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DOCUMENTAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO ACIMA 
MENCIONADO 

Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-
xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.bec.sp.gov.br, até a 
data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL ACIMA MENCIONADO 
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obti-

do nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.

bec.sp.gov.br, ou mediante agendamento via svmalicitacao@
prefeitura.sp.gov.br na Divisão de Licitações e Contratos - DLC 
da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na Rua 
do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-
000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de 
reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arreca-
dação do Município de São Paulo.

 SEI nº 6027.2017/0000260-4
Interessado: SVMA/CGPABI/DGPU
Assunto: Contrato n. 020/SVMA/2017. Prorrogação contra-

tual por 6 (seis) meses.
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à 

vista dos elementos constantes
do presente; com fundamento nos disposi vos da Lei Fede-

ral nº 8.666/93, e da Lei Municipal nº 13.278/02, regulamen-
tada pelo Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a prorrogação 
do Contrato nº 020/SVMA/2017, celebrado com a pessoa 
jurídica de direito privado SS FORT ADMINISTRATIVO e TECNO-
LÓGICO EIRELI – CNPJ nº 19.453.699/0001-73, cujo objeto é a 
prestação de serviços técnicos de zeladoria de sanitários para o 
Grupo Sul, por 6 (seis) meses, pelo valor reajustado es mado 
para o período de R$ 1.416.819,49 (um milhão, quatrocentos 
e dezesseis mil oitocentos e dezenove reais e quarenta e nove 
centavos);

 SEI 6027.2021/0003716-2
Interessado: SVMA/CGPABI/DFS
Assunto: Aquisição de maravalha de pinus inodora, estereli-

zada, para ser utilizada na forragem das caixas dos animais do 
biotério (camundongos e ratos).

I – No exercício das atribuições a mim conferidas por lei, 
à vista dos elementos constantes do presente, em especial a 
Ata de Realização de Pregão Eletrônico nº 029/SVMA/2021 
(054080118) publicada no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo em 29 de outubro de 2021, página 94, com fundamento 
nos artigos 4º da Lei Federal 10.520/2002, e 3º, inciso VI, do 
Decreto Municipal nº 46.662/05, e no Decreto nº 54.102/13, 
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 029/SVMA/2021, cujo 
objeto é o fornecimento de maravalha de pinus inodora, estere-
lizada, para ser utilizada na forragem das caixas dos animais do 
biotério (camundongos e ratos), conforme especificações cons-
tantes do Anexo II do Edital, para que produza efeitos legais o 
julgamento proferido pela pregoeira da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, que declarou vencedora e adjudicou o objeto 
do certame à empresa ROBERTO GIANNICHI FILHO – ME, CNPJ 
n. 10.315.821/0001-70, pelo valor global total de R$ 21.000,00 
(vinte e um mil reais), conforme proposta acostada em SEI 
054063051;

II – Os recursos pertinentes onerarão, no presente exercí-
cio, a dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3005.6.651.3.3.9
0.30.00.00, consoante Nota de Reserva nº 34.128 (18/06/2021) 
– SEI 046411062, respeitado o princípio da anualidade;

 SEI 6027.2019/0000288-8
Interessado: SVMA/CGPABI/DFS
Assunto: Aquisição de redes de neblina necessárias para 

realização de inventariamento e monitoramento de fauna nas 
principais áreas de soltura do Município de São Paulo para a 
Divisão da Fauna Silvestre - DFS.

I – No exercício das atribuições a mim conferidas por lei, 
à vista dos elementos constantes do presente, em especial a 
Ata de Realização de Pregão Eletrônico nº 030/SVMA/2021 
(054152647) publicada no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo em 29 de outubro de 2021, páginas 94 e 95, com funda-
mento nos artigos 4º da Lei Federal 10.520/2002, e 3º, inciso VI, 
do Decreto Municipal nº 46.662/05, e no Decreto nº 54.102/13, 
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 030/SVMA/2021, cujo 
objeto é o fornecimento de edes de neblina necessárias para 
realização de inventariamento e monitoramento de fauna nas 
principais áreas de soltura do Município de São Paulo para a 
Divisão da Fauna Silvestre - DFS, conforme especificações cons-
tantes do Anexo II do Edital, para que produza efeitos legais o 
julgamento proferido pela pregoeira da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, que declarou vencedora e adjudicou o 
objeto dos itens 1, 2 e 3 do certame à empresa ROSAMINAS 
SERVIÇO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, CNPJ n. 
66.453.879/0001-35, pelo valor global total de R$ 42.540,00 
(quarenta e dois mil quinhentos e quarenta reais), conforme 
proposta acostada em SEI 054064911;

II – Os recursos pertinentes onerarão, no presente exercí-
cio, a dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3005.6.651.3.3.9
0.30.00.00, consoante Nota de Reserva nº 51.101 (14/09/2021) 
– SEI 051908222, respeitado o princípio da anualidade;

 SEI 6027.2020/0012429-2
Interessado: SVMA/UMAPAZ/DPM
Assunto: Alterações quantitativas do Contrato n. 076/

SVMA/2021. Acréscimo do valor contratual.
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, 

à vista dos elementos constantes do presente, em especial a 
manifestação da empresa sob SEI 053900048, a manifestação 
da área técnica (053815862), e a manifestação da Assessoria 
Jurídica (054330600); com fundamento no artigo 65, b e §1º, 
da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Municipal nº 13.278/02 e 
no artigo 49, do Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO o Termo 
Aditivo de Escopo do Contrato n. 076/SVMA/2021, cele-
brado com a empresa LANG SERVIÇOS EIRELI – ME – CNPJ: 
08.223.709/0001-68, cujo objeto é a prestação de seviços de 
limpeza, asseio e conservação predial, dedetização, descupi-
nização e desratização, limpeza de caixa d´água, com forneci-
mento de mão-de-obra, saneantes domissanitários materiais 
e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições 
de salubridade e higiene para continuidade das atividades no 
Planetário Professor Acácio Riberi - localizado no Parque do 
Carmo, conforme planilha de ajustes sob SEI 053900048, acres-
cendo R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) ao atual 
valor contratual, perfazendo novo valor anual de R$ 155,054,52 
(cento e cinquenta e cinco reais e cinco centavos e cinquenta e 
dois centavos);

 INFRAESTRUTURA URBANA E 
OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO 002/018/SIURB/21.
CONTRATO: 018/SIURB/21.
PROCESSO: 6022.2020/0000866-0
CONTRATADA: M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN-

TOS LTDA.
CNPJ: 67.192.609/0001-80
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, ADEQUA-

ÇÃO DAS MARGENS, DRAGAGEN E DESASSOREAMENTO DA 
LAGOA E MICRO DRENAGEM DA RUA JOAQUIM LEAL E NO 
PARQUE ECOLÓGICO CHICO MENDES.

OBJETO DO ADITAMENTO: RETOMADA DO PRAZO 
CONTRATUAL

1.1 Fica autorizada a retomada das obras a partir de 26 de 
outubro de 2021.

III) A Comissão de Licitação, mediante o acima exposto, 
conforme disposto no item 12.1 do Edital, de acordo com o 
artigo 109 da Lei 8666/93 abre o prazo de 2 (dois) dias úteis 
para interposição de recursos, a contar da publicação da pre-
sente ata.

Publique-se no DOC e insira-se aos autos do processo SEI 
nº 6027.2021/0008181-1. Nada mais havendo, foi a presente 
lavrada e assinada pelo Presidente e membros presentes da 
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente.

 ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE E CLASSIFICA-
ÇÃO DAS PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E ABERTU-
RA PRAZO RECURSAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2020/0002808-
0

CONVITE Nº 005/SVMA/2021
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de Projeto Básico e Executivo de Es-

tabilidade Geotécnica/Contenção de Erosão do Parque Natural 
Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC), nos termos do Anexo II, 
parte integrante deste edital.

Aos quatro dias do mês de novembro de 2021 às 15h30, 
reuniram-se os membros da CPL, instituída pela Portaria nº 44/
SVMA-GAB/2020, abaixo assinados, para análise e deliberação 
quanto as propostas apresentadas e análise da documentação 
das licitantes, apresentados em sessão anteriormente realizada, 
conforme o SEI nº 054164367, com a devida publicação no DOC 
em 30/10/2021, apensada sob SEI nº 054291250.

I) O Senhor Presidente, amparado pela sua Comissão e 
Equipe Técnica, considerando as exigências especificadas no 
Edital de Licitação e Anexos, e em obediência aos princípios ba-
silares que norteiam os procedimentos licitatórios, especialmen-
te, da Legalidade, da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, da Moralidade e da Igualdade entre os Licitantes, 
DECIDIU por unanimidade de seus membros, quanto a apresen-
tação das propostas e anexos, conforme segue:

II) Após a devida análise, foi HABILITADA , em ordem 
crescente, em função do menor preço total ofertado, conforme 
previsto no item 9.3.2. do Edital a(s) seguinte(s) proposta(s): 1º 
lugar: SIGGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. – R$ 
237.670,96; 

III) A Comissão de Licitação, mediante o acima exposto, 
conforme disposto no item 12.1 do Edital, de acordo com o 
artigo 109 da Lei 8666/93 abre o prazo de 2 (dois) dias úteis 
para interposição de recursos, a contar da publicação da pre-
sente ata.

Publique-se no DOC e insira-se aos autos do processo SEI 
nº 6027.2020/0002808-0 . Nada mais havendo, foi a presente 
lavrada e assinada pelo Presidente e membros presentes da 
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente.

 COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/SVMA/2021 
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00047 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2020/0010277-

9 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL 
OBJETO: Prestação de serviços com a disponibilização de 

mão de obra qualificada, saneantes domissanitários e hospi-
talares, materiais e equipamentos nas dependências do CEMA-
CAS/ Parque Anhanguera, localizado à Av. Fortunata Tadiello 
Natucci, 300/ Estrada de Perus, 300 (Km 25 Rodovia Anhangue-
ra) - Perus - CEP-05204-000; e Unidade Ibirapuera da Divisão 
da Fauna e Herbário Municipal/DPHM localizados no Viveiro 
Manequinho Lopes (VML) - Av. IV Centenário Portão 7A - Jardim 
Luzitânia, CEP 04030-000.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna pú-
blico no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no 
endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br, a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
048/SVMA/2021, marcada para o dia 18 de novembro de 
2021, às 10:00 horas. 

Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-
xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.bec.sp.gov.br, até a 
data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DOS EDITAIS ACIMA MENCIONADOS 
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obti-

do nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.

bec.sp.gov.br, ou mediante agendamento via svmalicitacao@
prefeitura.sp.gov.br na Divisão de Licitações e Contratos - DLC 
da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na Rua 
do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-
000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de 
reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arreca-
dação do Município de São Paulo.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/SVMA/2021 
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00048 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0002412-

5 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de ser-

viços de trato e manejo de animais silvestres atendidos pela 
Divisão da Fauna Silvestre – DFS com disponibilização de mão 
de obra qualificada, materiais e equipamentos nas dependên-
cias do Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres 
(CeMaCas)/Parque Anhanguera e do Viveiro Manequinho Lopes 
(VML)/Pavilhão das Aves/Parque Ibirapuera, conforme discrimi-
nados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto, deste 
Edital.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna pú-
blico no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no 
endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br, a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
049/SVMA/2021, marcada para o dia 18 de novembro de 
2021, às 09:30 horas. 

Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-
xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.bec.sp.gov.br, até a 
data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DOS EDITAIS ACIMA MENCIONADOS 
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obti-

do nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.

bec.sp.gov.br, ou mediante agendamento via svmalicitacao@
prefeitura.sp.gov.br na Divisão de Licitações e Contratos - DLC 
da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na Rua 
do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-
000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de 
reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arreca-
dação do Município de São Paulo.

 COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/SVMA/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0011616-0
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00046
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta-

ção de serviços tecnicos de manejo e conservação de áreas ver-
des para o SUL II - Grupo Guanhembu, conforme discriminados 
no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna pú-
blico no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada 
no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br, informa a anulação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/
SVMA/2021 e informamos a SESSÃO DE ABERTURA DO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 047/SVMA/2021, marcada para o dia 18 
de novembro de 2021, às 09:00 horas.

razão de decidir, no exercício das atribuições a mim delegada 
pelo § 2º do art. 7º do Anexo Único do Decreto 45.294/2004, 
com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, DESIGNO como 
fiscal do Contrato nº 002/AMLURB/19, firmado com a empresa 
SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
03.949.685/0001-05, cujo escopo é a prestação de serviços de 
guarda e vigilância desarmada das instalações, dos bens muni-
cipais e de toda área dos locais pertencentes à Autoridade de 
Limpeza Urbana – AMLURB, referente aos postos localizados na 
Rua Benedito Fernandes, 130 e Av. Miguel Yunes, 510, o servi-
dor TÚLIO BARROZO ROSSETTI, RF: 855.099.9, em substituição 
ao anteriormente nomeado.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SEI 6027.2019/0005429-2
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  13/

SVMA.G.AJ/2021
O Município de São Paulo, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE – SVMA, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, 
que recebeu a proposta de Termo de Cooperação Técnica, con-
forme autorizado pelo Decreto Municipal nº 19.512/84, proto-
colada nesta Pasta pelo INSTITUTO ATITUDE BRASIL, inscrito no 
CNPJ sob o nº 21.784.402/0001-02, com sede à Rua Franca Pin-
to, nº 926, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04.016-004, visando 
a continuidade do desenvolvimento de programas educacionais 
ambientais para a execução do evento denominado “Limpa 
Brasil”, que consiste em mutirões de limpeza nos parques 
municipais da cidade de São Paulo, pelo período de 12 (doze) 
meses, sem qualquer transferência de recursos financeiros e/ou 
patrimoniais da Administração Pública Municipal.

Os interessados deverão entregar os seguintes documentos 
no Setor de Protocolo da SVMA, localizado à Rua do Paraíso, 
387, térreo, das 09:00 às 16:00: a) cópia do registro comer-
cial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do 
Estado, ato constitutivo e alterações subsequentes ou decreto 
de autorização para funcionamento, conforme o caso; b) cópia 
da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
c)Certidão de Tributos Mobiliários – CTM, comprovando a 
regularidade perante a Fazenda do Município de São Paulo; 
d) Certidão Negativa de Débito - CND/INSS e Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, para comprovar a regularidade 
perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, respectivamente; e) comprovante de inexistência de 
registros no Cadastro Informativo Municipal - CADIN Municipal; 
f)declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na con-
dição de aprendiz; g) plano de trabalho contendo no mínimo: 
identificação do objeto a ser executado; descrição de metas a 
serem atingidas; etapas ou fases de execução, estabelecendo, 
para tanto, o seu período de vigência; plano de aplicação dos 
recursos financeiros, caso exista; previsão de início e fim da 
execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou 
fases programadas.

O prazo para entrega dos documentos é até às 16:00 
do terceiro dia útil subsequente ao da publicação deste 
edital de chamamento público.

Para maiores informações e acesso às minutas-pa-
drão dos documentos necessários, acessar o sítio eletrô-
nico http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
meio_ambiente/. Em caso de dúvidas não sanadas por 
meio de consulta ao sítio, pode-se entrar em contato 
pelo e-mail svmaparcerias@prefeitura.sp.gov.br ou do 
telefone 5187-0180.

 ATA DE SESSÃO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2020/0013627-

4
TOMADA DE PREÇO Nº: 001/SVMA/2021
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de Projeto Básico e Executivo para 

manutenção e restauro da Marquise José Ermírio de Moraes 
e as demais edificações do Parque Ibirapuera, nos termos do 
Anexo II, parte integrante deste edital.

Aos três dias do mês de novembro de 2021 às 08h15, 
reuniram-se os membros da CPL, instituída pela Portaria nº 44/
SVMA-GAB/2020, abaixo assinados, abaixo assinados, mediante 
a falta de manifestação quanto à intenção de interposição 
de recurso no prazo estabelecido e conforme a Ata apensada 
sob o SEI nº 053895970, com a devida publicação no DOC em 
26/10/2021 à página 110, acostada sob o SEI nº 054025659, 
acarretando a decadência do direito de recurso administrativo.

Em ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, declarou vencedora a empresa licitante OFFICEPLAN 
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA. - EPP - CNPJ nº 
02.136.688/0001-67, pelo valor global de R$ 500.546,90, 
relativo a TOMADA DE PREÇO Nº 001/SVMA/2021. 

Assim, foi adjudicado o objeto licitado a empresa licitante 
OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA. - 
EPP - CNPJ nº 02.136.688/0001-67, pelo valor global de 
R$ 500.546,90 (quinhentos mil e quinhentos e quarenta 
e seis reais e noventa centavos), relativo a TOMADA DE 
PREÇO Nº 001/SVMA/2021. 

Após a publicação da presente ata, os autos seguirão à 
Assessoria Jurídica para o despacho de Homologação pela 
Autoridade Competente.

Publique-se no DOC e insira-se aos autos do processo SEI 
nº 6027.2020/0013627-4. Nada mais havendo, foi a presente 
lavrada e assinada pelo Presidente e membros presentes da 
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente.

 ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE E CLASSIFICA-
ÇÃO DAS PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E ABERTU-
RA PRAZO RECURSAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2021/0008181-
1

CONVITE Nº 004/SVMA/2021
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de Projeto Básico e Executivo para 

reforma do muro de divisa do Parque e da Pista de Skate no 
Parque Municipal Zilda Natel, nos termos do Anexo II, parte 
integrante deste edital.

Aos quatro dias do mês de novembro de 2021 às 15h00, 
reuniram-se os membros da CPL, instituída pela Portaria nº 44/
SVMA-GAB/2020, abaixo assinados, para análise e deliberação 
quanto as propostas apresentadas e análise da documentação 
das licitantes, apresentados em sessão anteriormente realizada, 
conforme o SEI nº 054164056, com a devida publicação no DOC 
em 30/10/2021, apensada sob SEI nº 054291268.

I) O Senhor Presidente, amparado pela sua Comissão e 
Equipe Técnica, considerando as exigências especificadas no 
Edital de Licitação e Anexos, e em obediência aos princípios ba-
silares que norteiam os procedimentos licitatórios, especialmen-
te, da Legalidade, da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, da Moralidade e da Igualdade entre os Licitantes, 
DECIDIU por unanimidade de seus membros, quanto a apresen-
tação das propostas e anexos, conforme segue:

II) Após a devida análise, foi HABILITADA, em ordem 
crescente, em função do menor preço total ofertado, conforme 
previsto no item 9.3.2. do Edital a(s) seguinte(s) proposta(s): 1º 
lugar: SIGGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. – R$ 
125.521,27; 

APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES 
DO PROGRAMA DESCOMPLICA SP DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SMIT), CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS OBJETO DESTE TERMO: (I) PROR-
ROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES; VALOR 
MENSAL ESTIMADO DESTE TERMO: R$ 359.328,75 VALOR 
ANUAL ESTIMADO DESTE TERMO: R$ 4.416.273,51 DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23.10.04.126.3011.4412.3.3.90.39
.00.00 NOTAS DE EMPENHO Nº 86.158/2021 e 86.159/2021

 EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/SMIT/2021 
- PROCESSO ELETRÔNICO: 6023.2021/0001483-7. ((PAR-
TÍCIPES: ((CL|)) SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
TECNOLOGIA – SMIT e o INSTITUTO EL ELYON – CNPJ 
33.112.298/0001-90. OBJETO DO FOMENTO: Realização de 
oficinas de robótica e tecnologia para inclusão digital de muní-
cipes. VALOR DESTE TERMO: R$ 27.200,00. VIGÊNCIA: O TER-
MO DE FOMENTO entrará em vigor na data de sua assinatura e 
terá duração de 2 meses.

 EXTRATO DE ADITAMENTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº 
03 AO CONTRATO Nº 122/SMIT/2019

PROCESSO ELETRÔNICO: 6023.2019/0002978-4 CON-
TRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TEC-
NOLOGIA – SMIT CONTRATADA: PIERCOFFEE BR SERVICES E 
FACILITIES LTDA – ME CNPJ Nº 23.465.762/0001-69 OBJETO 
CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 
EQUIPAMENTOS DE CAFÉ EXPRESSO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMEN-
TO DE INSUMOS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES SÃO 
MATEUS, JABAQUARA, PENHA E CAPELA DO SOCORRO DO 
PROGRAMA DESCOMPLICA SP DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA/SMIT, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA OBJETO DESTE TERMO: (I) PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES; E (II) INCLUSÃO 
DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE VILA MARIA/VILA GUILHERME 
VALOR DESTE TERMO: R$ 42.816,80 DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA Nº 23.10.04.126.3011.4412.3.3.90.39.00.00 NOTA DE 
EMPENHO Nº 86.540/2021

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNO-

LOGIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
sediada na Rua Líbero Badaró, 425 - 27º andar - Centro - São 
Paulo-SP - CEP: 01009-000, comunica aos interessados que 
acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO LETRÔNI-
CO Nº 19/SMIT/2021 Processo nº 6023.2021/0001408-0 do 
tipo MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL/POR ITEM , promovido 
para aquisição de 65 (sessenta e cinco) Televisores Smart TV 60 
polegadas, para compor o Kit Multimídia, que atende à deman-
da de modernização do Parque

Tecnológico do Programa Telecentros, da Secretaria Munici-
pal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura

Municipal de São Paulo, conforme especificações estabele-
cidos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital e respectivos 
anexos. As propostas formuladas deverão ser enviadas por meio 
eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br, na opção 
Pregão Eletrônico - Entregar Proposta, a partir da divulgação do 
Edital, até a data e horário da abertura da sessão pública que 
será procedida pela CPL-1, também no mesmo endereço eletrô-
nico, através da OC Nº 801018801002021OC00039, prevista 
para o dia 23/11/2021 às 10:00. O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis na Internet através dos sites http://e-nego-
cioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e https://www.bec.sp.gov.br 
ou poderão ser adquiridos pelas interessadas, no endereço da 
licitante acima mencionado no horário das 09h00 às 16h00, até 
o último dia útil que anteceder a abertura do certame, mediante 
o recolhimento da importância de R$ 0,24 (vinte e quatro 
centavos) por folha, através de Guia de Recolhimento que será 
fornecida pela Supervisão de Licitação e Compras-SMIT/SLC.

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNO-

LOGIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
sediada na Rua Líbero Badaró, 425 - 27º andar - Centro - São 
Paulo-SP - CEP: 01009-000, comunica aos interessados que 
acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO LETRÔ-
NICO Nº 22/SMIT/2021 Processo nº 6023.2021/0001374-1 
do tipo MENOR PREÇO TOTAL, POR ITEM , promovido para 
Aquisição de Cadeira de Rodas, para atender à demanda do 
Programa Descomplica SP, no âmbito da Secretaria Municipal 
de Inovação Tecnologia – SMIT, Unidades de

Atendimento: Capela do Socorro, São Mateus, Vila Maria/
Vila Guilherme, Lapa,

Freguesia do Ó, Ipiranga e Cidade Tiradentes, conforme 
especificações discriminadas no

Termo de Referência Anexo I deste Edital e respectivos 
anexos. As propostas formuladas deverão ser enviadas por meio 
eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br, na opção 
Pregão Eletrônico - Entregar Proposta, a partir da divulgação do 
Edital, até a data e horário da abertura da sessão pública que 
será procedida pela CPL-1, também no mesmo endereço eletrô-
nico, através da OC Nº 801018801002021OC00035, prevista 
para o dia 25/11/2021 às 10:00. O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis na Internet através dos sites http://e-nego-
cioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e https://www.bec.sp.gov.br 
ou poderão ser adquiridos pelas interessadas, no endereço da 
licitante acima mencionado no horário das 09h00 às 16h00, até 
o último dia útil que anteceder a abertura do certame, mediante 
o recolhimento da importância de R$ 0,24 (vinte e quatro 
centavos) por folha, através de Guia de Recolhimento que será 
fornecida pela Supervisão de Licitação e Compras-SMIT/SLC.

 AUTORIDADE MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA
 GABINETE DO PRESIDENTE

 TERMO DE CONTRATO N° 006/AMLURB/2021

PROCESSO SEI: 8310.2021/0000352-0

CONTRATANTE: AUTORIDADE MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA

CONTRATADA: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO - FIA

OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços técnicos 
especializados com vistas a apoiar a Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana - AMLURB no desenvolvimento de estratégias 
baseadas em inteligência de mercado com vistas à qualificação 
dos mecanismos de produção e de comercialização dos resíduos 
recicláveis/reutilizáveis secos decorrentes da coleta seletiva da 
Cidade de São Paulo

OBJETO DESTE TERMO: Rescisão Amigável do Contrato
DATA DE ASSINATURA: 20/08/2021 -
Publicado por omissão

 PROCESSO SEI Nº: 8310.2018/0002777-7.

INTERESSADO: AUTORIDADE MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA – AMLURB.

I – DESPACHO
1. À vista dos elementos constantes do processo, notada-

mente as informações prestadas pela Diretoria de Planejamento 
e Desenvolvimento e Assessoria Jurídica desta Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, a qual acolho como 


