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- Consta da planilha de aditamento análise sob a óptica do 
Acórdão 749/2010 do TCU cuja somatória dos itens positivos da 
planilha é de 0,91% e negativos de 0,00%, o qual representa 
um aumento abaixo do limite de 50% (obras de reforma - en-
quadramento no Artigo 65 da Lei Federal 8.66693).

d) Inclusão dos serviços e preços constantes do RPA – Re-
latório de Aprovação de Preços Adicionais nº 019/21– processo 
SEI nº 7910.2021/0000511-5.

II – Outrossim, conforme informado por SIURB/DAF/
DF (048939309), o saldo da Nota de Reserva 40.080 (SEI nº 
048939088) no valor de R$ 10.224,34 (dez mil, duzentos e 
vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), irá cobrir as 
despesas com o aditivo proposto, onerando a dotação nº 98.22.
15.451.3009.5.287.4.4.90.39.00.08.

 7910.2020/0000900-3
Int.: Consórcio Recupera SP IV
Contrato nº: 098/SIURB/20
Objeto: Retomada, Prorrogação de Prazo, Aditivo de Valor 

- Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos 
técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requa-
lificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de 
Arte Especiais no Município de São Paulo – Divididos em 04 
Lotes – Lote 1.

DESPACHO: I - Face aos elementos constantes destes autos, 
em especial da manifestação da ATAJ (048742377, 048753337), 
que acolho, e pela competência a mim delegada pela Portaria 
nº 002/SMSO.G/2017, com fundamento na Lei nº 13.278/02, 
regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO o adita-
mento do Contrato nº 098/SIURB/20, celebrado com o CON-
SÓRCIO RECUPERA – SP IV (constituído pelas empresas EGIS 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ENGETI CONSULTORIA E 
ENGENHARIA S/S LTDA e ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA 
S/A), cujo objeto é a laboração de inspeções especiais, vistorias, 
ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto execu-
tivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de 
Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo – Divididos 
em 04 Lotes – Lote 1, sendo certo que o aditamento consiste 
em:

a) Retomada do prazo contratual a contar de 26/07/2021 
com a devolução do prazo remanescente de 08 dias, do prazo 
de execução;

b) Prorrogação do prazo de execução em mais 45 (quaren-
ta e cinco) dias até 16/09/2021, com a adoção do novo crono-
grama físico-financeiro no sei 04794124, nos termos do artigo 
57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

c) Aditivo de valor no montante de R$ 7.475,01 (sete mil, 
quatrocentos e setenta e cinco reais e um centavo), alterando 
o valor contratual de R$ 1.043.682,50 para R$ 1.051.157,51 
(um milhão, cinquenta e um mil cento e cinquenta e sete reais 
e cinquenta e um centavos), com a adoção da planilha de orça-
mento no sei 047941122

- Consta da planilha de aditamento análise sob a óptica do 
Acórdão 749/2010 do TCU cuja somatória dos itens positivos da 
planilha é de 0,72% e negativos de 0,00%, o qual representa 
um aumento abaixo do limite de 50% (obras de reforma - en-
quadramento no Artigo 65 da Lei Federal 8.66693).

d) Inclusão dos serviços e preços constantes do RPA – Re-
latório de Aprovação de Preços Adicionais nº 018/21– processo 
SEI nº 7910.2021/0000506-9

II – Outrossim, conforme informado por SIURB/DAF/
DF (048700817), o saldo da Nota de Reserva 39.622 (SEI nº 
048700815) no valor de R$ 7.475,01 (sete mil quatrocentos e 
setenta e cinco reais e um centavo), irá cobrir as despesas com 
o aditivo proposto, onerando a dotação nº 98.22.15.451.3009.5
.287.4.4.90.39.00.08. A obra está prevista no PPA 2018-2021, e 
que os recursos orçamentários para o exercício de 2022, serão 
inclusos no PLOA 2022, nos termos da Portaria SF 12/2021.

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO 001/038/

SIURB/20/2021
CONTRATO 038/SIURB/20
PROCESSO 6022.2021/0001320-7 (PROC. ORIG. 

6022.2020/0001050-8)
CONTRATADA BELLACON CONSTRUTORA & INCORPORA-

DORA EIRELI
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO 

DAS TABELAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE OBRAS E SERVI-
ÇOS DE ENGENHARIA DA SIURB.

DA READEQUAÇÃO DO PRAZO NO CRONOGRAMA FÍSICO-
-FINANCEIRO DO PRODUTO 5.4. .

1.1 Readequação do prazo de entrega do produto 5.4 do 
produto 5 - Projetos de referência das composições, consideran-
do que a readequação do cronograma não altera o valor total 
do contrato, nem mesmo o valor do item, apenas ajusta nova 
data para a apresentação do referido produto.

1.2 Adoção do novo cronograma físico-financeiro no doc. 
SEI nº 045954926.

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO 001/034/

SIURB/20/21
CONTRATO 034/SIURB/20
PROCESSO 6022.2019/0004689-6
CONTRATADA FECHADURAS COMBATE – COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA
OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E 

LOCAÇÃO DO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E 
SUFICIENTES PARA O FUNCIONAMENTO DE UM MÓDULO DE 
CONTROLE DE ACESSO A AMBIENTES PROTEGIDOS (CATRACAS, 
CANCELAS, CARTÕES), NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO DO-
MINGOS FERNANDES ALONSO (GALERIA OLIDO)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
1.1. Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, a 

contar de 22 de julho de 2021.

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO 003/067/

SIURB/20/21
CONTRATO 067/SIURB/20
PROCESSO 7910.2020/0000354-4
CONTRATADA ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONS-

TRUÇÕES LTDA.
OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SUBSTITUIÇÃO 

DE JUNTAS DE DILATAÇÃO NA PONTE DOMINGOS FRANCIULLI 
NETTO

1) DA RETOMADA DO PRAZO CONTRATUAL COM ADOÇÃO 
DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL COM ADOÇÃO 
DE NOVA PLANILHA FÍSICO FINANCEIRA.

1.1. Retomada do prazo contratual a partir de 02 de julho 
de 2021 com a devolução de 35 dias remanescentes do prazo 
de execução.

1.2. Adoção do novo cronograma físico-financeiro no doc. 
SEI nº 046192365

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRESCIMO DO VALOR CON-
TRATUAL

2.1. Adoção de nova Planilha constante em doc. SEI nº 
046192229, acrescendo o valor contratual em R$ 81.841,95 
alterando o valor do contrato de R$ 344.157,32 para R$ 
425.999,27

PROCESSO Nº 6022.2021/0001204-9
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/21/SIURB
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE IN-
FRAESTRUTURA LÓGICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA 
SEU CORRETO FUNCIONAMENTO, NA NOVA SEDE DA SIURB, 
CONFORME ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA.

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.

fazenda.gov.br.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

12/08/2021, às 11 horas.
LOCAL: Avenida São João, 473 – 19º andar.
Informações: (11) 3337-9874 / 9936.

 COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 033/20/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2019/0004670-5
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABI-
LIDADE, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO EM CANAL 
ABERTO DO CÓRREGO BOQUEIRÃO.

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SIURB, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL comunica aos interes-
sados e participantes da licitação em epígrafe que a Sessão de 
abertura dos envelopes C – Proposta de Preços fica DESIGNADA 
para o dia 02 de agosto de 2021 às 11 horas na Sala de Lici-
tações desta Secretaria, situada na Av. São João nº 473 - 19º 
andar - Centro - São Paulo-SP.

INFORMAÇÕES: Fones: 3337-9874 e 3337-9936.

 7910.2020/0000920-8
Int.: Consórcio Recupera SP - II
Contrato nº: 093/SIURB/20
Objeto: Retomada, Prorrogação de Prazo, Aditivo de Valor 

- Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos 
técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalifi-
cação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte 
Especiais no Município de São Paulo – Divididos em 04 Lotes 
- LOTE 4 (Ponte da Vila Guilherme, Ponte da Avenida Santos 
Dumont, Viaduto 25 de Março).

DESPACHO: I - Face aos elementos constantes destes autos, 
em especial da manifestação da ATAJ (048973065, 049033444), 
que acolho, e pela competência a mim delegada pela Portaria 
nº 002/SMSO.G/2017, com fundamento na Lei nº 13.278/02, 
regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO o adita-
mento do Contrato nº 093/SIURB/20, celebrado com o CON-
SÓRCIO RECUPERA – SP IV (constituído pelas empresas EGIS 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ENGETI CONSULTORIA E 
ENGENHARIA S/S LTDA e ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICA-
DA S/A), cujo objeto é a elaboração de inspeções especiais, 
vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, 
projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação 
estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo 
– Divididos em 04 Lotes - LOTE 4, sendo certo que o aditamento 
consiste em:

a) Retomada do prazo contratual a contar de 28/07/2021 
com a devolução do prazo remanescente de 10 dias, do prazo 
de execução;

b) Prorrogação do prazo de execução em mais 45 (qua-
renta e cinco) dias a contar de 07/08/2021 até 20/09/2021, 
com a adoção do novo cronograma físico-financeiro no sei 
047959403, nos termos do artigo 57, §1º da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações;

c) Aditivo de valor no montante de R$ 8.725,77 (oito mil, 
setecentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), 
alterando o valor contratual de R$ 1.254.597,21 para R$ 
1.263.322,98 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil tre-
zentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), com a 
adoção da planilha de orçamento no sei 047959228.

- Consta da planilha de aditamento análise sob a óptica do 
Acórdão 749/2010 do TCU cuja somatória dos itens positivos da 
planilha é de 0,70% e negativos de 0,00%, o qual representa 
um aumento abaixo do limite de 50% (obras de reforma - en-
quadramento no Artigo 65 da Lei Federal 8.66693).

d) Inclusão dos serviços e preços constantes do RPA – Re-
latório de Aprovação de Preços Adicionais nº 017/21– processo 
SEI nº 7910.2021/0000505-0.

II – Outrossim, conforme informado por SIURB/DAF/
DF (048871973), o saldo da Nota de Reserva 39.915 (SEI nº 
048871886) no valor de R$ 8.725,77 (oito mil, setecentos e vin-
te e cinco reais e setenta e sete centavos), irá cobrir as despesas 
com o aditivo proposto, onerando a dotação nº 98.22.15.451.30
09.5.287.4.4.90.39.00.08. 

 7910.2020/0000901-1
Int.: Consórcio Recupera SP IV
Contrato nº: 099/SIURB/20
Objeto: Elaboração de Inspeções Especiais, vistorias, en-

saios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo 
de requalificação e concepção de recuperação estrutural em 
obras de arte especiais no Município de São Paulo (divididos 
em 4 lotes) - LOTE 2 (Viaduto Condessa de São Joaquim, 
Viaduto Dona Matilde, Complexo Viário Escola de Engenharia 
Mackenzie).

DESPACHO: I - Face aos elementos constantes destes autos, 
em especial da manifestação da ATAJ (048957304, 048959518), 
que acolho, e pela competência a mim delegada pela Portaria 
nº 002/SMSO.G/2017, com fundamento na Lei nº 13.278/02, 
regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO o adi-
tamento do Contrato nº 099/SIURB/20, celebrado com o Con-
sórcio Recupera SP IV, constituído pelas empresas EGIS - EN-
GENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
44.239.135/0005-03, ENGETI CONSULTORIA E ENGENHARIA SS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.008.769/0001-20 e ALPHA-
GEOS TECNOLOGIA APLICADA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
55.194.369/0001-74, cujo objeto é a elaboração de Inspeções 
Especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações es-
truturais, projeto executivo de requalificação e concepção de 
recuperação estrutural em obras de arte especiais no Município 
de São Paulo (divididos em 4 lotes) - LOTE 2 (Viaduto Condessa 
de São Joaquim, Viaduto Dona Matilde, Complexo Viário Escola 
de Engenharia Mackenzie), sendo certo que o aditamento 
consiste em:

a) Retomada do prazo contratual a contar de 26/07/2021 
com a devolução do prazo remanescente de 08 dias, do prazo 
de execução;

b) Prorrogação do prazo de execução em mais 45 (quaren-
ta e cinco) dias corridos até 16/09/2021, com a adoção do novo 
cronograma físico-financeiro no sei 047940440, nos termos do 
artigo 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

c) Aditivo de valor no montante de R$ 10.224,34 (dez mil, 
duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), 
alterando o valor contratual de R$ 1.122.237,28 para R$ 
1.132.461,62 (um milhão, cento e trinta e dois mil quatrocentos 
e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), com a ado-
ção da planilha de orçamento no doc. sei 047940257.

2. 27.10.18.122.3024.2.100.3.3.50.48.00.00, consoante 
Nota de Reserva nº 40.204 (27/07/2021), sob SEI 048979501, a 
título de auxílio transporte;

3. 27.10.18.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, consoante 
Nota de Reserva nº 40.205 (27/07/2021), sob SEI 048979529, a 
título de taxa administrativa;

IV - Ficam designados, como fiscal e suplente, respectiva-
mente, os servidores Claudio do Nascimento - RF 580.703-4 e 
Luciana Alves de Sales - RF 758.242-1;

V – Fica designada como gestora do contrato a servidora 
Rosangela Bestana Diniz Vulcano - RF 699.660-4;

 SEI 6027.2021/0009110-8
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08 /SVMA/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da Secretaria 

Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, conside-
rando a Portaria 52/SVMA/2020 que dispõe sobre a regulamen-
tação e procedimentos para a prestação de serviços voluntários 
na SVMA, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos 
possam se interessar, que receberá propostas para a prestação 
de serviços voluntários na Divisão da Fauna Silvestre da Co-
ordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal.

Trata-se de serviços voluntários, vedado qualquer repasse 
de valores ou benefícios, com emissão de certificado reconhe-
cendo os serviços prestados.

É pré-requisito obrigatório:
1. Ser estudante de graduação em Ciências Biológicas ou 

Medicina Veterinária e/ou estar formado em Ciências Biológi-
cas ou Medicina Veterinária há no máximo um ano, mediante 
comprovação;

2. Vacinação: antirrábica com apresentação de sorologia 
(com validade de um ano); febre amarela e antitetânica com 
comprovação em carteira.

O serviço voluntário terá o prazo mínimo de 03 (três) meses 
objetivando o apoio ao manejo, tratamento e reabilitação de 
animais silvestres na DFS, 20 horas semanais, de segunda a 
domingo, com horários e dias definidos em escala.

O local do serviço voluntário é no Centro de Manejo e 
Conservação de Animais Silvestres – CEMACAS (Parque Anhan-
guera) – Estrada de Perus, 300 – Anhanguera - SP

Em função do tipo de atividades desenvolvidas na DFS 
serão selecionados até 60 (sessenta) voluntários que, em caso 
desistência, serão substituídos conforme lista de espera.

O candidato deverá escolher um dos setores para realizar 
o serviço voluntário:

CLÍNICA: Auxilio prioritário na realização de manejo dos 
animais internados (alimentação assistida, limpeza e adequação 
de recintos); realização de enriquecimento ambiental, acompa-
nhamento do recebimento de animais vitimados.

BERÇÁRIO: alimentação dos filhotes (administração, regis-
tro e monitoramento); recintação e enriquecimento ambiental; 
acompanhamento das atividades de manejo, higiene, observa-
ção, monitoramento, registro de comportamento e procedimen-
tos; participação na organização e manutenção da limpeza de 
itens utilizados e do ambiente de trabalho.

QUARENTENÁRIO: acompanhamento do recebimento 
de animais oriundos de apreensões; Realização das atividades 
de manejo e trato dos animais; realização de enriquecimento 
ambiental.

NUTRIÇÃO: acompanhamento das atividades de rotina da 
cozinha dos animais; acompanhamento e realização das ativi-
dades de rotina do Biotério; acompanhamento e realização de 
atividades ligadas à nutrição dos animais internados.

REABILITAÇÃO (Cras): acompanhamento das atividades 
de manejo diário dos animais em reabilitação; acompanhamen-
to das reabilitações; acompanhamento e realização de enrique-
cimento dos recintos.

DESTINAÇÃO (Cetas): acompanhamento das atividades 
de manejo diário dos animais que aguardam destinação; acom-
panhamento das solturas; acompanhamento e realização de 
enriquecimento dos recintos.

LABORATÓRIO: acompanhamento e execução de exames 
necroscópicos; acompanhamento e execução de exames labo-
ratoriais; organização e preparo de materiais e soluções para 
realização de exames; digitação de laudos necroscópicos.

Os interessados deverão encaminhar e-mail para volunta-
riofauna@prefeitura.sp.gov.br com:

1. Título: VOLUNTARIO 2021 + o setor que deseja realizar 
o serviço voluntário (por exemplo: VOLUNTARIO 2021 QUA-
RENTENÁRIO).

2. Currículo.
O prazo para envio do e-mail é até às 00:00 do 10º (dé-

cimo) dia útil subsequente ao da publicação deste edital de 
chamamento.

Para maiores informações e em caso de dúvidas entrar em 
contato pelo e-mail voluntariofauna@prefeitura.sp.gov.br .

 INFRAESTRUTURA URBANA E 
OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 028/20/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2020/0002689-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDA-
DE, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, PARA CANALIZA-
ÇÃO EM CANAL ABERTO DO CÓRREGO OLARIA.

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SIURB, por intermédio da Co-
missão Permanente de Licitações, NOTIFICA todas as empresas 
habilitadas no certame em epígrafe, quais sejam: ENCOP ENGE-
NHARIA LTDA; NOVA ENGEVIX CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA 
E PROJETOS S.A; GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS 
LTDA e ROMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, para que 
manifestem interesse quanto à prorrogação da validade de suas 
propostas (por mais 60 dias contados a partir da entrega da 
manifestação), no prazo de 03 (três) dias contados a parir da 
publicação do presente no Diário Oficial da Cidade.

As empresas deverão manifestar-se formalmente (por escri-
to, devidamente assinada pelo representante legal), sendo que 
referidas manifestações poderão ser protocolizadas na Divisão 
Técnica de Licitações, situada na Avenida São João, 473 – 19º 
andar, devendo ser observado o horário de funcionamento do 
Setor (das 10 às 11h30 e das 13h30 às 16h00). Também serão 
aceitas manifestações encaminhadas por e-mail, no endereço 
eletrônico siurblicitacao@prefeitura.sp.gov.br.

A ausência de manifestação formal no prazo assinalado 
será interpretada como desistência deste certame.

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 AVISO DE ABERTURA
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO pela SECRE-

TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 
– SIURB comunica aos interessados que o Edital e seus Anexos 
estarão à disposição para consulta e poderão ser obtidos via 
internet, pelos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br., a partir do 
dia 30/07/2021.

PARCEIRO PRIVADO: M2 SOLUÇÕES EM ENGENHARIA 
LTDA., inscrito no CNPJ sob nº 13.051.498/0001-63

OBJETO DA COOPERAÇÃO: Desenvolvimento de ações 
com o intuito de estimular a mudança do comportamento 
relacionado a segurança dos contratantes e/ou entregadores 
cadastrados nos aplicativos, que operam no viário da cidade 
de São Paulo

VIGÊNCIA: 10/6/2021 A 31/12/2021

 PUBLICADO POR OMISSÃO EXTRATO DO 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/SMT.GAB/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/SMT/2021
PROCESSO SEI nº 6020.2021/0014181-6
PARCEIRO PÚBLICO: Prefeitura do Município de São Paulo, 

por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
E TRANSPORTES e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARCEIRO PRIVADO: LOGGI TECNOLOGIA LTDA., inscri-
to no CNPJ sob nº 18.277.493/0001-77

OBJETO DA COOPERAÇÃO: Desenvolvimento de ações 
com o intuito de estimular a mudança do comportamento 
relacionado a segurança dos contratantes e/ou entregadores 
cadastrados nos aplicativos, que operam no viário da cidade 
de São Paulo

VIGÊNCIA: 10/6/2021 A 31/12/2021

 PUBLICADO POR OMISSÃO EXTRATO DO 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/SMT.GAB/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/SMT/2021
PROCESSO SEI nº 6020.2021/0014181-6
PARCEIRO PÚBLICO: Prefeitura do Município de São Paulo, 

por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
E TRANSPORTES e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARCEIRO PRIVADO: IFOOD.COM AGÊNCIA DE 
RESTAURANTES ONLINE S/A., inscrito no CNPJ sob nº 
14.380.200/0001-21

OBJETO DA COOPERAÇÃO: Desenvolvimento de ações 
com o intuito de estimular a mudança do comportamento 
relacionado a segurança dos contratantes e/ou entregadores 
cadastrados nos aplicativos, que operam no viário da cidade 
de São Paulo

VIGÊNCIA: 10/6/2021 A 31/12/2021

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SEI 6027.2020/0000112-3
INTERESSADO: SVMA/CGPABI/DIPO – Divisão de Implanta-

ção, Projetos e Obras
ASSUNTO: Contrato nº 064/SVMA/2020. Realização de obra 

para a revitalização do Parque Raposo Tavares. Prorrogação 
contratual por 60 (sessenta) dias.

I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, 
à vista dos elementos constantes do presente; com funda-
mento no § 1º, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, e na 
Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 
44.279/03, AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência 
do Contrato nº 064/SVMA/2020, celebrado com a pessoa 
jurídica de direito privado DEKTON ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÃO – CNPJ 06.297.348/0001-82, cujo objeto é a realização 
de obra para a revitalização do Parque Raposo Tavares, por 60 
(sessenta) dias;

 SEI 6027.2019/0001506-8
Interessado: SVMA/NDTIC
Assunto: Contrato 029/SVMA/2019. Prorrogação contratual 

por 12 (doze) meses.
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à 

vista dos elementos constantes do presente; com fundamento 
nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, e da Lei Municipal 
nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, AUTO-
RIZO a prorrogação do Contrato nº 029/SVMA/2019, cele-
brado com a pessoa jurídica de direito privado ENG COMÉRCIO 
DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ 52.913.241/0001-25?, cujo 
objeto é a contratação de licenças AutoCAD-including Speciali-
zed Toolsets AD Commercial New Multi-user ELD Annual Subs-
cription WIN - Português BR, por 12 (doze) meses, pelo valor 
anual reajustado estimado de R$ 118.504,92 (cento e dezoito 
mil quinhentos e quatro reais e noventa e dois centavos);

 SEI 6027.2018/0000282-7
INTERESSADO: SVMA/CGPABI/DGPU
ASSUNTO: Contrato 012/SVMA/2015. Prorrogação contra-

tual por até 4 (quatro) meses.
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à 

vista dos elementos constantes do presente; com fundamento 
nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, e da Lei Municipal 
nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, AUTO-
RIZO a prorrogação do Contrato nº 012/SVMA/2015, cele-
brado com a pessoa jurídica de direito privado POTENZA ENGE-
NHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ nº 58.853.169/0001-74, 
cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manejo e 
conservação dos Parques Municipais: Severo Gomes, Alto da 
Boa Vista, Nabuco, Benemérito Brás, Horto do Ipê, Santo Dias, 
Eucalipto e Linear Ipiranguinha – Agrupamento VI (Lote VI – 
Sudeste Sul), por excepcionalidade, por até 4 (quatro) meses, 
pelo valor estimado para o período de R$ 1.939.481,44 (um 
milhão, novecentos e trinta e nove mil quatrocentos e oitenta e 
um reais e quarenta e quatro centavos);

 SEI 6027.2021/0008674-0
Interessado: SVMA/CAF/DGP
Assunto: Contratação de empresa para a prestação de 

serviço de agente de integração de estágios, pela Ata de RP nº 
001/SEGES-COBES/2021.

I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à 
vista dos elementos constantes do presente, com fundamento 
no artigo 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, regulamen-
tada pelos Decretos nº 7.892/13 e 8.250/14; na Lei Municipal 
n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e 
no Decreto nº 56.144/15, AUTORIZO a contratação, pela Ata 
de Registro de Preços nº 001/SEGES-COBES/2021, cuja 
detentora é a pessoa jurídica de direito privado Centro de 
Integração Empresa-Escola (CIEE), inscrita no CNPJ sob o nº 
61.600.839/0001-55?, de serviço de agente de integração de 
estágios, conforme termo de referência sob SEI 047944041, 
pelo prazo de 12 (doze) meses, pelo valor anual estimado de R$ 
3.594.562,56 (três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil 
quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

II – A presente contratação fica condicionada à verificação, 
pela área técnica responsável, da apresentação de todos os 
documentos jurídico-fiscais das empresas elencados na Instru-
ção 02/2019, aprovada pela Resolução 12/2019, do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo;

III – Satisfeito o item II acima, AUTORIZO a emissão das 
Notas de Empenho correspondentes, respeitado o princípio da 
anualidade, atentando-se para os termos contratuais, onerando 
as seguintes dotações orçamentárias:

1. 27.10.18.122.3024.2.100.3.3.50.39.00.00, consoante 
Nota de Reserva nº 40.203 (27/07/2021), sob SEI 048979454, a 
título de bolsa auxílio;


