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3.141,54 (três mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e 
quatro centavos) para atendimento da despesa tratada nestes 
autos no período de setembro à dezembro/2022, onerando a 
dotação nº 11.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00 , conforme 
Nota de Reserva com Transferência nº 50.565/2022 (SEI nº 
069285263, de acordo com a planilha de valores em SEI! 
068779110).

 PROCESSO SEI Nº 6013.2017/0001755-9
Contrato nº 013/SMG/2017 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

- Prestação de serviços de rede IP Multisserviços (links de inter-
net). Transferência de recursos

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

as manifestações da SMG/CAF/SEO SEI! 069628309, e face a 
publicação do Decreto nº 61.262 de 29/04/2022, que transfere 
a Secretaria Executiva de Gestão para a Secretaria Municipal de 
Gestão - SEGES, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 
Federal nº 8666/93, na Lei nº 13.278/02, no artigo 46 do Decre-
to nº 44.279/03 e alterações, artigo 6º do Decreto nº 54.873/14 
e no Decreto nº 58.606/19 e por meio da competência delegada 
pelo art. 2º, II, a, da Portaria nº 32/SEGES/2022, AUTORIZO: 

1) a emissão de Nota de Empenho, em favor da TELEFÔ-
NICA BRASIL S/A., inscrita no CNPJ nº 02.558.157/0001-62, no 
valor de R$ 49.534,77 (quarenta e nove mil quinhentos e trinta 
e quatro reais e setenta e sete centavos) para atendimento da 
despesa tratada nestes autos no período de setembro à dezem-
bro/2022, onerando a dotação nº 11.20.04.126.3011.2.818.3.3
.90.40.00.00 , conforme Nota de Reserva com Transferência nº 
52.005/2022 (SEI nº 069628239, de acordo com a planilha de 
valores em SEI! 069372489).

 TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 010/
SG/2020
PROCESSO SEI Nº:  6013.2020/0003511-0
CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEGES
CONTRATADA:  TELEFÔNICA BRASIL S.A. – CNPJ nº 02.558.157/0001-62
OBJETO DO CONTRATO:  Prestação de serviço móvel pessoal com dados e mensagens, com 

acesso à internet em banda larga móvel sem fio, e encaminhamento 
de ligações de longa distância (STFC-LD), de acordo com as normas 
e regulamentos expedidos pela ANATEL, com a disponibilização de 
MICRO SIM CARDS ou NANO SIM CARDS GSM, com serviço móvel 
de tecnologia 4G ou superior e de terminais móveis em regime de 
comodato, conforme especificações constantes neste Termo de Refe-
rência, para atendimento das necessidades de serviço da Secretaria 
Municipal de Gestão – SEGES.

OBJETO DO ADITAMENTO:  Prorrogação de vigência contratual e alteração da Razão Social da 
parte Contratante.

VIGÊNCIA:  15/07/2022 à 14/07/2023
VALOR MENSAL:  R$ 386,19 (trezentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos)
VALOR TOTAL:  R$ 4.634,28 (quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e 

oito centavos)
DATA DE ASSINATURA:  14/07/2022
NOTA DE EMPENHO:  59.725/2022 no valor de R$ 2.448,49 (dois mil quatrocentos e 

quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CON-
TRATO 022/SMSU/2019

PROCESSO SEI 6029.2019/0001950-1
CONTRATANTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA
CONTRATADA : CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 

CNPJ sob 66.970.229/0001-67
DATA ASSINATURA : 24/08/2022
OBJETO DO CONTRATO : “Contratação de empresa es-

pecializada para a Prestação de Serviços de Gerenciamento de 
Manutenção de veículos da frota do Corpo de Bombeiros da ci-
dade de São Paulo, por meio de implantação e operação de um 
sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de 
pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização 
de Rede Credenciada de Estabelecimento da CONTRATADA, nos 
termos da legislação vigente, conforme especificações técnicas, 
incluindo os serviços de mão de obra, peças e insumos neces-
sárias à manutenção de veículos leves, pesados, motocicletas e 
implementos”.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 022/

SMSU/2019, por 12 (doze) meses, a partir de 01/09/2022 
à 31/08/2023, pelo valor total mensal estimado de R$ 460,05 
(quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos) e pelo 
valor total estimado de R$ 5.520,60 (cinco mil quinhentos e 
vinte reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA
As despesas para a execução do objeto do presente Termo 

Aditivo onerarão a dotação orçamentária 38.00.38.10.06.126.3
024.2171.3.3.90.40.00.00, suportadas pelas Notas de Empenho 
69462 e 69463/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam RATIFICADAS em todos os seus termos as demais 

cláusulas do Termo de Contrato 022/SMSU/2019, que não 
tenham sido direta ou indiretamente afetadas pelas novas 
condições aqui ajustadas.

 EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO 021/SMSU/2019

PROCESSO SEI 6029.2019/0004898-6
CONTRATANTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA
CONTRATADA : Ticket Soluções HDFGT S/A - CNPJ 

03.506.307/0001-57
DATA ASSINATURA : 23/08/2022
OBJETO DO CONTRATO : contratação de serviços de 

gerenciamento do abastecimento de veículos, máquinas e equi-
pamentos, por meio de cartão magnético ou microprocessado, 
visando o abastecimento de equipamentos e frota de veículos 
da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, desta Secretaria 
Municipal de Segurança Urbana.

CLÁUSULA PRIMEIRA : 
As partes resolvem : 
1.1. Prorrogar o prazo de vigência do Contra-

to 021/SMSU/2019, por mais 12 (doze) meses, a partir de 
27/08/2022, permanecendo a taxa administrativa de -4,75% 
(quatro virgula setenta e cinco por cento negativo).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 38.10.06.182.3008.2.112.
3.3.90.39.00.00.

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGU-

RANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO 048/SMSU/2022 - Processo SEI 6029.2022/0010271-4, 
Oferta de Compra 801005801002022OC00083 (PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA), com data prevista para o dia 13/09/2022 às 
10h00, que tem como objeto “Fornecimento de INVERSOR 
PARA ELEVADOR, a ser utilizado pelo efetivo do Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo”, 
conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de 
Referência do Edital”.

O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes 
observarão as disposições das Leis Municipais 13.278/2002 
e 15.944/2013, dos Decretos Municipais 43.406/2003, 
44.279/2003, 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013 e 
56.475/2015, das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, da 
Lei Complementar 123/2006 e demais normas complementares 
aplicáveis.

gatório o encaminhamento de arquivo editável em Excel, com 
as questões formuladas, devendo ser informado o(s) item(ns) da 
minuta do Edital, Contrato, ou de seus Anexos, ao(s) qual(is) o 
questionamento se refere, seguindo Modelo para Contribuições 
à Consulta Pública, as quais serão publicadas juntamente com 
o resultado de sua análise no Diário Oficial da Cidade e no 
endereço eletrônico supracitado. Serão desconsideradas as 
manifestações que não digam respeito ao presente certame ou 
que tenham sido formuladas de forma distinta da estabelecida 
neste Comunicado.

A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada através de VIDEO-
CONFERÊNCIA, no dia 21 de setembro de 2022, quarta-feira, às 
15h00. Os interessados em participar deverão fazer a inscrição 
por meio do link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrceqvrzosEt-
ZaI9-IGTvhX6LrezR8mAQK

https://tinyurl.com/3y7vxyvz
Na oportunidade serão apresentados os principais pontos 

sobre o projeto e, até a disponibilidade de horário, dirimidas 
dúvidas, sem prejuízo de eventuais questões serem respondidas 
juntamente com as respostas à consulta pública.

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2022/0002209-7. SGM/CAF. Contratação de em-

presa especializada no fornecimento e instalação de divisórias 
de vidro temperado para o 6º andar, conforme especificações 
do Termo de Referência do Edital. I. À vista dos elementos 
contidos no presente, em especial a Minuta de Edital e seus 
Anexos, e manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, 
doc. 069385368, observadas as formalidades legais e cautelas 
de estilo, com fundamento nas Leis Federais nºs 8.666/93 
e 10.520/02, e suas alterações, Decreto Federal n° 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, c/c artigo 1º da Lei Municipal 
nº 13.278/02, regulamentada pelos Decretos nº 46.662/05, 
47.014/06, 43.406/03, 56.475/15 e 58.400/2018, exclusiva-
mente aos interessados qualificados como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, aptos a se beneficiarem do tra-
tamento diferenciado e favorecido, estabelecido pelas Leis 
Complementares nº 123/2006 e 147/2014, AUTORIZO, com 
base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 
219/2018-SGM a abertura de certame licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico do tipo "menor preço total por item agru-
pados", objetivando a contratação de empresa especializada 
no fornecimento e instalação de divisórias de vidro temperado 
para o 6º andar, conforme especificações do Termo de Referên-
cia do Edital. II. Designo o Pregoeiro Daniel da Costa Medeiros 
e demais membros da Portaria 01/2021-SGM/CHG para proces-
sar e julgar a licitação.

COMUNICADO DE ABERTURA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO.

A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL comunica aos 
interessados que está aberta a seguinte licitação: 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 23/2022- SGM.
Processo: 6011.2022/0002209-7
OBJETO: Contratação de empresa especializada no forne-

cimento e instalação de divisórias de vidro temperado para o 
6º andar, conforme especificações do Termo de Referência do 
Edital de Pregão Eletrônico n.º 23/2022

Abertura da Licitação dia 12/09/2022 às 10h30min.
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
O Caderno de Licitações, composto de Edital e seus Anexos, 

poderá ser acessado por meio de consulta ao site http://e-
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou, ainda, obtido no 
Viaduto do Chá, 15 – 12º andar - das 09h00 às 16h00 - até o 
último dia útil que anteceder a abertura do certame, mediante 
o recolhimento da importância de R$ 0,30 por folha, através de 
Guia de Recolhimento que será fornecida pela Departamento 
de Compras Licitações e Contratos.

 6011.2022/0002251-8. SGM/Coordenadoria de Adminis-
tração e Finanças. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 007/
SIURB/2022. Contratação de material técnico necessário para 
instruir a propositura de ação de desapropriação, conforme 
Decreto 61571/22. 1. I. À vista dos elementos contidos no 
presente, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, 
do artigo 6.º da Lei Municipal 13.278/02 e ATA DE RP 007/
SIURB/2022, doc. 067938776, a anuência para utilização acima 
do registrado, doc. 067939580, e em especial o parecer da As-
sessoria Jurídica desta Pasta sob doc. 069193521e 069677414, 
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AU-
TORIZO, com base na delegação de competência promovida 
pela Portaria n.º 219/2018-SGM, a contratação por adesão à 
referida ARP, da empresa NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA 
S/A, inscrita no CNPJ sob n.º 38.894.804/0001-54, conforme 
descrições técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo 
I – do edital de pregão eletrônico 007/2022/SIURB, conforme re-
quisição sob documento n.º 067939600, pelo valor total de R$ 
5.186,10 (cinco mil cento e oitenta e seis reais e dez centavos).
II. O controle da execução será exercido pelos (as) servidores 
(as): Neiva Trevisan - RF 807.374-1, na qualidade de gestora, 
Elaine Trindade Munhoz - RF 859.373-6, como fiscal e Rogerio 
Porto Wiltenburg - RF 812.864-2, na qualidade de suplente. III. 
Em consequência, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho 
em favor da empresa NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S/A, 
inscrita no CNPJ sob n.º 38.894.804/0001-54, no valor total de 
R$ 5.186,10 (cinco mil cento e oitenta e seis reais e dez centa-
vos), que onerará a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.302
4.2.100.33.90.39.00.00.

 PROCESSO Nº 6013.2020/0004220-6
Contrato nº 11/SG/2020. Prestação de serviço de locação, 

instalação e manutenção de aparelhos purificadores de água 
para as unidades da Secretaria Executiva de Gestão. Transfe-
rência de recursos.

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

as manifestações da SMG/CAF/SEO SEI! 069648711, e face a 
publicação do Decreto nº 61.262 de 29/04/2022, que transfere 
a Secretaria Executiva de Gestão para a Secretaria Municipal de 
Gestão - SEGES, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 
Federal nº 8666/93, na Lei nº 13.278/02, no artigo 46 do Decre-
to nº 44.279/03 e alterações, artigo 6º do Decreto nº 54.873/14 
e no Decreto nº 58.606/19 e por meio da competência delegada 
pelo art. 2º, II, a, da Portaria nº 32/SEGES/2022, AUTORIZO: 

1) a emissão de Nota de Empenho, em favor da TMS 
Comércio e Locação de Purificadores Eireli, inscrita no CNPJ nº 
09.114.027/0001-80, no valor de R$ 3.706,78 (três mil sete-
centos e seis reais e setenta e oito centavos) para atendimento 
da despesa tratada nestes autos no período de setembro à 
dezembro/2022, onerando a dotação nº 11.20.04.122.3024.210
0.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva com Transferência 
nº 51.832/2022 (SEI nº 069648552, de acordo com a planilha de 
valores em SEI! 069317924).

 PROCESSO SEI Nº 6013.2019/0002695-0
Contrato nº 005/SG/2019 - Prestação de Serviços de Tele-

fonia Fixa Comutável por meio da utilização de Ata de Registro 
de Preços.

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

as manifestações da SMG/CAF/SEO SEI! 069286679, e face a 
publicação do Decreto nº 61.262 de 29/04/2022, que transfere 
a Secretaria Executiva de Gestão para a Secretaria Municipal de 
Gestão - SEGES, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 
Federal nº 8666/93, na Lei nº 13.278/02, no artigo 46 do Decre-
to nº 44.279/03 e alterações, artigo 6º do Decreto nº 54.873/14 
e no Decreto nº 58.606/19 e por meio da competência delegada 
pelo art. 2º, II, a, da Portaria nº 32/SEGES/2022, AUTORIZO: 

1) a emissão de Nota de Empenho, em favor da Claro 
S/A., inscrita no CNPJ nº 40.432.544/0001-47, no valor de R$ 

da Sessão Pública, gerada sob doc. 069621921, com base na 
delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, 
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 952888 e 
AUTORIZO a contratação da empresa RCGK Produções e Ser-
viços Ltda, pelo valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 
mil reais), cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
em Engenharia Estrutural, para prestação de serviço de monta-
gem e desmontagem de cobertura com estruturas treliçadas de 
alumínio, em atendimento ao evento: Desfile Cívico Militar de 
07 de setembro de 2022.

II - Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho 
para fazer frente as despesas.

(asinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
Processos da unidade SP-TURIS/DGE/GCO/CCN 
I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI n° 

7210.2022/0003668-8, considerando as manifestações jurídicas 
e o que demais consta dos autos, com base na delegação de 
competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, AUTORIZO o 
acionamento da Ata de Registro de Preços 016/2022 - Con-
tratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada 
por preço unitário, para prestação de serviços de engenharia, 
mediante montagem, manutenção, desmontagem e retirada 
de palco tipo 02 e palco tipo 08, para atendimento parcelado 
a diversos eventos, para o Item 2 - Palco Tipo 8, no valor de 
R$ 1.273.998,25 (um milhão duzentos e setenta e três mil nove-
centos e noventa oito reais e vinte e cinco centavos), pelo perí-
odo de 06 (seis) meses, cuja detentora é a empresa STEP GIVE 
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS EIRELI-EPP.

II - Outrossim, vale salientar que já foram adotadas 
providências de abertura de Pedido de Movimentação Orça-
mentária - PMO, pela Coordenadoria de Contabilidade e Orça-
mento - CCT, por meio do processo SEI 7210.2022/0003797-8, 
(relacionado a este), o qual condiciono a imediata regularização 
do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, após deliberação e 
aprovação pela Secretaria Municipal da Fazenda - SF.

III - PUBLIQUE-SE, encaminhando para as providências 
subsequentes necessárias, adotando-se as formalidades legais, 
com as cautelas de estilo.

São Paulo, 15 de Agosto de 2022,
(assinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI n° 

7210.2022/0004076-6 e considerando as manifestações jurí-
dicas e o que demais consta dos autos, com base na delegação 
de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, AUTORIZO 
a contratação dos serviços de Som Tipo 03 e 04, para aten-
dimento parcelado a diversos eventos, pelo período de 
06 (seis meses), por meio da utilização da Ata de Registro de 
Preços a ser firmada com a DBN SERVIÇOS LTDA.

II - AUTORIZO o empenhamento e a realização da despesa 
no montante R$ 6.172.140,00 (seis milhões, cento e setenta 
e dois mil cento e quarenta reais), sendo para este exercicio o 
valor de R$ 4.114.760,00 (quatro milhões, cento e catorze 
mil setecentos e sessenta reais e o restante onerará o exer-
cício subsequente.

III - Outrossim, vale salientar que já foram adotadas 
providências de abertura de Pedido de Movimentação Orça-
mentária - PMO, pela Coordenadoria de Contabilidade e Orça-
mento - CCT, por meio do processo SEI 7210.2022/0004102-9, 
(relacionado a este), o qual condiciono a imediata regularização 
do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, após deliberação e 
aprovação pela Secretaria Municipal da Fazenda - SF.

IV - PUBLIQUE-SE, encaminhando para as providências 
subsequentes necessárias, adotando-se as formalidades legais, 
com as cautelas de estilo

(assinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO DA SECRETÁRIA 
EXECUTIVA DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS

Consulta Pública: nº CP/014/2022/SGM-SEDP.
Processo Administrativo SEI: 6011.2022/0002235-6
Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade 

concessão administrativa para a implantação, manutenção e 
conservação de Centros Educacionais Unificados (CEUs) no 
Município de São Paulo.

Assunto: Prorrogação da abertura de Consulta e realização 
de Audiência Pública Virtual.

I - No uso das atribuições conferidas pela Portaria SGM 
168, de 11 de junho de 2022, e vista dos elementos que ins-
truem o presente AUTORIZO a realização de Audiência Pública 
no dia 21 de setembro de 2022 e prorrogação da abertura de 
Consulta Pública a fim de se obter, até o dia 30 de setembro 
de 2022, contribuições da sociedade para a estruturação do 
projeto de, nos termos das informações constantes no Enca-
minhamento SGM/SEDP/CDP/Educação nº 067860166 (doc. SEI 
067860166), e Justificativa Técnica (doc. SEI 069386791), cujos 
fundamentos acolho como razão de decidir.

COMUNICADO
Consulta Pública: nº CP/014/2022/SGM-SEDP.
Processo SEI: nº 6011.2022/0002235-6.
Objeto: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALI-

DADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A IMPLANTAÇÃO, 
ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEN-
TROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS (CEUs) NA CIDADE DE SÃO 
PAULO.

Prazo da concessão: 25 anos.
Assunto: Prorrogação da abertura de Consulta Pública e 

realização de Audiência Pública Virtual.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da 

Secretaria de Governo Municipal (SGM), comunica a realização 
de CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL, objetivando co-
lher da sociedade civil contribuições para o aprimoramento dos 
documentos que informam a Consulta Pública acima indicada.

Os interessados poderão consultar as minutas do Edital de 
Licitação, Contrato e Anexos, além da justificativa técnica para 
a Consulta Pública, a partir do dia 23 de agosto de 2022, no 
seguinte endereço eletrônico:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gover-
no/desestatizacao_projetos/novos_ceus/consulta_publica/index.
php?p=333877

https://tinyurl.com/yc6kyujc
As sugestões, opiniões ou críticas feitas por escrito deverão 

ser dirigidas à Secretaria Executiva de Desestatização e Par-
cerias, de segunda a sexta-feira, até o dia 30 de setembro de 
2022, acompanhadas de identificação do interessado, devendo 
ser encaminhadas: (i) com solicitação de confirmação de recebi-
mento, pelo endereço de e-mail novosceus@prefeitura.sp.gov.
br. Caso algum interessado não consiga realizar protocolo ou 
acessar os documentos pela via eletrônica e tenha interesse em 
fazer a retirada física dos documentos ou entrega de qualquer 
documentação referente à Consulta deverá agendar previamen-
te o comparecimento por meio do e-mail disponibilizado. Obri-

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI

DESPACHOS: LISTA 1215
SÃO PAULO TURISMO
ENDERECO: RUA BOA VISTA, 280
Processos da unidade SP-TURIS/DGE/GDC/CFI 
DESPACHO:
I. Nos Termos do disposto do artigo 16, do Decreto nr. 

48.592 de 06 de Agosto de 2007, APROVO a prestação de 
contas do processo de adiantamento nr. 7210.2022/0003500-
2, em nome de EDNILSON BEZERRA CABRA, RF 7099-8, 
CPF 282.206.958-11, referente ao período de 26/07/2022 a 
25/08/2022, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

II. Publique-se.
São Paulo, 30 de Agosto de 2022.
(assinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA ROSA
SP-TURIS/DGE
DESPACHO:
I. Nos Termos do disposto do artigo 16, do Decreto nr. 

48.592 de 06 de Agosto de 2007, APROVO a prestação de 
contas do processo de adiantamento nr. 7210.2022/0003223-
2, em nome de ELAINE VERÍSSIMO DANTAS, RF 8080, 
CPF 327.703.648-04, referente ao período de 02/08/2022 a 
01/09/2022, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 
a devolução do valor não utilizado de R$ 205,69 (Duzentos e 
Cinco Reais, e Sessenta e Nove Centavos).

II. Publique-se.
São Paulo, 30 de Agosto de 2022.
(assinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA ROSA
SP-TURIS/DGE
Processos da unidade SP-TURIS/DGE/GCO/CCO 
PROCESSO: 7210.2022/0003916-4
ASSUNTO: Contratação de empresa para a locação, insta-

lação, retirada e transporte de revestimento tipo linóleo para 
atendimento ao evento Abertura Seminários Regionais das 
Comissões de Mediação de Conflitos 2022, cuja instalação 
será no dia 06 de setembro de 2022., conforme solicitado no 
documento inaugural, SC nº 010212 (doc. 068848919). Empresa 
RCGK Produções e Serviços Ltda.

À
SP-TURIS/DGE/GCO
Sr. Gerente,
I - À vista dos elementos que instruem o presente Proces-

so SEI 7210.2022/0003916-4, manifestação da Gerência de 
Compras e Contratos, sob doc. 069550033 e em especial a Ata 
da Sessão Pública, gerada sob doc. 069545525, com base na 
delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, 
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 957342 
e AUTORIZO a contratação da empresa RCKG Produções e 
Serviços Ltda, pelo valor total de R$ 6.480,00 (seis mil quatro-
centos e oitenta reais), cujo objeto é a Contratação de empresa 
para a locação, instalação, retirada e transporte de revestimen-
to tipo linóleo para atendimento ao evento Abertura Seminários 
Regionais das Comissões de Mediação de Conflitos 2022, cuja 
instalação será no dia 06 de setembro de 2022.

II - Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho 
para fazer frente as despesas.

(asinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
PROCESSO: 7210.2022/0004074-0
ASSUNTO: Contratação de empresa para produção de 

Material Gráfico em atendimento ao evento: &ldquo;Desfile 
Cívico Militar de 7 de Setembro&rdquo;., conforme so-
licitado no documento inaugural, SC nº 10232 069431097. 
Empresa UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRAFICOS EIRELLI-EPP

À
SP-TURIS/DGE/GCO
Sr. Gerente,
I - À vista dos elementos que instruem o presente Proces-

so SEI 7210.2022/0004074-0, manifestação da Gerência de 
Compras e Contratos, sob doc. 069695360 e em especial a Ata 
da Sessão Pública, gerada sob doc. 069695190, com base na 
delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, 
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 958734 e 
AUTORIZO a contratação da empresa UA GRÁFICA COMÉRCIO 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELLI-EPP, pelo valor 
total de R$ 3.198,00 (três mil cento e noventa e oito reais), cujo 
objeto é a contratação de empresa para produção de Material 
Gráfico em atendimento ao evento: &ldquo;Desfile Cívico Mili-
tar de 7 de Setembro&rdquo;.

II - Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho 
para fazer frente as despesas.

(asinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
PROCESSO: 7210.2022/0004100-2
ASSUNTO: Contratação de empresa para locação com 

instalação e retirada de Revestimento de Piso tipo EasyFloor, 
em atendimento ao evento: "Desfile Cívico Militar de 7 de 
Setembro 2022", conforme solicitado no documento inaugural, 
SC nº 010239 (doc. 069234614). Empresa RCGK Produções e 
Serviços Ltda.

À
SP-TURIS/DGE/GCO
Sr. Gerente,
I - À vista dos elementos que instruem o presente Proces-

so SEI 7210.2022/0004100-2, manifestação da Gerência de 
Compras e Contratos, sob doc. 069681056 e em especial a Ata 
da Sessão Pública, gerada sob doc. 069680883, com base na 
delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, 
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 958305 
e AUTORIZO a contratação da empresa RCGK Produções e 
Serviços Ltda, pelo valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e 
quatrocentos reais), cujo objeto é a contratação de empresa 
para locação com instalação e retirada de Revestimento de 
Piso tipo EasyFloor, em atendimento ao evento: "Desfile Cívico 
Militar de 7 de Setembro 2022".

II - Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho 
para fazer frente as despesas.

(asinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
PROCESSO: 7210.2022/0003437-5
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em 

Engenharia Estrutural, para prestação de serviço de montagem 
e desmontagem de cobertura com estruturas treliçadas de 
alumínio, em atendimento ao evento: Desfile Cívico Militar de 
07 de setembro de 2022, conforme solicitado no documento 
inaugural, SC nº 010171 (doc. 067090828). Empresa RCGK 
Produções e Serviços Ltda.

À
SP-TURIS/DGE/GCO
Sr. Gerente,
I - À vista dos elementos que instruem o presente Proces-

so SEI 7210.2022/0003437-5, manifestação da Gerência de 
Compras e Contratos, sob doc. 069621987 e em especial a Ata 
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