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 CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Milton Leite

 GABINETE DO PRESIDENTE
 SECRETARIA DAS COMISSÕES - SGP-1

 EQUIPE DA SECRETARIA DAS COMISSÕES DO 
PROCESSO LEGISLATIVO – SGP-12

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Audiência Pública
A Comissão de Finanças e Orçamento convida o público 

interessado a participar da audiência pública que esta Comis-
são realizará sobre o PL 669/2021, de autoria do Executivo, que 
"Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo 
para o exercício de 2022".

Data: 20/10/2021
Horário: 10:00 h
Local: Auditório Virtual
Para assistir: O evento será transmitido ao vivo pelo portal 

da Câmara Municipal de São Paulo, através dos Auditórios 
Online [www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/auditorios-
-online], e pelo canal da Câmara Municipal no Youtube [www.
youtube.com/camarasaopaulo].

Para participar: Inscreva-se para participar ao vivo por 
videoconferência através do Portal da CMSP na internet, em 
http://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciapublicavirtual/
inscricoes/ ou encaminhe sua manifestação por escrito através 
do formulário disponível em https://www.saopaulo.sp.leg.
br/audienciapublicavirtual/ ou envie pelo e-mail financas@
saopaulo.sp.leg.br 

Para maiores informações: financas@saopaulo.sp.leg.br

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPO-
LITANA E MEIO AMBIENTE

Audiência Pública
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 

Ambiente convida o público interessado a participar da 
audiencia pública que esta Comissão realizará sobre a 
seguinte matéria:

- PL 672/2021 - Autor: Ver. PAULO FRANGE (PTB); Ver. FA-
BIO RIVA (PSDB); Ver. RODRIGO GOULART (PSD); Ver. RUBINHO 
NUNES (PSL) - Regulamenta no âmbito do município de São 
Paulo os procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária, 
de acordo com a Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de

2017 e o Decreto Federal nº 9.310, de 2018, e dá outras 
providências.

Data: 20/10/2021
Horário: 11:00 h
Local: Auditório virtual
Para assistir: O evento será transmitido ao vivo pelo portal 

da Câmara Municipal de São Paulo, através dos Auditórios 
Online [www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/auditorios-
-online], e pelo canal da Câmara Municipal no Youtube [www.
youtube.com/camarasaopaulo].

Para participar: Inscreva-se para participar ao vivo por 
videoconferência através do Portal da CMSP na internet, em 
http://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciapublicavirtual/
inscricoes/ ou encaminhe sua manifestação por escrito através 
do formulário disponível em https://www.saopaulo.sp.leg.
br/audienciapublicavirtual/ ou envie pelo e-mail urb@sao-
paulo.sp.leg.br

As inscrições para participações serão encerradas as 19 
horas do dia 19/10/2021 (terça-feira).

Para maiores informações: urb@saopaulo.sp.leg.br

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPO-
LITANA E MEIO AMBIENTE

Audiência Pública
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Am-

biente convida o público interessado a participar da audiencia 
pública que esta Comissão realizará sobre a seguinte matéria:

- PL 259/2021 - Autor: Ver. SANDRA TADEU (DEM) - Proíbe 
a instalação de pontos de bicicleta em frente a entrada de 
pedestres de prédios comerciais e residenciais e dá outras 
providências.

Data: 20/10/2021
Horário: 12:00 h
Local: Auditório virtual
Para assistir: O evento será transmitido ao vivo pelo portal 

da Câmara Municipal de São Paulo, através dos Auditórios 
Online [www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/auditorios-
-online], e pelo canal da Câmara Municipal no Youtube [www.
youtube.com/camarasaopaulo].

Para participar: Inscreva-se para participar ao vivo por 
videoconferência através do Portal da CMSP na internet, em 
http://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciapublicavirtual/
inscricoes/ ou encaminhe sua manifestação por escrito através 
do formulário disponível em https://www.saopaulo.sp.leg.
br/audienciapublicavirtual/ ou envie pelo e-mail urb@sao-
paulo.sp.leg.br

As inscrições para participações serão encerradas as 19 
horas do dia 19/10/2021 (terça-feira).

Para maiores informações: urb@saopaulo.sp.leg.br

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Audiência Pública
A Comissão de Finanças e Orçamento convida o pú-

blico interessado a participar da audiência pública que 
esta Comissão realizará sobre o PL 676/2021, de autoria 
do Executivo que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2022-2025".

Data: 21/10/2021
Horário: 10:00 h
Local: Auditório Virtual
Para assistir: O evento será transmitido ao vivo pelo portal 

da Câmara Municipal de São Paulo, através dos Auditórios 
Online [www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/auditorios-
-online], e pelo canal da Câmara Municipal no Youtube [www.
youtube.com/camarasaopaulo].

Para participar: Inscreva-se para participar ao vivo por 
videoconferência através do Portal da CMSP na internet, em 
http://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciapublicavirtual/
inscricoes/ ou encaminhe sua manifestação por escrito através 
do formulário disponível em https://www.saopaulo.sp.leg.
br/audienciapublicavirtual/ ou envie pelo e-mail financas@
saopaulo.sp.leg.br 

Para maiores informações: financas@saopaulo.sp.leg.br

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Audiência Pública
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Partici-

pativa convida o público interessado a participar da audiên-
cia pública que esta Comissão realizará sobre os seguintes 
projetos:

1) PL 391/2021 - Autor: Executivo - RICARDO NU-
NES - Disciplina a arborização urbana, quanto ao seu 

-SP, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM 
ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Considerando a publicação no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo, na data de 07 de outubro de 2021, do Despacho, do 
Diretor Presidente Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo - COHAB-SP, de REVOGAÇÃO PARCIAL da presente 
licitação (Doc. N° 053051675 do Processo em epígrafe), o qual 
tornou sem efeito o Despacho de Adjudicação e Homologação 
em favor da licitante FRAZÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP – 
CNPJ: 10.895.518/0001-94, pelos motivos de fato e de direitos 
nele expostos;

Considerando que transcorreu sem interposição de even-
tual recurso em face do Despacho de Revogação Parcial supra-
mencionado;

A Comissão Permanente de Licitação vem CONVOCAR 
a empresa ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA-EPP – CNPJ: 
05.578.285/0001-66, classificada em segundo lugar na Licita-
ção acima referenciada, para em sessão pública, a ser realizada 
na data 25 de outubro de 2021, às 14:30, na Rua Libero Bada-
ró, 504 – 12° andar – sala 122 – COPEL, São Paulo - Capital, 
apresentar, se assim o quiser, nos termos dos subitens 21.6. e 
21.6.1. do Edital, NOVA PROPOSTA COMERCIAL, em igual prazo 
e nas mesmas condições da proposta apresentada pela empre-
sa FRAZÃO CONSTRUÇÕES EIRELI, inclusive quanto desconto 
ofertado de 26,05% (vinte e seis vírgula cinco por cento, sobre 
o valor estimado da presente licitação), que resultou no valor 
total de R$ 109.666,77 (cento e nove mil, seiscentos e sessenta 
e seis reais e setenta e sete centavos) para execução dos servi-
ços acima referenciados, em conformidade com o instrumento 
convocatório;

Caso haja interesse na apresentação da nova proposta a 
empresa ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA também deverá 
apresentar, na sessão pública supramencionada, a DOCUMEN-
TAÇÃO DE HABILITAÇÃO nos termos das especificações do 
edital.

São Paulo, 18 de outubro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ERRATA
Publicação do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
04/21 em 05/10/2021.
2.8– O projeto definitivo será parte integrante do Termo de 

Parceria conforme modelo constante do Anexo a ser firmado 
com a Prefeitura da Cidade de São Paulo representada pela 
Secretaria Municipal de Turismo e a São Paulo Turismo, esta 
última na qualidade

4.5 – A parceria será formalizada por meio de Termo de 
Parceria, cujas cláusulas constam do modelo do Anexo I , em 
consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, sendo que a aceitação da 
proposta não garante a sua assinatura, podendo a Prefeitura da 
Cidade de São Paulo, por sua Secretaria Municipal de Turismo, 
optar, justificadamente, por não o firma

4.10 – Dúvidas e omissões não previstas no presente Edital 
e demais documentos serão decididas pela Comissão de Avalia-
ção do Natal Iluminado, após ouvida a Diretoria de Eventos e 
Turismo da São Paulo Turismo S.A

Onde lê-se Secretaria Municipal de Turismo , passa 
a ser Secretaria Municipal Esportes e Lazer/ Secretaria 
Executiva de Lazer- SEME/SEL

2.9 – A Comissão de Avaliação do Natal Iluminado publica-
rá o resultado da seleção no Diário Oficial do Município em até 
5 dias , após o encerramento de entrega das propostas.

 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrô-

nico nº 8610.2021/0001524-4, em especial das justificativas 
apresentadas pela área técnica responsável (051804931) e do 
parecer da assessoria jurídica (053485938), com fundamento 
no artigo 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas 
as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie, AUTORIZO o prosseguimento ara a contratação direta, 
por inexigibilidade de licitação, de JUSTINE MAITA OTONDO, 
inscrita no CPF sob o nº 262.053.768-14, para prestação de 
serviços na Comissão Julgadora do Edital nº 05/2021 - Núcleo 
de Desenvolvimento de Obras Audiovisuais, pelo valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais), a ser pago até 15 (quinze) dias após 
o término de serviço a contento, onerando a dotação orçamen-
tária própria.

II- Publique-se

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2021/0001334-9, em especial das justificativas apre-
sentadas pela área técnica responsável (050755916) e do pa-
recer da assessoria jurídica (053477444), com fundamento no 
artigo 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as 
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espé-
cie, AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por 
inexigibilidade de licitação, de JULIA ZAKIA ORLANDI, inscrita 
no CPF sob o nº 311.778.908-10, para prestação de serviços na 
Comissão Julgadora do Edital nº 03/2021 - Produção de Curtas-
-Metragens, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 
pago até 15 (quinze) dias após o término de serviço a contento, 
onerando a dotação orçamentária própria.

II- Publique-se.

 RELAÇÕES INTERNACIONAIS
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DESPACHO RETIRRATIFICAÇÃO
I. A vista do constante no processo SEI 6073.2021/0000233-

5 e na proposta em doc. 052984456, RETIRRATIFICO o Despa-
cho Autorizatório em doc. 053156797, publicado na página 
164 do Diário Oficial da Cidade, no dia 09/10/2021, para fazer 
constar:

Onde se lê "R$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco 
reais)", leia-se "R$ 2.625,80 (dois mil seiscentos e vinte e cinco 
reais e oitenta centavos)"

Onde se lê "totalizando R$ 6.583,28 (seis mil quinhentos 
e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)", leia-se "tota-
lizando R$ 4.818,48 (quatro mil oitocentos e dezoito reais e 
quarenta e oito centavos)"

II. Permanecem inalteradas as demais disposições do referi-
do despacho que não colidirem com o presente.

Finalmente, a SIURB atendendo ao pedido de interessados 
no certame, também disponibiliza na página e-negocioscida-
desp.prefeitura.sp.gov.br, as planilhas de orçamento referencial 
por agrupamento em formato excel.

Deste modo, divulga-se, novamente, na íntegra o Edital 
com as correções mencionadas.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 009/21/SIURB
PROCESSO: 6022.2021/0001907-8
OFERTA DE COMPRAS Nº 801021801002021OC0010

OBJETO:  Registro de Preço para a contratação de empresa 
para prestação de serviços de vigilância e segurança 
patrimonial desarmada, conforme demanda, a serem 
prestados exclusivamente em áreas desapropriadas 
por razões de interesse publico no período compreen-
dido entre as desapropriações e o inicio das obras e 
eventuais suspensões, dentro do município, sob a res-
ponsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestru-
tura Urbana e Obras - SIURB, em cinco agrupamentos, 
conforme este Termo de Referência - Anexo III.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 
- SIURB, por intermédio da Comissão Permanente de Pregão, 
comunica aos interessados na licitação em epígrafe que foram 
procedidas as seguintes alterações no Edital:
“11.6.1 Habilitação jurídica:

(...)
f) Autorização para funcionamento, na forma do artigo 14, 

inciso I, da Lei Federal nº 7.102/83, e autorização prévia da Po-
lícia Federal, na forma do artigo 4º, da Portaria n.º 3.233/2012-
DG/DPF e suas alterações.

g) Certificado de regularidade de situação cadastral peran-
te Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, na 
forma do artigo 14, inciso II, da Lei Federal nº 7.102/83.”

Foram retificadas as tabela conforme Anexo ANEXO IV-A, 
ANEXO IV-B e ANEXO IV-C em publicação de evento Retificador.

Outrossim, em virtude das alterações supra, ficam rede-
signadas a datada sessão de abertura do certame, conforme 
segue:

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
04/11/2021, às 11:30h.

LOCAL: Avenida São João, 473 – 19º andar.
Ficam mantidas as demais disposições do Edital e anexos.
Informações: (11) 3337-9874 / 9936.
 A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

- SIURB, por intermédio da Comissão Permanente de Pregão, 
comunica aos interessados na licitação em epígrafe que foram 
procedidas as seguintes alterações nas tabelas e procedem 
conforme: ANEXO IV-A, ANEXO IV-B, ANEXO IV-C.

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXPEDIENTE Nº 0200/21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/21
FORNECIMENTO DE CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01
Senhores,
Em atenção à correspondência da empresa interessada em 

participar do Pregão em referência, consultamos a área respon-
sável, tendo a informar o que segue:

QUESTIONAMENTO 01: 
No Anexo I - Especificações Técnicas, Desenho CET 204 - 

Revisão D -, está sendo informado que:
NOTAS (pg. 20) - conforme imagem em anexo:
4– Identificação CET – SP, confeccionada com linhas de 

contorno com saliência de 1,5 ± 0,5 mm (alto ou baixo relevo), 
impresso à quente na cor do cone, de forma legível e indelével 
e diametralmente à identificação GET -.

5– Identificação GET –, pintada na cor preta, de forma legí-
vel e indelével e diametralmente oposta à identificação CET-SP.

Para a identificação CET - SP será adotado baixo ou alto 
relevo, o que é usualmente solicitado.

Já a identificação GET – está sendo solicitada através 
de pintura. Perguntamos: De que se trata essa pintura? Po-
demos considerar película refletiva, conforme ABNT NBR 
14.644/2013??

RESPOSTA 01: 
Os desenhos apresentados para a licitação (Anexo I – Es-

pecificação Técnica e Desenho CET 203 – revisão G) são auto 
explicativos e deverão ser seguidos.

A palavra “GET”, conforme o desenho constante na licita-
ção, deverá ser pintada.

Gerente de Suprimentos

 EXPEDIENTE Nº 0395/18
DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente, em 

especial da justificativa da área técnica às fls. 457/459, do 
parecer da SAJ nº 168/21 às fls. 504/507 e com fundamento no 
disposto no Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com 
suas alterações, combinado com os artigos 46 e 49 do Decreto 
Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO, o aditamento do contrato 
celebrado por Inexigibilidade de Licitação com a empresa CO-
BRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, 
CNPJ nº 38.955.662/0001-98, referente à prestação de serviços 
técnicos especializados de sustentação para os sistemas da 
Central de Monitoramento de Semáforos, para a realização de 
atividades de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, 
para atender às necessidades da CET, conforme a seguir:

I - Prorrogar o prazo contratual por 12 (doze) meses com-
preendidos no período de 31/10/2021 a 31/10/2022, acrescendo 
ao mesmo o importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
podendo ser prorrogado por períodos adicionais, observado o 
limite fixado em lei.

II - Em decorrência da prorrogação contratual no importe 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o valor total acumulado 
do Contrato passa de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), 
para R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais).

III - Publique-se
Diretor Administrativo e Financeiro

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - LICITAÇÕES
 LICITAÇÃO 03/20 – MODO DE DISPUTA FECHADA - 

PROCESSO SEI N° 7610.2020/0001396-4 - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SER-
VIÇOS E OBRAS DE READEQUAÇÃO, DEMOLIÇÃO PARCIAL 
E REFORMA DE EDIFICAÇÃO PERTENCENTE AO CENTRO 
COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE SEABRA, 
N° 160, JARDIM SÃO PAULO GUAIANASES-SP, PREFEITURA 
REGIONAL DE GUAIANASES, DE PROPRIEDADE DA COHAB-

 SEI 6027.2020/0000002-0
INTERESSADOS: SVMA/CGPABI/DIPO
ASSUNTO: Contrato nº 042/SVMA/2020. Prorrogação con-

tratual por 15 (quinze) dias.
I – No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, 

à vista dos elementos constantes do presente, especialmente as 
manifestações sob SEIs 053517489, 053517878 e 053553406; 
com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, 
na Lei Municipal nº 13.278/02 e no Decreto nº 44.279/03, AU-
TORIZO a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 
042/SVMA/2020, celebrado com a empresa MONTEIRO ENGE-
NHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP - CNPJ: 14.013.629/0001-
80, cujo objeto é a execução de serviços para a revitalização do 
Parque Vila dos Remédios, por 15 (quinze) dias;

 SEI 6027.2020/0004530-9
Interessado: SVMA/CGC/DGFEMA
Assunto: Contrato 055/SVMA/2020. Prorrogação contratual 

por 12 (doze) meses.
I – À vista dos elementos do presente processo, RERRATI-

FICO o Despacho publicado no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo em 14/10/2021, página 124, nos seguintes termos:

I.a – Onde constou: "por 12 (doze) meses, a partir de 14 
de outubro de 2020"

I.b – Passa a constar: "por 12 (doze) meses, a partir de 13 
de outubro de 2021"

II – Os demais itens ficam ratificados;

 SEI 6027.2021/0005937-9
Interessado: SVMA/CGPABI/DFS
ASSUNTO: Aquisição de Caixas Térmicas de Isopor 03 litros 

e 120 litros e Gelo artificial reciclável espuma 300g
I – À vista dos elementos do presente processo, RERRATI-

FICO o Despacho publicado no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo em 07/10/2021, página 105, nos seguintes termos:

I.a – Onde constou: "inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 
22.969.070/00001-95"

I.b – Passa a constar: "inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 
08.738.899/0001-56"

II – Os demais itens ficam ratificados;

 SEI 6027.2021/0005724-4
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  11/

SVMA.G/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, 
conforme autorizado pelo Decreto Municipal nº 19.512/84, 
protocolada nesta Pasta pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
GRANDE ABC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.151.580/0001-
06, com sede à Avenida Ramiro Colleoni, nº 05, Centro, Santo 
André/SP, CEP: 09.040-160, visando a formalização de termo 
de cooperação técnica, sem qualquer transferência de recursos 
patrimoniais e/ou financeiros, visando a ampliação de cursos 
oferecidos e conexão regional que possibilite a capacitação 
técnica e troca de experiências.

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.

 INFRAESTRUTURA URBANA E 
OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 ERRATA DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021

PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVI-
ÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, 
REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODI-
FICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O 
DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM 
PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECU-
ÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA 
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA 
ESPECIALIZADA.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO pela SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 
– SIURB, comunica aos interessados que item 5.8 do Termo de 
Referencia deve ser lido como segue, e não como constou:

“5.8. A Detentora se obriga a executar a quantidade mí-
nima de Ordens de Serviço de acordo com o Agrupamento/
Subprefeitura, conforme os critérios de Simultaneidade (com no 
mínimo, o dobro da quantidade exigida no anexo XIV do Edital) 
para cada AGRUPAMENTO;”

Outrossim, fica retificado o anexo XIV, uma vez que a 
planilha disponibilizada refere-se àquela constante do item 
11.6.4.5.1 do Edital.


