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OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para 
futura e eventual de contratação de serviços de confecção 
de honrarias referentes aos eventos institucionais da Câmara 
Municipal de São Paulo

ATA DE REUNIÃO nº 298/2021:
"Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta do mês 

de setembro do ano de dois mil e vinte e um, por meio de 
videoconferência suportada pelo software Microsoft Teams, 
reuniram-se o Senhor Pregoeiro Persio Tadao Soli, sua equipe 
de apoio subscrita o Procurador Legislativo Dr. Renato Takashi 
Igarashi, e o Presidente da CJL, Dr. Pedro Carlos Bianguli de 
Faria, para abrir os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 30/2021, 
cujo objeto está descrito em epígrafe. I – ABERTURA: aberta a 
sessão pública, o Senhor Pregoeiro, em conformidade com as 
disposições contidas no Edital, efetuou através do sistema de 
compras eletrônicas www.bec.sp.gov.br, a análise e divulgação 
das propostas formuladas e registradas pelos interessados. 
II – FASE DE LANCES: abriu-se a fase de lances para disputa e 
classificação das licitantes. III – FASE DE NEGOCIAÇÃO: definida 
a licitante vencedora, o Senhor Pregoeiro iniciou a fase de 
negociação, buscando o menor preço para o objeto licitado e, 
a seguir, solicitou à empresa o envio de sua proposta de preços 
de acordo com o modelo disponibilizado no Anexo III do Edital. 
Após análise da proposta enviada, com base no previsto no 
item 5.11.2 e seus subitens, o Senhor Pregoeiro solicitou à 
licitante a readequação de sua proposta a fim de manter os 
valores unitários abaixo daqueles obtidos na pesquisa de pre-
ços. IV – SUSPENSÃO: Por conta da proximidade do horário de 
final do expediente, o Senhor Pregoeiro anunciou a suspensão 
do certame, que será retomado no dia 01/10/2021 às 14h30. 
V – PUBLIQUE-SE: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
presente ata, devidamente assinada pelo Senhor Pregoeiro e 
pelos demais presentes.

Persio Tadao Soli
Pregoeiro"

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXPEDIENTE Nº 0200/21
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/21
OBJETO: FORNECIMENTO DE CONE PARA SINALIZA-

ÇÃO VIÁRIA
JULGAMENTO: “MENOR PREÇO TOTAL”
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário 
Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, poden-

do os interessados obter o Edital na Rua Barão de Itapetininga 
nº 18 - 2º andar - Centro, na Gerência de Suprimentos, de 
segunda a sexta feira, no horário das 09h00 às 12h00 e das 
14h00 às 17h00, até a data da abertura, mediante a apre-
sentação de mídia eletrônica, ou ainda, no site da Prefei-
tura do Município de São Paulo - PMSP http://www.e-ne-
gocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, site da Companhia 
de Engenharia de Tráfego - CET http://www.cetsp.com.br 
e no site do Comprasnet www.comprasnet.gov.br. 

Os documentos referentes à proposta comercial e anexos 
(documentos de habilitação) das empresas interessadas deve-
rão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema 
até as 09h30min do dia 19/10/2021, no site www.compras-
net.gov.br. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, 
ocorrerá às 09h30min do dia 19/10/2021, no site www.
comprasnet.gov.br.

Diretor Administrativo e Financeiro 

 EXPEDIENTE Nº 0118/18
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 

100/18
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO, efetuada no Diário Ofi-

cial da cidade de São Paulo do dia 29 de setembro de 2021, pá-
gina 89, referente ao expediente nº 0118/18, 1° termo de apos-
tilamento ao Contrato nº 100/18, formalizado com a empresa 
HIDROMAQUI HIDRÁULICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA.

ONDE SE LÊ: Formalizado em 01/09/2021.
LEIA-SE: Formalizado em 17/09/21.
São Paulo, 30 de setembro de 2021.
Gerente de Suprimentos

 AVISO
EXPEDIENTE Nº 0375/21
MODALIDADE: COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 18/21
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

DIVERSOS
JULGAMENTO: “MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM”
Encontra-se aberto a COTAÇÃO ELETRÔNICA acima men-

cionado, podendo os interessados obter a Especificação Técnica 
no site da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP http://
www.e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, site da Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego - CET http://www.cetsp.com.br e 
no site do Comprasnet www.comprasnet.gov.br.

A abertura da Sessão Pública da Cotação Eletrônica, ocor-
rerá a partir das 08h00 min do dia 01/10/2021 e encerrará às 
14h30 min do dia 05/10/2021 no site www.comprasnet.gov.br.

São Paulo 30 de setembro de 2021
Diretor Administrativo e Financeiro

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021
EXPEDIENTE Nº 0158/21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM LOTE DE 181 

(CENTO E OITENTA E UM) APARELHOS DE AR-CONDICIO-
NADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER E PISO TETO.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº 01 – Empresa CITYAR
Pergunta 01
A parte elétrica para funcionamento dos condicionadores 

de ar será deixado junto ao equipamento pela CET ou se será 
à cargo da contratada o fornecimento de disjuntores e ramifi-
cação do quadro elétrico a fiação através de eletrodutos até os 
equipamentos?

Resposta Pergunta 01
A cargo da CET.
Pergunta 02
Caso seja necessário, abertura de telhado, paredes, forros, 

recomposições, pintura e limpeza, tais serviços será à cargo da 
CET ou Contratada?

Resposta Pergunta 02
A cargo da CET.
Pergunta 03
A entrega dos equipamentos será de forma integral em 

algum almoxarifado ou será entregue em cada local de insta-
lação?

Resposta Pergunta 03
A entrega/instalação será feita conforme, item 2.1 do Ane-

xo 1 - Termo de Referência.
São Paulo, 30 de setembro de 2021.
Gerente de Suprimentos

 EXPEDIENTE Nº 0201/21
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/21
OBJETO: FORNECIMENTO DE CAVALETE DE MADEIRA
JULGAMENTO: “MENOR PREÇO TOTAL”
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário
Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, poden-

do os interessados obter o Edital na Rua Barão de Itapetininga 
nº 18 - 2º andar - Centro, na Gerência de Suprimentos, de 
segunda a sexta feira, no horário das 09h00 às 12h00 e das 
14h00 às 17h00, até a data da abertura, mediante a apre-
sentação de mídia eletrônica, ou ainda, no site da Prefei-

mento nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, e da Lei Mu-
nicipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, 
AUTORIZO a prorrogação do Contrato nº 078/SVMA/2015, 
celebrado com a pessoa jurídica de direito privado KONSERV 
SISTEMA DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 03.803.992/0001-83, 
cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, asseio e 
conservação predial, nas dependências da Divisão de Fauna – 
DEPAVE-3 – Unidades Ibirapuera e Anhanguera (CeMaCaS) e 
Herbário, por excepcionalidade, por até 04 (quatro) meses, 
pelo valor estimado para o período de R$ 273.676,73 (duzentos 
e setenta e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta 
e três centavos);

 INFRAESTRUTURA URBANA E 
OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 CONSULTA PÚBLICA Nº 008/21/SIURB
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0002834-4
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, CONFORME DE-
MANDA, A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE EM ÁREAS 
DESAPROPRIADAS POR RAZÕES DE INTERESSE PUBLICO NO 
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DESAPROPRIAÇÕES E O 
INICIO DAS OBRAS E EVENTUAIS SUSPENSÕES, DENTRO DO 
MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, EM 
CINCO AGRUPAMENTOS

A PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E 
OBRAS comunica aos interessados no objeto em referência que, 
transcorrido o prazo estabelecido não foram apresentadas soli-
citações de esclarecimentos e/ou sugestões ou opiniões quanto 
à minuta do edital disponibilizada.

Assim, fica encerrado o procedimento da CONSULTA PÚBLI-
CA Nº 008/21/SIURB.

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 053/SIURB/21 
PROCESSO 6022.2021/0001716-4
CONTRATADA POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA – CNPJ 58.853.169/0001-74 OBJETO: CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS COM EXECUÇÃO DE NOVA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS E RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA COLAPSADA PARA RES-
TABELECER AS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE E SEGURANÇA 
DAS EDIFICAÇÕES LINDEIRAS À GALERIA ROMPIDA LOCALIZA-
DA NA AVENIDA PASCOAL RANIERI MAZZILLI, 119 – PARQUE 
SÃO LUCAS

Prazo Contratual: 180 dias
Data da Assinatura: 28/09/2021
Valor Global Anual: R$ 1.349.947,65 (um milhão, trezentos 

e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e 
sessenta e cinco centavos).

Dotação: 86.22.17.451.3005.5.013.4.4.90.51.00.03– NE 
76268

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 008/032/

SIURB/20/21. (RERRATIFICAÇÃO) 
PROCESSO 6022 .2020 /0003262-5  (P roc . Or ig . 

6018.2019/0042667-0).
CONTRATADA MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA – CNPJ 57.646.374/0001-04 OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÕES 
DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÕES DE TELHAS, IMPERMEABI-
LIZAÇÃO, TROCA DE JUNTAS DE DILATAÇÃO ENTRE LAJES E 
SUBSTITUIÇÃO NO SPDA DO HOSPITAL MATERNIDADE ESCOLA 
DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA, COM FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO 
DE OBRA ESPECIALIZADA

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
CONTRATUAL

ADOÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
Rerratificação do Termo de

Aditamento nº 007/032/SIURB/20/21 publicado no Diário 
Oficial de 10/09/2021, Página

104 em DOCS SEI 051717105 e 051717256 para fazer 
constar que a data de inicio da

prorrogação de prazo é de 30 (trinta) dias, a partir de 06 de 
setembro de 2021, doc. SEI nº

050781860, e não 06 de agosto de 2021, como constou.

 CÂMARA MUNICIPAL
 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES

 MESA DA CÂMARA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: EDITORA FÓRUM LTDA.
CNPJ: 41.769.803/0001-92.
TERMO: Termo de Contrato n°30/2021.
OBJETO: Aquisição de biblioteca digital, módulos que 

integram a plataforma Fórum Conhecimento Jurídico, sendo: 
Biblioteca Digital Fórum de Livros 9ª Série 2021/2022 e Coleção 
Digital Fórum Jacoby de Direito Público.

VALOR DO CONTRATO: R$ 35.107,00 (trinta e cinco mil, 
cento e sete reais).

PROCESSO: CMSP-PAD-2021/00308.
NOTA DE EMPENHO: 37/2021 FECAM.
DOTAÇÃO: 3.3.90.39– OST/PJ.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
ASSINATURA: 29 de setembro de 2021.

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 4807/2021
PROCESSO(S) CMSP-PAD-2021/00217
"À vista das informações processadas nos presentes autos, 

a MESA DECIDE:
1 - HOMOLOGAR o PREGÃO ELETRÔNICO n. 23/2021, 

visando a subscrição de licenças por assinatura para direito de 
uso de softwares Microsoft Exchange Online Plan 1 e Microsoft 
Office 365 E1 no modelo SaaS (Software as a Service ou Sof-
tware como Serviço), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, 
conforme descrições, condições e quantidades constantes do 
Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte 
integrante do edital, cuja vencedora foi a empresa - BRASOF-
TWARE INTERNET LTDA, inscrita no CNPJ 00.103.115/0001-01; 
e

2 - AUTORIZAR a emissão da Nota de Empenho, após ve-
rificação da regularidade da empresa nos órgãos competentes, 
assim como devolver as vias do Termo de Contrato devidamen-
te assinadas."

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 30/2021
PROCESSO CMSP-PAD-2021/00368
OFERTA DE COMPRA nº 801086801002021OC00054

 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6023.2021/0001420-9 - 1. Diante da manifestação de 
SMIT/AJ, que acolho e adoto como razões de decidir, RETIFICO 
o despacho sob doc. 052655994, publicado no Diário Oficial da 
Cidade de 30 de setembro de 2021, página 109, da seguinte 
forma: "Onde consta R$ 2.192,42 (dois mil, cento e noventa e 
dois reais e quarenta e dois centavos) deve-se considerar R$ 
2.192,64 (dois mil e cento e noventa e dois reais e sessenta e 
quatro centavos). 2. Ficam mantidas as demais disposições. 

 MOBILIDADE E TRÂNSITO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DO TERMO DE PARCERIA Nº 02/
SMT.GAB/2021

Processo SEI nº 6020.2021/0032279-9
BENEFICIÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDA-

DE E TRÂNSITO – SMT
PARCEIRO: ASSOCIAÇÃO DO SHOPPING LIGHT
OBJETO: Termo de Parceria com objetivo de realizar ações 

destinadas à viabilização e promoção da Semana da Mobilidade 
2021, através da disponibilização de espaço, estrutura e im-
pressão de fotos para a realização de Exposição de Fotografias 
alusivas à Semana da Mobilidade na cidade de São Paulo, pro-
movendo a interação visual dos visitantes do Shopping Light.

VIGÊNCIA: 25 de setembro a 09 de outubro de 2021

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SEI 6027.2021/0011242-3
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/SVMA/2021
O Município de São Paulo, através da SECRETARIA MU-

NICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE – SVMA, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, 
que recebeu a proposta de Termo de Cooperação, conforme 
autorizado pelo Decreto Municipal nº 52.062/2010, protocolada 
nesta Pasta pela ASSOCIAÇÃO PARQUE DO POVO, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.219.778/0001-60, com sede à Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, 4º andar, Vila Nova 
Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04.543-011, neste ato representa-
da pelos senhores Charles William Krell e Francisco Carlos Fer-
nandes Lopes, visando a execução do Projeto de manutenção e 
melhorias urbanísticas, ambientais e paisagísticas no Parque do 
Povo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, no valor total 
estimado da proposta de cooperação é de R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais).

Os serviços de melhorias consistem em monitoramento; 
manejo e conservação das áreas verdes; limpeza de sanitários, 
passeio, pistas, estares e edificações; manutenção predial – civil, 
elétrica, hidráulica, marcenaria e serralheria.

Os interessados que tiverem interesse em apresentar pro-
posta com mesmo objetivo ou impugnar a proposta apresen-
tada pela Associação Parque do Povo deverão entregar os 
seguintes documentos no Setor de Protocolo do Gabinete da 
SVMA, localizado à Rua do Paraíso, 387, 10º andar, das 09:00 às 
16:00: (i) Carta de intenção indicando o bem público municipal 
objeto da proposta de cooperação; (ii) 2. Envelope lacrado 
contendo proposta de manutenção e/ou de realização das obras 
e/ou serviços (com a descrição das melhorias urbanas, paisagís-
ticas e ambientais, devidamente instruída, se for o caso, com 
projetos, plantas, croquis e outros documentos pertinentes), o 
valor financeiro total correspondente à proposta, o período de 
vigência da cooperação (máximo três anos) e a proposta de 
contrapartida visual (modelo(s) de placa(s), indicando a quan-
tidade e o local em que pretende colocá-las); se pessoa jurídica 
(iii) Cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida 
pela Junta Comercial do Estado, ato constitutivo e alterações 
subsequentes ou decreto de autorização para funcionamento, 
conforme o caso; (iv) Cópia da inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas – CNPJ (v) Cópia dos documentos do repre-
sentante legal da Pessoa Jurídica; se pessoa física: (iii) Cópia de 
Documento de Identidade; (iv) Cópia de Inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas - CPF.

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-padrão 
dos documentos necessários, acessar o sítio eletrônico 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.

 SEI 6027.2019/0001788-5
Interessado: SVMA/CGPABI/DGPU
Assunto: Alterações quantitativas do Contrato 049/

SVMA/2020. Acréscimo do valor contratual. Prorrogação contra-
tual por 12 (doze) meses.

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 049464804, a manifestação 
da área técnica (049464915 e 049963077), e a manifestação da 
Assessoria Jurídica (052453457); com fundamento nos artigos 
57, II, e 65, I, b e §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Munici-
pal nº 13.278/02 e nos artigos 46 e 49 do Decreto nº 44.279/03, 
AUTORIZO a prorrogação do Contrato nº 049/SVMA/2020, 
celebrado com a empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EI-
RELI – CNPJ 03.949.685/0001-05, cujo objeto é a prestação de 
serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada para os 
parques municipais urbanos e lineares do Grupo Leste, por 12 
(doze) meses, bem como AUTORIZO o acréscimo contratual 
de postos de vigilância para o Parque Santa Amélia, conforme 
planilha de postos sob SEI 049962813, perfazendo novo valor 
anual reajustado estimado de R$ 8.356.987,65 (oito milhões, 
trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e sete 
reais e sessenta e cinco centavos);

 SEI 6027.2020/0002547-2
I - À vista dos elementos constantes do presente, com 

fundamento no Decreto Municipal nº 57.575/2016, que regula-
menta a Lei Federal nº 13.019/2014 no âmbito do Município e, 
ainda, e na competência a mim delegada, ACOLHO as razões 
para celebração da parceria com dispensa de chamamento 
público, nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº 13.019/2014 
com correspondência no Parágrafo único do artigo 30 do 
Decreto Municipal nº 57.575/2016 e AUTORIZO a celebração 
do Acordo de Cooperação com o INSTITUTO MUDA BRASIL, do-
ravante denominado como Geração Vida Nova, inscrito no CNPJ 
sob o nº 08.817.519/0001-79, sediado à Rua Professor Onofre 
Penteado Junior, nº 79, Planalto Paulista, São Paulo, SP, CEP: 
04.064-020, visando a execução do “Projeto Esporte e Saúde na 
comunidade” nos Parques Municipais Nabuco e Cordeiro, sem 
qualquer transferência de recursos financeiros ou patrimoniais 
da Administração Pública Municipal.

 SEI 6027.2018/0002394-8
INTERESSADO: SVMA/CGPABI/DFS
ASSUNTO: Contrato 078/SVMA/2015. Prorrogação contra-

tual por até 04 (meses) meses.
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à 

vista dos elementos constantes do presente, especialmente as 
manifestações sob SEIs 051115088 e 052835486; com funda-

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SEI 6410.2020/0008171-4 – Pregão Ele-

trônico 30/SFMSP/2020 – Termo de Aditamento nº 01 à Ata 
de Registro de Preços 13/SFMSP/2020. OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de saco plástico para exumação para uso 
nos 22 cemitérios. DETENTORA: VISÃO E ARTE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA – CNPJ 00.855.265/0001-
71. Prorrogação do prazo de vigência. Fica prorrogado o prazo 
de vigência da Ata por mais 12 (doze) meses, a iniciar em 
21/10/2021 e a terminar em 20/10/2022. DATA DA ASSINATU-
RA: 21/09/2021. VALOR ANUAL ESTIMADO DA ATA DE RP: 
R$ 336.000,00.

 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº043/SFMSP/2021.-
-PROCESSO: 6410.2021/0007893-6.-OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 
ar condicionado instalados nas dependências do SERVIÇO 
FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SFMSP.-Assunto: 
Homologação de procedimento licitatório.-DESPACHO - I – No 
uso de minhas atribuições legais, com fundamento no artigo 
4º, inciso XX e XXII, da Lei Federal nº 10.520/02, no artigo 18, 
§2º, inciso I, do Decreto Municipal n.º 44.279/03, no artigo 3o, 
inciso VI, do Decreto Municipal nº 46.662/05 e Decreto Muni-
cipal nº 54.102/2013 e art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93, 
diante dos elementos informativos que instruem o presente, em 
especial a manifestação da Comissão Permanente de Licitação 
(052872776) e Assessoria Jurídica (052879996), HOMOLOGO 
o resultado classificatório da presente licitação, na qual o 
Pregoeiro julgou vencedora e adjudicou os objetos do Pregão 
Eletrônico nº 043/SFMSP/2021, pelo menor preço total global 
mensal, que objetiva a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva 
e corretiva de equipamentos de ar condicionado instalados 
nas dependências do SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO – SFMSP, pelo período de 12 (doze) meses, sendo 
a empresa classificada:SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ sob n° 06.182.957/0001-82, no valor:-Menor 
preço total global mensal R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 
sendo o valor total global de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e 
seiscentos reais).-

II –Há reserva dos recursos orçamentários na dotação nº 04
.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.06 Serviços, no importe de 
R$ 26.720,76 (vinte e seis mil setecentos e vinte reais e setenta 
e seis centavos) e a dotação nº 04.10.15.122.3024.2.100.3.3.9
0.30.00.06 Peças 60% no importe de R$ 16.032,46 (dezesseis 
mil trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), devendo 
as importâncias de R$ 33.027,52 e R$ 19.816,51 onerarem as 
respectivas dotações no exercício vindouro, observando o prin-
cípio da anualidade.-III - Encaminha-se o processo para à Seção 
Técnica de Contabilidade para a emissão da respectiva nota de 
empenho. Após, Divisão Administrativa para lavratura de termo 
de contrato e para atendimento das providências cabíveis;-IV - 
PUBLIQUE-SE.

 PROCESSO 6410.2019/0013006-3.-PREGÃO ELETRÔ-
NICO nº 21/SFMSP/2020.-DETENTORA: FONTOURA DUARTE 
COMÉRCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
FLORES LTDA EPP e ELMA DOS SANTOS EPP.-OBJETO: Registro 
de Preços para fornecimento de Flores e Folhagens.-Assunto do 
aditamento: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) 
meses a partir de 17/11/2021.-DESPACHO - I - À vista do 
contido no presente processo, em especial a manifestação do 
Departamento Técnico de Produção (051677443 051677487), 
da Seção Técnica de Contabilidade (052719340), bem como 
parecer desta Assessoria Jurídica (052838129), que adoto como 
razão de decidir, bem como fundamentada pelo artigo 13 da 
Lei Municipal nº 13.278/2002, do artigo 14, incisos I e II, do 
Decreto Municipal nº 56.144/2015 e da Cláusula Terceira da 
Ata de Registro de Preços, no uso de minhas atribuições legais, 
com fundamento na Lei Municipal nº 8383 de 19 de abril de 
1.976, AUTORIZO a prorrogação contratual por mais 12 (doze) 
meses, a partir de 17/11/2021 e a terminar em 16/11/2022, das 
Atas de Registro de Preços 16 e 17/SFMSP/2020, com cláusula 
resolutiva em virtude dos procedimentos e prazos estipulados 
na Lei 17.433/2020, firmado entre o Serviço Funerário do Muni-
cípio de São Paulo – SFMSP, e a empresa do outro lado, ELMA 
DOS SANTOS EPP, inscrita no CNPJ sob nº 02.282.116/0001-96 
e FONTOURA DUARTE COMÉRCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE FLORES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 
34.684.629/0001-10, mantendo as mesmas condições ante-
riormente contratadas, onerando a dotação orçamentária nº 
04.10.15.452.3011.8852.3.3.90.62.00.06.-II– Encaminhe-se à 
Divisão Administrativa para lavratura do Termo Aditivo, condi-
cionada sua assinatura à apresentação pela contratada, de toda 
documentação legalmente exigível devidamente atualizada.-
-III–PUBLIQUE-SE para os devidos fins e efeitos.

 PROCESSO Nº6410.2019/0013020-9.-PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 44/SFMSP/2020.-CONTRATANTE: SERVIÇO 
FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-CONTRATADA: 
VERSSATPREST SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI.-OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de limpeza, asseio e conservação predial, gestão de resíduos de 
saúde e recicláveis, visando a obtenção de adequadas condi-
ções de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão 
de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, 
nas dependências das unidades do Serviço Funerário do Muni-
cípio de São Paulo (cemitérios, crematório, velórios, agências, 
polos, tráfego e sede administrativa) – LOTE 1.-Assunto do 
aditamento: Prorrogação do prazo de vigência por 06 (seis) 
meses a partir de 14/10/2021.-DESPACHO - I -À vista do contido 
no presente processo, em especial a manifestação do Departa-
mento Técnico de Cemitérios (051179174), da Seção Técnica de 
Contabilidade (052039417),bem como parecer desta Assessoria 
Jurídica (052843009), no uso das atribuições conferidas na Lei 
Municipal nº 8.383, de 19 de abril de 1.976, bem como funda-
mentada pelo artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº8.666/1993, 
c/c a Lei Municipal nº 13.278/02, AUTORIZO a prorrogação 
contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 14/10/2021 e a 
terminar em 13/04/2022, do Termo de Contrato 27/SFMSP/2021, 
com cláusula resolutiva em virtude dos procedimentos e pra-
zos estipulados na Lei 17.433/2020, firmado entre o Serviço 
Funerário do Município de São Paulo – SFMSP, e a empresa do 
outro lado, VERSSATPREST SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 14.444.091/0001-69.- II – AUTORIZO 
a emissão da Nota de Empenho correspondente para atender as 
despesas onerando a competente Nota de Reserva n.° 938, 939 
e 940/2021 052039089 para fazer frente a prorrogação contra-
tual da empresa Verssat Prest Serviços de Mão de Obra EIRELI, 
no valor total de R$ 608.273,56 (seiscentos e oito mil duzentos 
e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), onerando as 
dotações: 04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06 de Admi-
nistração, 04.10.15.452.3011.8.503.3.3.90.39.00.06 Cemitério 
e 04.10.15.452.3011.8.858.3.3.90.39.00.06 Velório, devendo a 
importância de 813.664,64 onerar respectiva dotação no exercí-
cio vindouro, observando o princípio da anualidade.-III – Ainda, 
vista do contido no presente, sobretudo o oriundo do Departa-
mento Técnico de Cemitérios (052403876), e em observância 
ao Decreto Municipal nº 54.873/2014, ficam designados como 
responsáveis pela fiscalização do ajuste os servidores conforme 
disposto a seguir, ficando, os atuais, desincumbidos de suas 
funções referentes:-Gestor: Rubens Moreira Pires RF.3090/1.-
-Viaduto Dona Paulina

Fiscal: Carlos Sene Leiras RF.3199/1
Suplente: Joaquim Carlos Moutela de Oliveira RF 1451/1.-

IV –Encaminhe-se à Seção Técnica de Contabilidade para 
emissão da Nota de Empenho. Após, à Divisão Administrativa 
para lavratura do Termo Aditivo, condicionada sua assinatura 
à apresentação pela contratada, de toda documentação legal-
mente exigível devidamente atualizada.-V – PUBLIQUE-SE para 
os devidos fins e efeitos.


