiras de fixação (me-
dida 300mm), contendo 100 (cem) unidades, pelo valor unitário 
e total de R$ 18,00 (dezoito reais);

b) Item 9 – 5 (cinco) elásticos extensores, pelo valor unitá-
rio de R$ 7,00 (sete reais), e valor total de R$ 35,00 (trinta 
e cinco reais);

c) Item 10 – 10 (dez) pacotes de lacres com dupla trava, 
contendo 100 (cem) unidades cada, pelo valor unitário de R$ 
18,00 (dezoito reais), e valor total de R$ 180,00 (cento e 
oitenta reais);

d) Item 11 - 1 (um) pacote de pregos sem cabeça, contendo 
1 (um) quilograma (kg), pelo valor unitário e total de R$ 24,00 
(vinte e quatro reais).

3) a contratação da empresa FABIANO TADEU DE OLIVEI-
RA 31496554809, inscrita no CNPJ sob o nº 27.081.027/0001-
02, na conformidade de sua proposta comercial (doc. SEI nº 
032893218), para fornecimento dos itens seguintes:

a) Item 3 – 2 (dois) jogos de brocas de Wídea, pelo valor 
unitário de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta cen-
tavos), e o valor total de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais);

b) Item 14 – 5 (cinco) trincos fios redondos (medida 2” 
50mm), pelo valor unitário de R$ 3,90 (três reais e noventa 
centavos), e valor total de R$ 19,50 (dezenove reais e cin-
quenta centavos);

c) Item 15 – 5 (cinco) trincos fios redondos (medida 4” 
100mm), pelo valor unitário de R$ 12,00 (doze reais), e valor 
total de R$ 60,00 (sessenta reais).

4) a contratação da empresa S. V. DUARTE COMÉRCIO 
ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, inscrita no CNPJ sob 
o nº 35.210.500/0001-32, na conformidade de sua proposta 
comercial (doc. SEI nº 032893804), para fornecimento do 
seguintes itens:

a) Item 13 – 3 (três) trenas, pelo valor unitário de R$ 29,66 
(vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), e o valor 
total de R$ 88,98 (oitenta e oito reais e noventa e oito 
centavos);

b) Item 16 – 20 (vinte) reparos para válvulas hidráulicas, 
pelo valor unitário de R$ 42,95 (quarenta e dois reais e 
noventa e cinco centavos), e valor total de R$ 859,00 (oito-
centos e cinquenta e nove reais).

II - Por consequência, AUTORIZO a emissão de Notas de 
Empenho nos valores de R$ 627,85 (seiscentos e vinte e sete 
reais e oitenta e cinco centavos), de R$ 257,00 (duzentos e cin-
quenta e sete reais), R$ 144,50 (cento e quarenta e quatro reais 
e cinquenta centavos), e de R$ 947,98 (novecentos e quarenta 
e sete reais e noventa e oito centavos), em favor das empresas 
mencionadas nos itens I.1, I.2, I.3 e I.4, respectivamente, todas 
onerando a dotação nº 13.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.0
0 do orçamento vigente, e que farão às vezes de contrato, em 
cujos anexos deverão constar os seguintes termos e condições:

a) Prazo e local de entrega: em 10 (dez) dias úteis, con-
tados do recebimento da Nota de Empenho, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h, junto à Rua Boa Vista, 280, 7º andar 
intermediário, Centro, São Paulo/SP, CEP 01014-908, devendo a 
entrega ser agendada com, ao menos, 1 (um) dia útil de ante-
cedência pelos telefones (11) 3396-7284 ou 3396-7117, com os 
fiscais do ajuste;

b) Condições para pagamento: em até 30 (trinta) dias 
corridos, contados da entrega dos produtos e da respectiva 
Nota Fiscal;

c) Constatado qualquer vício de qualidade no material ou 
disparidades com as especificações estabelecidas, a contratada 
deverá efetuar a substituição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação, sob pena de aplicação das penalida-
des previstas, conforme o caso;

d) Penalidades: Ficam estabelecidos, nos casos de aplicação 
de penalidade de multa moratória, sem prejuízo de outras 
previstas em lei, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal 
nº 8.666/1993, os seguintes percentuais: (i) 2% (dois por cento) 
sobre o valor total da Nota de Empenho, por dia útil de atraso, 
até o limite de 20% (vinte por cento); (ii) 30% (trinta por cento) 
sobre o valor da parcela que deveria ser executada, no caso de 
inexecução parcial do ajuste; (iii) 40% (quarenta por cento) 
sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total 
do ajuste; (iv) ocorrendo atraso superior a 10 (dez) dias úteis, 
a Prefeitura poderá, a seu critério, recusar o recebimento do 
material, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial 
ou total do ajuste, conforme o caso.

do Município de São Paulo, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) da 
Prefeitura do Município de São Paulo. A abertura será procedida 
pela COPEL, no dia 08/10/2020 ás 11:00 horas. O edital e seus 
anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário 
das 09h30 ás 15h30 até o ultimo dia útil que anteceder a 
abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da im-
portância de R$0,15 (quinze centavos) por folha, por meio de 
DAMSP, que será fornecida na CAF, Rua: Libero Badaró,425, 32º 
andar, Centro, São Paulo/SP ou através da internet pelos sites: 
HTTP://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou http://www.
bec.sp.gov.br.

 ATA DA LICITAÇÃO
Processo 6025.2020/0000373-5 - ATA DE ADJUDICA-

ÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 09/SM-
PED/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ADAPTADO, VISANDO 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SMPED) DA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM O TERMO DE 
REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL – No dia 14 
de setembro de 2020, abriu-se na sala de reuniões da Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência, localizada no 32º andar 
do prédio situado na Rua Líbero Badaró, 425 – Centro – São 
Paulo, sessão para o Pregão Eletrônico 09/SMPED/2020. Pre-
sentes os Senhores Patricia Galdi Durante, Pregoeira da CPL, 
Jaqueline Martins Gomes, Cristiane Soria, Sandra Maria Olivo 
Paz, Claudia Cainelles Colombo como membros da equipe de 
apoio da Comissão. A Sra. Pregoeira, após analisada e verifica-
da a regularidade da documentação apresentada, adjudicou re-
lativamente a Ordem de Compra (801008801002020OC00019 
– ampla participação)

Item 01 – CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA PRESIDEN-
TE EXECUTIVA SONG PRETO – 75 (setenta e cinco) unidades, 
pelo valor unitário de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais) para 
a empresa CARELLI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLI EPP, CNPJ 
34.747.664/0001-30

Item 02 – CADEIRA ERGONÔMICA COM BRAÇO – 225 
(duzentas e vinte e cinco) unidades, pelo valor unitário de R$ 
297,99 (duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove cen-
tavos) para a empresa MOBCORP MOBILIÁRIO CORPORATIVO 
EIRELI - EPP, CNPJ 32.213.135/0001-21

Item 04 – CADEIRA ERGONÔMICA SEM BRAÇO – 75 (se-
tenta e cinco) unidades, pelo valor unitário de R$ 344,99 (tre-
zentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos); 
Item 05 – MESA COM REGULAGEM DE ALTURA – 150 (cento 
e cinquenta) unidades, pelo valor unitário de R$ 688,99 (seis-
centos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) para a 
empresa LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ 13.258.144/0001-94

Item 06 – APOIO DE PERNAS E PÉS – 150 (cento e cin-
quenta) unidades, pelo valor unitário de R$ 219,99 (duzentos 
e dezenove reais e noventa e nove centavos) a empresa M.F. 
COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ 
20.853.918/0001-90, valores estes abaixo da média praticada 
no mercado, e consequentemente, mais vantajosos para a 
Administração.

Relativamente ao Item 03 – CADEIRA ERGONÔMICA COM 
BRAÇO PARA OBESO (ATÉ 250KG)– 37 (trinta e sete]) unidades, 
esta Comissão informa que devido o acolhimento do recurso 
interposto, será realizada uma retomada de fase no processo li-
citatório com posterior ata de adjudicação para o referido item.

A Sra. Pregoeira juntamente com a Comissão faz consignar 
que a homologação será realizada pela Autoridade Competente 
desta Pasta. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente 
Ata que lida e achada conforme, vai assinada. Eu, Patricia Galdi 
Durante a lavrei, e os membros acima citados conferiram.

 ATA DA LICITAÇÃO
Processo 6025.2020/0000373-5 - ATA DE ADJUDICA-

ÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 09/SM-
PED/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ADAPTADO, VISANDO 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SMPED) DA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM O TERMO DE 
REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL – No dia 10 
de setembro de 2020, abriu-se na sala de reuniões da Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência, localizada no 32º andar 
do prédio situado na Rua Líbero Badaró, 425 – Centro – São 
Paulo, sessão para o Pregão Eletrônico 09/SMPED/2020. Pre-
sentes os Senhores Patricia Galdi Durante, Pregoeira da CPL, 
Jaqueline Martins Gomes, Cristiane Soria, Sandra Maria Olivo 
Paz, Claudia Cainelles Colombo como membros da equipe de 
apoio da Comissão. A Sra. Pregoeira, após analisada e verifica-
da a regularidade da documentação apresentada, adjudicou re-
lativamente a Ordem de Compra (801008801002020OC00020 
– participação reservada) adjudicou:

Item 01 – CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA PRESIDEN-
TE EXECUTIVA SONG PRETO – 25 (vinte e cinco) unidades, pelo 
valor unitário de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais) para a 
empresa CARELLI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLI EPP, CNPJ 
34.747.664/0001-30

Item 02 – CADEIRA ERGONÔMICA COM BRAÇO – 75 
(setenta e cinco) unidades, pelo valor unitário de R$ 297,99 
(duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) e 
Item 04 – CADEIRA ERGONÔMICA SEM BRAÇO – 25 (setenta 
e cinco) unidades, pelo valor unitário de R$ 270,00 (duzentos e 
setenta reais) para a empresa MOBCORP MOBILIÁRIO CORPO-
RATIVO EIRELI - EPP, CNPJ 32.213.135/0001-21

Item 03 – CADEIRA ERGONÔMICA COM BRAÇO PARA 
OBESO (ATÉ 250KG)– 13 (treze) unidades, pelo valor unitário de 
R$ 658,99 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove 
centavos); Item 05 – MESA COM REGULAGEM DE ALTURA – 50 
(cinquenta) unidades, pelo valor unitário de R$ 688,99 (seis-
centos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos); Item 
07 – CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM PARA NANISMO 
– 50 (cinquenta) unidades, pelo valor unitário de R$ 259,99 (du-
zentos e cinquenta e nove e noventa e nove centavos) para a 
empresa LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ 13.258.144/0001-94.

Item 06 – APOIO DE PERNAS E PÉS – 50 (cinquenta) uni-
dades, pelo valor unitário de R$ 219,99 (duzentos e dezenove 
reais e noventa e nove centavos); Item 08 – CARRINHO PARA 
TRANSPORTE DE MATERIAL– 50 (cinquenta) unidades, pelo 
valor unitário de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

a empresa M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS 
EIRELI - ME, CNPJ 20.853.918/0001-90, valores estes abaixo da 
média praticada no mercado, e consequentemente, mais vanta-
josos para a Administração.

Item 10 – APOIO DE PÉS GANGORRA – 150 (cento e cin-
quenta) unidades, pelo valor unitário de R$ 120,00 (cento e vin-
te reais) para a empresa KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS 
PARA INFORMATICA EIRELI, CNPJ 19.943.167/0001-14, valores 
estes abaixo da média praticada no mercado, e consequente-
mente, mais vantajosos para a Administração.

Relativamente ao Item 09 – APOIO DE PÉS FIXO – 150 
(cento e cinquenta) unidades, esta Comissão informa que de-
vido o acolhimento do recurso interposto, será realizada uma 
retomada de fase no processo licitatório com posterior ata de 
adjudicação para o referido item.

A Sra. Pregoeira juntamente com a Comissão faz consignar 
que a homologação será realizada pela Autoridade Competente 
desta Pasta. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente 
Ata que lida e achada conforme, vai assinada. Eu, Patricia Galdi 
Durante a lavrei, e os membros acima citados conferiram.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO N° 032/SMDHC/2020- Oferta de Compras nº 
801022801002020OC00034 - Processo Administrativo Eletrôni-
co nº 6074.2020/0003589-0, que tem por objeto a Contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços de 
locação e instalação de equipamentos e software (sistema in-
formatizado) necessários e suficientes para o funcionamento de 
um Circuito Fechado de Televisão – CFTV, incluindo sua manu-
tenção preventiva e corretiva e uma Central de Monitoramento 
Remoto (período noturno), visando à efetiva cobertura das 52 
(cinquenta e duas) sedes dos Conselhos Tutelares, pertencentes 
à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A 
abertura será procedida pela CPL, no dia 05/10/2020 às 10:00 
horas. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas 
interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil 
que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância de R$ 0,23 (vinte e três centavos) por 
folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Divisão 
de Licitações e Contratos, na Rua Líbero Badaró, 119 - 4º 
andar, Centro - São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.
br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

 PROCESSOS Nº 6074.2020/0002772-2
Comunicado SMDHC/DP 033454526
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CPB/017/2020/

SMDHC/CPIR
Acha-se aberto o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

CPB/017/2020/SMDHC/CPIR - Processo Administrativo Eletrôni-
co nº 6074.2020/0002772-2, visando à seleção de Organizações 
da Sociedade Civil – OSCs, especializada nas áreas de articu-
lação e fortalecimento de iniciativas coletivas comunitárias 
locais de promoção da igualdade racial e orientações em 
casos de racismo e outras violências relacionadas, interessadas 
em celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, que tem por objeto 
a gestão dos serviços oferecidos no âmbito dos Centros de 
Referência de Promoção da Igualdade Racial, para a realização 
de ações de promoção da cidadania e dos direitos humanos, 
vinculados à Coordenação de Promoção da Igualdade Racial da 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania As pro-
postas deverão ser apresentadas por e-mail direcionado para 
smdhccpir@prefeitura.sp.gov.br, entre os dias 16 de setembro 
a 01 de outubro de 2020, conforme condições estabelecidas 
no Edital em epígrafe, disponível através da Internet pelos sites 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br (Campo: TERMO 
DE COLABORAÇÃO), ou http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br/DetalheLicitacao.aspx?l=yw9HlijnEcY%3d.

 PROCESSO Nº 6074.2020/0002273-9
Ata SMDHC/CPDDH/CPIR Nº 033445691
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL Nº CPB/015/2020/

SMDHC/CPIR
No dia 21 de setembro de 2020, às 10h, os membros da 

Comissão de Seleção do Edital nº CPB/015/2020/SMDHC/CPIR, 
Adriana Szmyhiel Ferreira, RF 784.036-5; Daniel Almeida dos 
Santos, RF 813.368-9; e Regina Célia da Silveira Santana, RF 
858.565-2, verificaram que não foram recebidas propostas rela-
cionadas ao certame em referência, nem dúvidas referentes ao 
procedimento , motivo pela qual restou prejudicado o trabalho 
de seleção.

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

 PROCESSO Nº 6074.2020/0001439-6
Licitação: Dispensada, nos termos do artigo 24, inciso II, 

da Lei Federal nº 8.666/93 c.c. Lei Municipal nº 13.278/2002, 
regulamentada pelo Decreto n.º 44.279, de 24 de Dezembro 
de 2003.

Assunto: Aquisição de materiais de consumo para peque-
nos reparos e manutenção predial, atendendo as necessidades 
da CAF/DA/DAA/Patrimônio desta SMDHC.

DESPACHO
I - À vista dos elementos que instruem o presente, espe-

cialmente a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta 
em doc. SEI nº 027403857, que acolho como razão de decidir, 
AUTORIZO, pela competência a mim conferida pela Portaria nº 
013/SMDHC/2019 e com base no disposto no artigo 24, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Municipal nº 13.278/02 e 
no Decreto Municipal nº 44.279/03, a contratação direta, por 
dispensável a licitação, em face do pequeno valor, da empresa 
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 09.538.374/0001-30, objetivando a aquisição de 
materiais de consumo para pequenos reparos e manutenção 
predial, atendendo às necessidades da CAF/DA/DAA/Patrimônio 
desta SMDHC, no valor total de R$ 7.003,57 (sete mil três reais 
e cinquenta e sete centavos).

II - Outrossim, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho 
no valor respectivo em favor da empresa contratada, as quais 
onerarão as dotações orçamentárias nº 34.10.14.122.3024.2.1
00.33.90.30.00 e nº 34.10.14.422.3013.8.420.44.90.52.00, con-
soante as Notas de Reserva nº 20.437/2020 (SEI nº 026980431) 
e nº 20.439/2020 (SEI nº 026981119).

III - DESIGNO o servidor Marcelo Martins Bento, RF 
643.316-2, como titular, e o servidor Adormevil Simões, RF 
579.907-4, como suplente, para o acompanhamento e fiscaliza-
ção do ajuste, nos termos do Decreto nº 54.873/2014

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LEETRÔNICO N°6065.2020/0000417-0
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA – SMPED
I - Acha-se aberta Licitação na modalidade Pre-

gão Eletrônico Nº14/SMPED/2020 - Oferta de Compras 
801008801002020OC00025 (participação reservada) e Oferta 
de Compras 801008801002020OC00026 (ampla participação) 
processo eletrônico Nº6065.2020/0000417-0, que tem como 
objetivo Registro de preços para aquisição de equipamentos/
materiais de informática, para uso da Secretaria Municipal da 
Pessoa com Deficiência – SMPED. A abertura será procedida 
pela COPEL, no dia 05/10/2020 ás 11:00 horas. O edital e seus 
anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário 
das 09h30 ás 15h30 até o ultimo dia útil que anteceder a 
abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da im-
portância de R$0,15 (quinze centavos) por folha, por meio de 
DAMSP, que será fornecida na CAF, Rua: Libero Badaró,425, 32º 
andar, Centro, São Paulo/SP ou através da internet pelos sites: 
HTTP://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou http://www.
bec.sp.gov.br.

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ELETRÔNICO N°6065.2020/0000195-3
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA – SMPED
I - Acha-se aberta Licitação na modalidade Pre-

gão Eletrônico Nº13/SMPED/2020 - Oferta de Compras 
801008801002020OC00024 (ampla participação) processo 
eletrônico Nº6065.2020/0000195-3, que tem como objetivo 
Registro de preço para prestação de serviços de fornecimento 
e instalação de botoeiras sonoras par auxílio a travessia de 
pedestres, na sinalização semafórica de locais que integrem 
travessias de pedestres, em particular, na srotas definidas para 
pessoas com deficiênia visual, nas vias e logradouros públicos 
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