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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA SÃO PAULO
OBRAS - SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017.

No dia vinte e sete de outubro de dois mil e dezessete. às dezesseis horas. por
convocação do Senhor Presidente, registrando-se a presença dos signatários
desta ata. reuniu-se a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Obras SPObras. em sua sede social localizada na Praça do Patriarca. n° 96 - 8°
andar. Centro, para análise e deliberação quanto à PRD/PRE-DAF n°
006/2017, único item constante da pauta e que trata do seguinte assunto:
"Autorizar a abertura de processo de licitação para contratação de empresa
visando à prestação de serviços comuns para a adequação das instalações da
área destinada à implantação do Projeto Piloto do Descomplica SP junto às
instalações da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista." A PRO proposta e
a seguir transcrita. foi objeto de esclarecimentos por parte do Diretor
proponente. após o que foi aprovada, por unanimidade, pelos Diretores
presentes. PRD/PRE-DAF n° 006/2017 A Diretoria. apreciando o exposto pelo
Diretor Relator e considerando:1- O Termo de Parceria n° 02/SMIT/2017 entre
a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia- SMIT e a São Paulo Obras
- SPObras. visando a implantação do projeto piloto do Descomplica SP junto
às instalações da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista; 2- A solicitação
de SM IT através do Ofício n° 351/SM IT.G/2017 de 25/10/2017, para que a
Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO tomasse as devidas
providências para a realização dos procedimentos licitatórios. e informando que
os recursos financeiros para o futuro contrato serão provenientes de reserva
com transferência de dotação orçamentária especifica da SMIT; 3- A solicitação
da SMSO através do Ofício n° 0909/SMSO-G/2017 de 25/10/2017, para que a
SPObras tomasse as devidas providências para a elaboração de
documentação técnica necessária a abertura de processo licitatório; 4- O
orçamento referencial elaborado pela Gerência de Custos e Preços - GCP.
estimando o valor em R$1 .499.862,15, na data base de julho/2017; 5- O
cronograma físico-financeiro estabelecendo o prazo de execução das obras e
serviços em 45 (quarenta e cinco) dias corridos; 6- Que o futuro contrato será
celebrado pela SMSO diretamente com a empresa vencedora da licitação e as
obras e serviços serão remunerados com recursos municipais onerando a
dotação orçamentária da SMIT n° 23.10.15.122.3024.21 00.33.90.39.00; 7- Por
fim , não se aplica o disposto no Decreto Municipal n° 48.042/2006 (Consulta
Pública). em razão do valor do orçamento referencial ser menor que
R$12.000.000,00. RESOLVE: Autorizar a abertura de processo licitatório
proposto. visando à contratação, por SMSO. da empresa vencedora do
certame. para a implantação do projeto piloto do Descomplica SP junto às
instalações da Prefeitura Regional de Sã Miguel Paulista. Após, na a mais
havendo a ser discutido, o Presidente en frou a reunQ
a qual e , Hilda / j
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Mitiko luamoto Pacheco,-f·?-.....e....c- , Chefe de Gabinete, lavrei a presente
ata, que, lida e aprovada, foi assmada pelos membros do Colegiado.

PRE·CHGITJFC/HRTC

212

Ata da Reuntao de Du etona Executiva de 2 7 10 17

