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TODOS
  Sessão pública encerrada. 14/12/2020

09:19:45
Sessão Pública Suspensa
Às 12:32:37h do dia 08 de dezembro de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de O certame será suspenso para 

envio de documentação original, conforme item 11.4 do Edital..
Às 09:07:51h do dia 14 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade SIMONE CRISTINA TOBIAS e 

respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº
801005801002020OC00174.
Encerramento realizado por SIMONE CRISTINA TOBIAS

Considerações finais O processo será encaminhado para análise da Assessoria Jurídica da pasta e posteriormente para conhecimento e deliberação da Chefia de Gabinete.
Data 14/12/2020 às 09:19:36

FOR0645  Senhor licitante FOR0645, o Atestado de Capacidade Técnica encaminhado, faz referência a Respirador de Proteção
   respiratória Semi-favial em elastomero sintécio, e estamos licitando macacão. Aguardamos a Proposta Comercial,

08/12/2020
12:03:02
 Pregoeiro
FOR0645

  Senhor FOR0645, solicitamos que responda o questionamento enviado via chat. 08/12/2020
12:09:22
FOR0645
 Pregoeiro

  Já estou encaminhando o correto 08/12/2020
12:10:21
FOR0645
 Pregoeiro

  O motivo da demora é pq o fabricante está encaminhando a ficha técnica do produto 08/12/2020
12:10:56
 Pregoeiro
TODOS

  Está faltando a Proposta Comercial. 08/12/2020
12:11:01
 Pregoeiro
TODOS

No aguardo 08/12/2020
12:11:21
FOR0262

 Pregoeiro O Fornecedor "DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTD" enviou o arquivo "FOR0262_65.pdf".
08/12/2020
12:11:51
 Pregoeiro

FOR0262  Senhor licitante, FOR0262, sua empresa anexou todos os documentos elencados no edital. 08/12/2020
12:14:51
FOR0262
 Pregoeiro

  SIM!! Anexamos 08/12/2020
12:17:00
FOR0645

 Pregoeiro O Fornecedor "LC-SHIELD COMERCIO E REPRESENT" enviou o arquivo "FOR0645_66.pdf".
08/12/2020
12:17:58

FOR0645 Pregoeiro O Fornecedor "LC-SHIELD COMERCIO E REPRESENT" enviou o arquivo 08/12/2020
"FOR0645_67.pdf". 12:20:25

 Pregoeiro
TODOS  Nos termos da clausula 11.4, o certame será suspenso para recebimento dos documentos de habilitação em seus originais, 
  tendo os FOR0262 e FOR0645 como prazo final de envio o dia 11/12/2020, reabriremos em 14/12/2020 às 09h00.

08/12/2020
12:26:38
 Pregoeiro
TODOS

  Senhores licitantes, alguma dúvida? 08/12/2020
12:27:54
FOR0262
 Pregoeiro

  ciente!! 08/12/2020
12:29:08
 Pregoeiro
TODOS

Caso tenham alguma dúvida, solicitamos que manifestem neste momento. 08/12/2020
12:29:09
FOR0645
 Pregoeiro

CIENTE 08/12/2020
12:30:40
 Pregoeiro
TODOS

  Agradecemos a participação de todos, reabriremos o certame dia 14/12/2020 às 09h00. 08/12/2020
12:31:38
 Pregoeiro
TODOS

  Sessão pública suspensa em 08/12/2020 12:32:37. 08/12/2020
12:32:37
 Pregoeiro

TODOS  Motivo: O certame será suspenso para envio de documentação original, conforme item
11.4 do Edital. 08/12/2020

12:32:37
 Pregoeiro
TODOS

  Reativação prevista para 14/12/2020 09:00:00 08/12/2020
12:32:37
Sistema BEC/SP
TODOS

  Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 14/12/2020
09:00:00
 Pregoeiro
TODOS

  Sessão Pública reativada. 14/12/2020
09:07:51
 Pregoeiro
TODOS

  Bom dia senhoes licitantes. 14/12/2020
09:08:06
 Pregoeiro
TODOS

  Daremos prosseguimento ao certame 14/12/2020
09:08:14
 Pregoeiro

TODOS  O Licitante DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à 
  habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

14/12/2020
09:09:12
 Pregoeiro

TODOS  O Licitante LC-SHIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA
foi habilitado para o Item 2.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.
14/12/2020
09:09:29
 Pregoeiro

TODOS  Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o
   item e clicando no botão Ficha cadastral

licitante.
14/12/2020
09:09:43

Sistema TODOS
  Licitante vencedor : DAVANTI COMERCIO MERCANTIL Item Valor 14/12/2020
BEC/SP  LTDA : 1 Negociado : 228,0000 09:09:43

Sistema BEC/SP
TODOS
Licitante vencedor : LC-SHIELD COMERCIO E
REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA
Item
: 2
Valor
Negociado : 244,0000
14/12/2020
09:09:43
Sistema BEC/SP
TODOS

  Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada. 14/12/2020
09:09:43
Sistema BEC/SP

TODOS  A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública. 14/12/2020
09:09:43
 Pregoeiro

TODOS  Senhores licitantes, conforme item editalício, está aberto o prazo para interposição de recurso. 14/12/2020
09:10:14
Sistema BEC/SP
TODOS

  Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição. 14/12/2020
09:16:11
Sistema BEC/SP
TODOS

  Informativo: Atos decisórios 14/12/2020
09:16:11
Sistema BEC/SP
TODOS

  Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA 14/12/2020
09:17:00
 Pregoeiro

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 090/
SMSU/2020

6029.2020/0017103-8
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
CONTRATADA: DAVOP Comercial Eireli - EPP, inscrita no 

CNPJ 04.463.413/0001-63
OBJETO DO CONTRATO: “Aquisição de 06 (seis) unidades 

de chaves de corrente para tubos a ser utilizadas pelo efeti-
vo do Corpo de Bombeiros Metropolitano do Estado de São 
Paulo".

DATA DE ASSINATURA: 16/12/2020
PRAZO: será de 12 (doze) meses, contados da assinatura 

do Termo de Contrato.
DO VALOR: O valor total estimado de R$ 8.880,00 (oito 

mil, oitocentos e oitenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 28.00.28.38.06.182.3011.6.

602.3.3.90.30.00.00

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DIRETOR GERAL

 ERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CON-
TRATO Nº 08/Fundação Paulistana/2016

PROCESSO: 8110.2016/0000034-7
Contratante: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
Contratada: CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

LTDA
Objeto: Prestação de serviços de vigilância e seguran-

ça patrimonial integrada, com a instalação e manutenção 
de equipamentos de vigilância eletrônica e controle de 
acesso para a Escola Técnica de Saúde Professor Makiguti 
e Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Objeto do presente: Fica apostilado o termo de con-
trato 08/Fundação Paulistana/2016 para fazer constar que 
o valor definitivo do contrato é de 2.506.947,00 (dois 
milhões, quinhentos e seis mil novecentos e quarenta e 
sete reais), sendo de 2.107.563,72 (dois milhões, cento 
e sete mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta 
e dois centavos) referente ao principal e 399.383,28 
(trezentos e noventa e nove mil trezentos e oitenta e 
três reais e vinte e oito centavos) de reajuste, conforme 
cálculos definitivos exarados pela Supervisão de Finanças 
desta Fundação.

Data da Assinatura:15/12/2020.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO Nº 6074.2020/0002168-6
Interessado: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania (SMDHC) e Instituto Projeto Sonhar
Assunto: Parceria. Termo de Fomento. Emenda Parlamentar. 

Projeto Sonhar Famílias - Proteção Social no Domicílio - Proces-
so 6074.2020/0002168-6.

DESPACHO
À vista dos elementos constantes do processo, em especial 

a justificativa da Coordenação de Políticas para Criança e Ado-
lescente, e a manifestação da Assessoria Jurídica, observadas 
as suas recomendações, conforme a manifestação da Divisão 
de Gestão de Parcerias, com fundamento no disposto no art. 29 
"caput" da Lei Federal n° 13.019/2014 e suas alterações c.c. 
art. 30, parágrafo único do Decreto Municipal n° 57.575/2016, 
AUTORIZO a formalização do Termo de Fomento com e Institu-
to Projeto Sonhar, inscrita no CNPJ sob no 19.616.285/0001-18, 
que terá por objeto o Projeto "Projeto Sonhar Famílias - Prote-
ção Social no Domicílio", cujo escopo é desenvolver proteção 
social no domicílio junto a famílias carentes em situação risco 
e de vulnerabilidade social, contribuindo para o fortalecimento 
dos vínculos familiares, no auxílio ao acesso a direito e na 
busca da autonomia familiar, contribuindo para a melhoria das 
condições de vida das crianças e adolescentes, pelo período de 
12 (doze) meses, e sua vigência dar-se-á, nos termos do art. 50 
da Portaria 121/SMDHC/2019, com início após a assinatura, 
perfazendo o total de R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três 
mil reais).

02. Emita-se, OPORTUNAMENTE, a correspondente Nota 
de Empenho a favor da referida entidade onerando a dotação 
34.10.08.243.3013.8.418.3.3.50.39.00.00 AUTORIZO, ainda, 
o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho 
não utilizados.

03. DESIGNO como GESTORA da parceria a servidora 
Cristiane Pereira, RF 879.416.2., e para compor a COMISSÃO DE 
MONITORAMENTE E AVALIAÇÃO DA PARCERIA as servidoras 
Damaris Therezinha Duarte Ferreira R.F. 880.389.7.1 e Cecilia 
Scifoni Bascchera R.F 857.654.8. 

 PROCESSO Nº 6074.2019/0002666-0
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania - SMDHC
DESPACHO
I.RERRATIFICO o despacho publicado no DOC de 

07/04/2020, página 47, o qual suspendeu a execução do TER-
MO DE FOMENTO Nº TFM/061/2019/SMDHC/CPPSR, firmado 
com a Caritas Brasileira - Regional São Paulo, inscrita no CNPJ 
sob nº. 33.654.419/0009-73, para fazer constar que o projeto 
foi SUSPENSO a partir de 16.03.20, e não como constou 
anteriormente.

II. À vista das informações e documentos que instruem o 
presente, especialmente o apresentado pela OSC (036149733), 
a manifestação da DEDH (036176343) e o Parecer exarado 
pela Assessoria Jurídica desta Pasta (036435932), que acolho, 
INFORMO que a execução do termo em questão teve suas 
atividades RETOMADAS a partir de 15/10/2020, tendo sua 
execução até 06/12/2020.

 PROCESSO N°6074.2020/0004438-4
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania – SMDHC.
ASSUNTO: Contratação de uma empresa especializada 

na prestação de serviços de manutenção predial, abrangendo 
manutenções preventivas, corretivas e assistência técnica das 
instalações elétricas, das hidráulicas, da civil, de telefonia 
interna, do sistema de detecção de fumaça, de alarme, de com-
bate a incêndio, de iluminação de emergência, de para-raios, ar 
condicionado e de serviços gerais conexos, com fornecimento 
estimado de peças e equipamentos, incluindo eventual neces-
sidade de deslocamento de mobiliários e materiais de suporte 
necessários, no imóvel de uso do Polo Cultural da Terceira Idade 
José Lewgoy, localizados na rua Teixeira Mendes, 262 – Cam-

bucí – São Paulo/SP, supervisionados pela “Coordenação de 
Políticas para Pessoa Idosa” da Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania – SMDHC.

CONVOCAÇÃO
Fica a empresa PRIORATO ENGENHARIA LTDA., inscrita 

no CNPJ/MF nº 28.813.283/0001-00, convocada a compa-
recer no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data desta 
publicação, conforme Item 11.3 do Edital de Pregão nº 047/
SMDHC/2020, em SMDHC/CAF/DA/DLC – Divisão de Licitações 
e Contratos, Rua Líbero Badaró 119 - 4º andar - Centro - 
São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Contrato nº 083/
SMDHC/2020, sob pena de DECADÊNCIA do direito a contra-
tação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 15 do Edital 
de Pregão. Demais informações através do tel. (11) 2833-4203 
ou (11) 2833-4204.

 PROCESSO Nº 6074.2020/0004892-4
Assunto: Parceria. Termo de Fomento. Emenda Parlamentar. 

Processo 6074.2020/0004892-4.
DESPACHO
À vista dos elementos constantes do processo, em especial 

a justificativa da Coordenação de Políticas para Imigrantes e 
Promoção do Trabalho Decente, e a manifestação da Assessoria 
Jurídica, observadas as suas recomendações, conforme a mani-
festação da Divisão de Gestão de Parcerias, com fundamento 
no disposto no art. 29 “caput" da Lei Federal no 13.019/2014 
e suas alterações c.c. art. 30, parágrafo único do Decreto Mu-
nicipal n° 57.575/2016, AUTORIZO a formalização do Termo 
de Fomento com e o Instituto BECEI, inscrita no CNPJ sob no 
19.631.320/0001-78, que terá por objeto o Projeto "Formação 
de equipe de refugiados e imigrantes com qualificação em 
serigrafia e customização visando inclusão produtiva diante da 
pandemia do covid", cujo escopo é formar e qualificar pessoas 
refugiadas e/ou imigrantes em situação de vulnerabilidade 
social alojadas na cidade de São Paulo com oficinas e encontros 
presenciais, pelo período de 3 (três) meses, e sua vigência dar-
-se-á, nos termos do art. 50 da Portaria 121/SMDHC/2019, com 
início após a assinatura, perfazendo o total de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais).

02. Emita-se, OPORTUNAMENTE, a correspondente Nota 
de Empenho a favor da referida entidade onerando a dotação 
34.10.14.422.3018.8.411.3.3.50.39.00.00. AUTORIZO, ainda, 
o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho 
não utilizados.

03. DESIGNO como GESTOR da parceria o servidor Vinicius 
Duque RF: 840078-4, e para compor a COMISSÃO DE MONI-
TORAMENTE E AVALIAÇÃO DA PARCERIA os servidores Bryan 
Zelmar Sempertegui Rodas, R.F: 881125-3 e Fábio Ando Filho, 
RF: 881.666.2.

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

TRÔNICO N° 001/SMDHC/2021- Oferta de Compras nº 
801022801002020OC00055 - Processo Administrativo Eletrôni-
co nº 6074.2020/0005292-1, que tem por objeto o Fornecimen-
to e instalação de equipamentos de ar-condicionado, incluindo 
mão-de-obra, acessórios e materiais necessários, nas depen-
dências da sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania – SMDHC. A abertura será procedida pela CPL, no dia 
07/01/2021 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 reco-
lhimento 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.

 PROCESSO Nº 6074.2020/0002273-9
Ata SMDHC/CPDDH/CPIR Nº 036706868
No dia 11 de dezembro de 2020, às 15h40, reuniram-

-se, virtualmente, em decorrência do isolamento social no 
período de pandemia da COVID-19, os membros da Comissão 
de Seleção do Edital nº CPB/020/2020/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, os 
quais identificaram apenas a Proposta, o Plano de Trabalho e a 
documentação fiscal e jurídica (036540547 e 036540789), da 
Associação Beneficente Educacional e Cultural Ilê Asé Iyalodê 
Oyó - Casa da Força da Mãe do Poder do Reino de Oyó, inscrita 
no CNPJ 14.078.637/0001-05, enviados pelo o e-mail institu-
cional "smdhccpir@prefeitura.sp.gov.br", em 05/12/2020, de 
conformidade com o previsto no edital, publicado no D.O.C.S.P., 
em 20 de novembro de 2020. De acordo com os membros da 
Comissão Julgadora, a proposta apresentada pela proponente, 
foi identificada em grau satisfatório, tendo em vista as finalida-
des previstas no edital. Ressaltamos que, a instituição apresen-
ta histórico de atuação especializada, inclusive em parceria com 
instituições públicas nas esferas federal, estadual e municipal, 
abrangendo aspectos relacionados à proteção e fortalecimento 
da história, cultura e religiosidades africanas e afrobrasileiras, 
associados à defesa de direitos, proporcionando a manutenção 
de políticas de igualdade racial. Acrescemos ainda, ações refe-
rentes à saúde da população negra, que também integram o 
seu portfólio.Visto que a instituição domina questões afetas ao 
temário racial, passou-se à análise do plano de trabalho, cujo 
teor relaciona atendimentos que atendem a exigência editalícia. 
Contudo, notamos que a proposta da entidade tem o valor de 
R$ 1.738.630.32, sendo que o edital é de R$ 1.469.438,46. Ante 
o exposto, a instituição será notificada, para ciência e, havendo 
interesse, apresentação de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data desta publicação, por meio do endereço 
eletrônico smdhccpir@prefeitura.sp.gov.br, sob pena de pre-
clusão, não sendo conhecido recurso interposto fora do prazo. 

 EXTRATO
TERMO DE FOMENTO Nº TFM/068/2020/SMDHC/CPPSR
PROCESSO Nº 6074.2020/0003198-3
PARTÍCIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA E INSTITUTO BECEI – CNPJ nº 
19.631.320/0001-78

OBJETO DO FOMENTO: Implementação do Projeto “POT 
POPRUA”, cujo escopo da parceria é: realização de oficinas de 
capacitação profissional para a população em situação de rua 
na área de artesanato e fomento ao trabalho coletivo.

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
VALOR: R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - 

SMDHC
b)JOSÉ MÁRCIO DE AGUIAR- INSTITUTO BECEI

 PROCESSO Nº 6074.2020/0003226-2
Assunto: Parceria. Termo de Fomento. Emenda Parlamentar. 

Projeto MONUEM-ERESP – Processo 6074.2020/0003226-2.
DESPACHO
À vista dos elementos constantes do processo, em especial 

a justificativa da Coordenação de Políticas para Juventude, 
e a manifestação da Assessoria Jurídica, observadas as suas 
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