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OBJETO DO APOSTILAMENTO: O presente Instrumento 
contratual tem como objetivo a modificação unilateral do 
Termo de Contrato nº 018/SVMA/2017, visando o reajuste por 
apostilamento, através do Índice de Preços ao Consumidor – 
IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
– FIPE, nos termos da Portaria SF nº 389, de 18 de dezembro de 
2017, editada pela Secretaria Municipal de Fazenda, portanto o 
valor contratual passou a ser de R$ 2.049.221,55 (dois milhões, 
quarenta e nove mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e 
cinco centavos), a partir de 24/10/2018.

DATA DA ASSINATURA: 11/03/2019.

 EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 
008/SVMA/2019

CONTRATO Nº 035/SVMA/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2017/0000259-0
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/SVMA/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO – SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 
Nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA - CNPJ 03.802.330/0001-99

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa Espe-
cializada na Prestação de Serviços Técnicos de Zeladoria de 
Sanitários para o GRUPO LESTE.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: O presente Instrumento 
contratual tem como objetivo a modificação unilateral do 
Termo de Contrato nº 035/SVMA/2017, visando o reajuste por 
apostilamento, através do Índice de Preços ao Consumidor – 
IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
– FIPE, nos termos da Portaria SF nº 389, de 18 de dezembro de 
2017, editada pela Secretaria Municipal de Fazenda, portanto o 
valor contratual passou a ser de R$ 3.929.437,24 (três milhões, 
novecentos e vinte e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais 
e vinte e quato centavos), a partir de 08/01/2019.

DATA DA ASSINATURA: 11/03/2019.

 EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 
006/SVMA/2019

CONTRATO Nº 025/SVMA/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2017/0000253-1
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/SVMA/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO – SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 
Nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRE-
LI - CNPJ 71.655.120/0001-75

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços técnicos de manejo e conserva-
ção para os parques que integram o grupo centro-oeste.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: O presente Instrumento 
contratual tem como objetivo a modificação unilateral do 
Termo de Contrato nº 025/SVMA/2017, visando o reajuste por 
apostilamento, através do Índice de Preços ao Consumidor – 
IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
– FIPE, nos termos da Portaria SF nº 389, de 18 de dezembro de 
2017, editada pela Secretaria Municipal de Fazenda, portanto o 
valor contratual passou a ser de R$ 2.275.082,54 (dois milhões, 
duzentos e setenta e cinco mil oitenta e dois reais e cinquenta e 
quatro centavos), a partir de 01/11/2018.

DATA DA ASSINATURA: 11/03/2019.
 SEI 6027.2018/0001708-5
INTERESSADO: SVMA
ASSUNTOS: visando a reforma e manutenção do 

“cachorródromo”(espaço destinado à recreação de cães) do 
Parque Buenos Aires

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/SVMA-
-CP/2019

A SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE 
– SVMA da Prefeitura Municipal de São Paulo, considerando 
a proposta protocolada nesta Pasta pelas empresas BEST 
PLAYERS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA., doravante denominada 
BESTPLAYERS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.373.480/0001-
40, com sede à Rua Pará, nº 270, comp. 112, Consolação, CEP: 
01243-020, neste ato representada por sua sócia majoritária, 
Sra. Ana Luiza Lamouche Barbosa Soubhia, portadora da Car-
teira de Identidade nº 24.174.834-3, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 318.605.938-01 e PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 18.328.118/0033-96, com sede 
à Rua Dr. Miguel Paulo Capalbo, nº 135, Bairro Pari, São Pau-
lo/SP, CEP: 03035-040, visando a reforma e manutenção do 
“cachorródromo”(espaço destinado à recreação de cães) do 
Parque Buenos Aires, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam 
se interessar, que receberá propostas para o mesmo objetivo, 
conforme autorizado pelo Decreto Municipal nº 52.062/2010.

O valor total estimado da proposta de cooperação é de R$ 
196.800,00 (cento e noventa e seis mil e oitocentos reais).

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: (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, paisagísticas e ambientais, devidamente 
instruída, se for o caso, com projetos, plantas, croquis e outros 
documentos pertinentes), o valor financeiro total corresponden-
te à proposta, o período de vigência da cooperação (máximo 
três anos) e a proposta de contrapartida visual (modelo(s) de 
placa(s), indicando a quantidade 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 auto-
rização para funcionamento, conforme o caso (autenticada); (iv) 
Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
– CNPJ (simples); (v) Cópia dos documentos do representante 
legal da Pessoa Jurídica (autenticada); se pessoa física: (iii) 
Cópia de Documento de Identidade (autenticada); (iv) Cópia 
de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (simples); (v) 
Cópia de comprovante de residência (autenticada).

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 email svmaparcerias@prefeitu-
ra.sp.gov.br ou do telefone 5187-0180.

 SEI 6027.2016/0000048-0
INTERESSADO: SVMA / DPHM (DEPAVE-2)
ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DE FISCAIS DO CONTRATO 

Nº022/SVMA/2016
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, 

à vista dos elementos constantes do presente, da manifesta-
ção de CGPABI sob SEI 015300380, DESIGNO como fiscal e 
suplente, respectivamente, do Contrato nº 022/SVMA/2016, 
celebrado entre esta Secretaria e a empresa BAURUS SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS EIRELI, os servidores Guilherme Brandão do 
Amaral, R.F.: 777.566-1 e Leila de Araújo Borges Proença, R.F.: 
804.201-2;

O VALOR TOTAL MENSAL para os 06 (seis) LOTES é de 
R$ 65.587.382,47 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e 
oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta 
e sete centavos), perfazendo um TOTAL GLOBAL para aos 06 
(seis) LOTES de R$ 2.361.145.768,98 (dois bilhões, trezentos 
e sessenta e um milhões, cento e quarenta e cinco mil, sete-
centos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), para 
o período de 36 (trinta e seis) meses, o que representa uma 
ECONOMIA MENSAL para os 06 (seis) LOTES no valor de R$ 
15.367.364,98 (quinze milhões, trezentos e sessenta e sete mil, 
trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) 
e uma ECONOMIA GLOBAL para os 06 (seis) LOTES no valor 
de R$ 553.225.139,05 (quinhentos e cinquenta e três milhões, 
duzentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e nove reais e cinco 
centavos), para o período de 36 (trinta e seis) meses, levando-se 
em consideração o VALOR REFERENCIAL.

O Presidente determinou a publicação no Diário Oficial 
Cidade de São Paulo, e conforme prevê o artigo 109 da Lei 
Federal 8.666/93, será dado novo prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos ou apresentação do Termo de 
Renúncia de Recurso, caso as mesmas manifestem interesse, 
o qual deverá ser devidamente assinado e enviado para esta 
Comissão. Determinou-se a leitura dessa Ata que foi por todos 
entendida conforme e, por essa razão, aprovada e assinada pe-
los Membros da Comissão Especial de Licitação - CEL presentes. 
Nada mais.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ATA DE SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E 
ABERTURA DOS ENVELOPES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 001/
SVMA/2018

P R O C E S S O  A D M I N I S T R A T I V O  S E I  n . º 
6071.2018/0000076-0

OBJETO: Concessão para a prestação dos serviços de ges-
tão, operação e manutenção dos parques Ibirapuera, Jacintho 
Alberto, Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lajeado e 
Jardim Felicidades, bem como a execução de obras e serviços 
de engenharia.

Aos onze dias do mês de março de 2019, às 09h00, reuni-
ram-se os membros da Comissão Especial de Licitação (“CEL”), 
instituída pela Portaria n° 67/SVMA-GAB/2018, e alterada pela 
Portaria nº 006/SVMA-G/2019, tendo como Presidente Rodrigo 
Pimentel Ravena, e como Membros Tatiana Regina Rennó 
Sutto, Paulo de Moraes Bourroul, como Secretários Ricardo 
José Marques Hoenen e Maíra Madrid Barbosa da Silva, abaixo 
assinados.

Às noves horas foram abertos os trabalhos da CEL. Ato con-
tínuo, foi efetuada, pelo Presidente da CEL, a leitura do teor da 
decisão exarada pela MMª Juíza de Direito da 6ª Vara da Fazen-
da Pública, Dr.ª Cynthia Thomé, nos autos do processo da Ação 
Civil Pública 1009720-48.2019.8.26.0053, referente ao Termo 
de Audiência Pública – Tentativa de Conciliação realizada no dia 
oito de março de 2019, decisão esta dada amplo conhecimento 
através da publicação no Diário Oficial, no endereço eletrônico 
da Prefeitura do Município de São Paulo e suas Secretarias e do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Na sequência, houve manifestação do interessado Âncora 
Engenharia Ltda., que solicitou oralmente e protocolou pedido 
de adiamento da sessão pública para análise dos impactos do 
acordo celebrado.

Recebido o pedido de adiamento, o presidente da CEL, am-
parado pela Comissão Especial de Licitação, decidiu recebe-lo 
por tempestivo, mas no mérito não acolher o pedido de adia-
mento da concorrência pública e manter o início do certame 
nos termos do Edital, em atendimento a determinação contida 
na ordem judicial exarada pela MMª Juíza nos autos do proces-
so da ação civil pública 1009720-48.2019.8.26.0053, bem como 
todas as demais normas legais a que se subordinam o presente.

Registra-se também a manifestação da empresa Cataratas 
do Iguaçu S/A através de sua representante Dr.ª Marília Caro-
lina de Oliveira Ribeiro a qual pede esclarecimentos sobre a 
execução da garantia pela eventual não anuência do vencedor 
do certame nos termos do processo da referida ação civil públi-
ca. O senhor Presidente da CEL esclareceu, fundamentado na 
decisão judicial, que não haverá sanção alguma ao vencedor 
caso não venha a anuir com os termos do contrato. Portanto, 
não haverá execução da garantia de proposta caso não haja 
anuência do vencedor com os termos do contrato.

Credenciaram-se as interessadas: CATARATAS DO IGUA-
ÇU S/A, CNPJ nº 03.119.648/0001-70, através dos Senhores 
BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA, RG nª 1.436.742 SSP-ES e 
MARILIA CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO, OAB-MG 97.551 e 
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A – CNPJ 
nº 61.584.223/0001-38, através do Sr. FRANCISCO CAMPOS 
JUNIOR, RG 16.688.283-5 SSP-SP.

Foi apresentada pelas credenciadas a declaração prevista 
no subitem 11.1, letra “d”. Na sequência, recebidos os envelo-
pes nºs 1 e 2 (proposta comercial e habilitação), foram abertos 
os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes. 
Os envelopes nº 2 permanecerão encerrados em involucro 
maior e indevassável, rubricado pelos interessados nos seus 
fechos. Apurou-se que foram ofertados, a título de outorga 
fixa, os seguintes valores: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA 
E COMÉRCIO S/A – R$70.501.000,00 e CATARATAS IGUAÇU 
S/A – R$25.351.000,99. Em prosseguimento, deliberou a CEL 
a suspensão da sessão para análise dos valores ofertados e o 
que mais couber. Nada mais havendo, foi a presente lavrada 
por mim, Maíra Madrid Barbosa da Silva, Secretária da Comis-
são Especial de Licitação, que lida e achada conforme, segue 
assinada pelos Membros da Comissão e pelos representantes 
dos licitantes.

 AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA INTER-
POSIÇÃO DE RECURSO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N.º 001/SVMA/2018
PROCESSO SEI Nº 6071.2018/0000076-0
OBJETO: Concessão para a prestação dos serviços de ges-

tão, operação e manutenção dos Parques Ibirapuera, Jacintho 
Alberto, Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lajeado e 
Jardim Felicidade, bem como a Execução de Obras e Serviços 
de Engenharia.

Comunicamos que, está aberto o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para interposição de recurso administrativo, a contar da 
publicação do presente comunicado.

O processo eletrônico encontra-se disponível para vistas 
mediante acesso ao endereço eletrônico http://processos.prefei-
tura.sp.gov.br/Forms/Principal.aspx. 

 EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 
007/SVMA/2019

CONTRATO Nº 018/SVMA/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2017/0000254-0
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/SVMA/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO – SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 
Nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRE-
LI - CNPJ 71.655.120/0001-75

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços técnicos de manejo e conserva-
ção para os parques que integram o grupo norte.

 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6023.2018/0000010-5 - 1. Em face dos elementos 
que instruem o presente, em especial a manifestação da 
Contratada, de SMIT/CAF/SGC, SMIT/CAF, SMIT/CAF/SEOF e 
SMIT/AJ, que adoto como razões de decidir, nos termos da 
competência delegada pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de 
agosto de 2018, na forma disposta no art. 9º do Decreto 
Municipal 58.606/19, com fundamento no artigo 57, inciso II, 
da Lei Federal 8.666/93, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/02 
combinado com o artigo 46 do Decreto Municipal 44.279/03, 
AUTORIZO a celebração de termo de aditamento para 
prorrogar o Contrato 9912438767, firmado com a empresa 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, inscrita 
no CNPJ 34.028.316/0031-29, cujo objeto é a prestação de 
serviços de recepção, coleta, transporte e entrega domiciliária 
de objetos relativos à Cartas Comerciais e Internacionais e 
Serviços Telemáticos, pelo período de 12 meses, a partir de 
15 de março de 2019, no valor total de R$ 60.275,00; 2. Por 
consequência, AUTORIZO a emissão da competente Nota 
de Empenho, para o atendimento das despesas contratuais 
ora autorizadas, com observância ao princípio da anualidade 
ou periodicidade orçamentária, onerando neste exercício a 
seguinte dotação: SMIT - Gabinete – 23.10.15.122.3024.2.10
0.3.3.90.39.00.00 – Gabinete do Secretário – Administração 
da Unidade – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 
Tesouro Municipal. 3. APROVO a minuta de aditamento sob 
doc. 014924980. 4. Com fundamento no Decreto Municipal 
nº 54.873/2014 e para as funções ali estabelecidas, à vista do 
disposto no Decreto Municipal 57.578/2017, ficam mantidos, 
respectivamente, como fiscal e suplente do contrato o servidor 
Alexandre França Rodrigues, RF 754.715-3, e como suplente o 
servidor Sidney Pereira, RF 598.145-0

 6023.2018/0001119-0 - 1. Diante da manifestação de 
SMIT/AJ, que acolho e adoto como razões de decidir, RETIFICO 
o despacho sob doc. 015211687, publicado no Diário Oficial 
da Cidade de 08 de março de 2019, página 71, para nele fa-
zer constar a correta dotação orçamentária, conforme segue: 
“2. AUTORIZO, em consequência, a emissão das Notas de 
Empenho, onerando a dotação 23.10.12.126.3001.8.404.3.3.9
0.39.00.00 – Gabinete do Secretário, Manutenção e Operação 
de Telecentros, Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica, 
Tesouro Municipal." 2. Ficam ratificadas as demais informações 
constantes do despacho 015211687.

 AUTORIDADE MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/AMLURB/2018 - Processo nº 
2017-0.101.566-4 / SEI nº 8310.2018/0000221-9

Às 14hrs do dia 11 de março de 2019, reuniram-se na 
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, sito a 
Rua Azurita, nº 100, 3º andar, no Auditório, bairro Canindé, 
CEP: 03034-050, São Paulo, SP, os servidores que compõem a 
Comissão Especial de Licitação, constituída por meio da Portaria 
nº 042/AMLURB/2018, publicada em 31/08/2018, pág. 25, para 
RETIFICAR a HABILITAÇÃO referente ao JULGAMENTO dos 
documentos de habilitação dos envelopes abertos das licitantes 
participantes da Concorrência Pública nº 01/AMLURB/2018 - 
Processo nº 2017-0.101.566-4 / SEI nº 8310.2018/0000221-9, 
que trata da execução dos serviços indivisíveis de limpeza 
pública no Município de São Paulo, sob o regime de EMPREI-
TADA POR PREÇO GLOBAL MENSAL do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, cujos envelopes foram abertos nas sessões públicas 
realizadas nos dias 18 de janeiro e 25 de fevereiro de 2019.

O Presidente da CEL observou que houve um equívoco na 
classificação do LOTE V, considerando por força do critério de 
escolha previsto no item 14.6 do edital, as Licitantes HABILI-
TADAS foram consideradas VENCEDORAS para os seguintes 
LOTES, na forma que segue:

• LOTE I – CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA, CNPJ 
Nº 31.733.363/0008-36; no valor mensal de R$ 11.766.710,39 
(onze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e 
dez reais e trinta e nove centavos), perfazendo um total para 36 
(trinta e seis) meses no valor de

R$ 423.601.574,03 (quatrocentos e vinte e três milhões, 
seiscentos e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e três 
centavos);

• LOTE II – SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, CNPJ Nº 
17.851.447/0001-77; no valor mensal de R$ 12.772.277,42 
(doze milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e 
setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), perfazendo um 
total para 36 (trinta e seis) meses no valor de

R$ 459.801.987,03 (quatrocentos e cinquenta e nove mi-
lhões, oitocentos e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e 
três centavos);

• LOTE III – CONSÓRCIO LOCAT SP, constituído pelas 
empresas (i) LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ Nº 
35.474.949/0001-42 e (ii) A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA, CNPJ Nº 50.583.954/0001-42; no valor mensal de

R$ 11.140.907,59 (onze milhões, cento e quarenta mil, 
novecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), perfa-
zendo um total para 36 (trinta e seis) meses no valor de R$ 
401.072.673,23 (quatrocentos e um milhões, setenta e dois mil, 
seiscentos e setenta e três reais e vinte e três centavos);

• LOTE IV – CONSÓRCIO LIMPA SP, constituído pelas em-
presas (i) LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ 
Nº 00.609.820/0001-85 e (ii) SCHUNCK TERRAPLANAGEM E 
TRANSPORTES EIRELI, CNPJ Nº 56.125.891/0002-48; no valor 
mensal de R$ 9.402.797,30 (nove milhões, quatrocentos e dois 
mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos), perfa-
zendo um total para 36 (trinta e seis) meses no valor de

R$ 338.500.702,95 (trezentos e trinta e oito milhões, qui-
nhentos mil, setecentos e dois reis e noventa e cinco centavos);

• LOTE V – CONSÓRCIO SCK, constituído pelas empre-
sas (i) SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ Nº 
01.141.830/0001-00, (ii) CONSTRUTORA COLARES LINHARES 
S/A, CNPJ Nº 03.568.496/0001-92 e (iii) KTM ADMINISTRAÇÃO 
E ENGENHARIA S/A, CNPJ Nº 26.279.935/0001-42; no valor 
mensal de R$ 10.568.468,88 (dez milhões, quinhentos e ses-
senta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta 
e oito centavos), perfazendo um total para 36 (trinta e seis) 
meses no valor de

R$ 380.464.879,73 (trezentos e oitenta milhões, quatrocen-
tos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e 
setenta e três centavos); e

• LOTE VI – CONSÓRCIO ECOSS AMBIENTAL, constituído 
pelas empresas (i) CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A, 
CNPJ Nº 16.565.111/0001-85, (ii) MB ENGENHARIA E MEIO 
AMBIENTE LTDA, CNPJ Nº 00.126.468/0001-27 e (iii) TB SER-
VIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUR-
SOS HUMANOS S/A, CNPJ Nº 60.924.040/0001-51; no valor 
mensal de R$ 9.936.220,89 (nove milhões, novecentos e trinta 
e seis mil, duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), 
perfazendo um total para 36 (trinta e seis) meses no valor 
de R$ 357.703.952,01 (trezentos e cinquenta e sete milhões, 
setecentos e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e 
um centavo).

de R$ 116.600,00 (cento e dezesseis mil e seiscentos reais) e 
ITEM 1.2. - 34 unidades de MINI HASTE FLEXÍVEL EM TITÂ-
NIO COM DIÂMETROS E COMPRIMENTO DE: 1,0X100MM, 
1,2X100MM, 1,4MMX100MM?), no valor total de R$ 34.000,00 
(trinta e quatro mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 
01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2019/0001391-0
I – À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no Artigo 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na 
Lei Municipal 13.278/02, no artigo 12, inciso XIII da Lei Municipal 
nº 13.271/02 alterada pela Lei Municipal 14.669/08 e regulamen-
tada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09, e pela competência 
delegada na Portaria nº 117/2018 – AHM.G, bem como em virtu-
de do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais, 
HOMOLOGO a Cotação Eletrônica nº113/2019, à empresa PROVI-
DER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA. EPP., pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 
n.º26.164.075/0001-00, para aquisição do Item 01: 7.130 unida-
des de dispositivos de incontinência urinária tamanho M (n.º05), 
no valor unitário de R$0,87(oitenta e sete centavos) e no valor 
total de R$6.203,10(seis mil, duzentos e três reais e dez centa-
vos); e, Item 02: 2.150 unidades de dispositivos de incontinência 
urinária tamanho P (n.º04), no valor unitário de R$0,89(oitenta 
e nove centavos) e no valor total de R$1.913,50(um mil, nove-
centos e treze reais e cinquenta centavos); perfazendo um total 
global das aquisições (Itens 01 e 02) no valor de R$8.116,60(oito 
mil, cento e dezesseis reais), sendo que todos os bens são para 
uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar 
Municipal, onerando a dotação orçamentária n.º01.10.10.302.300
3.2.507.3.3.90.30.00 – NR n.º850/2018.

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da 
empresa PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES 
LTDA. EPP., pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob n.º26.164.075/0001-00, assim como 
o cancelamento de eventuais saldos não utilizados tanto em 
relação a Nota de Reserva como da Nota de Empenho.

 DESPACHO
PROCESSO Nº 6110.2018/0007598-1
I – À vista dos elementos constantes do presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da 
Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 
14.669/08, e na Lei Municipal nº 13.278/02, dada a compe-
tência ditada pela Portaria nº. 117/2018 AHM.G, com fulcro no 
art. 49 da Lei nº 8.666/93, REVOGO o procedimento licitatório, 
Pregão Eletrônico nº 494/2018, objetivando a aquisição de 
21.000 ampolas de ondansetron 2 mg/ml 2 ml (item 01), para 
uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar 
Municipal, haja vista a publicação de Ata de Registro de Preços 
com o mesmo objeto.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 
009/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº122/2018
PROCESSO Nº.:6110.2018/0000215-1
CONTRATANTE:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CNPJ N.º:04.995.603/0001-21
CONTRATADA:LIDERANÇA SERVIÇOS DE LEGALIZAÇÃO 

IMOBILIÁRIA EIRELI.
CNPJ N.º:27.864.329/0001-57
OBJETO DO CONTRATO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA 
EM PROJETO TÉCNICO DE OBTENÇÃO DO AVCB – AUTO DE 
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA AS UNIDADES HOS-
PITALARES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM.

VALOR TOTAL:R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2019 
AO TERMO DE CONTRATO Nº 027/2016

PREGÃO Nº:270/2015
PROCESSO Nº:2014-0.304.866-1
PROCESSO SEI Nº:6110.2017/0001492-1
CONTRATANTE:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CNPJ:04.995.603/0001-21
CONTRATADA:CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALA-

ÇÕES LTDA.
CNPJ:04.184.251/0001-24
OBJETO DO CONTRATO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDI-
CIONADO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PEÇAS, MATERIAL DE 
CONSUMO, INSTRUMENTAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA AS UNIDA-
DES PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO:1. ALTERAR o local de presta-
ção de serviço da unidade sede – AHM da Avenida Paulista, 
nº 07 - Bela Vista – CEP 01311-000, para a Rua Frei Caneca, 
nº 1398/1402 – Consolação – CEP 01307-002 a partir de 
26/12/2018.

2. EXCLUSÃO dos serviços na SEDE/AHM, da Avenida 
Paulista, n° 07 e INCLUSÃO dos serviços no novo endereço da 
Rua Frei Caneca, n.º 1398/1402 - Consolação - CEP 01307-002.

VALOR DA EXCLUSÃO:R$ 25.450,00 (vinte e cinco mil, 
quatrocentos e cinquenta reais).

VALOR DA INCLUSÃO:R$ 587,10 (quinhentos e oitenta e 
sete reais e dez centavos).

VALOR MENSAL:R$ 383.607,15 (trezentos e oitenta e três 
mil, seiscentos e sete reais e quinze centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.2.507.3.
3.90.39.00

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2019 
AO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº013/2018
PROCESSO Nº.:6110.2017/0007184-4
CONTRATANTE:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CNPJ N.º:04.995.603/0001-21
CONTRATADA:VA PAZOTTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

LIMPEZA - EPP.
CNPJ N.º:10.998.476/0001-17
OBJETO DO CONTRATO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO A 
OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE 
E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, 
PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES À AU-
TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO:1.TRANSFERIR os postos e ALTE-
RAR o local de prestação de serviço da unidade sede – AHM da 
Avenida Paulista, nº 07-Bela Vista– CEP 01311-000, para a Rua 
Frei Caneca, nº 1398/1402 – Consolação – CEP 01307-002 a 
partir de 26/12/2018.

2. SUPRESSÃO E ACRESCIMO das metragens a partir de 
26/12/2018.

VALOR DA SUPRESSÃO:R$ 20.034,19 (vinte mil trinta e 
quatro reais e dezenove centavos)

VALOR DO ACRÉSCIMO:R$ 1.470,42 (um mil quatrocentos 
e setenta reais e quarenta e dois centavos)

VALOR MENSAL:R$ 18.936,20 (dezoito mil novecentos e 
trinta e seis reais e vinte centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.122.3024.2.100.3.3.90.39.00

d572500
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