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 INFRAESTRUTURA URBANA E 
OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 COMUNICADO
PROCESSO: 6022.2021/0001284-7
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à 

Prefeitura do Município de São Paulo de: serviços gerais 
de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adap-
tações, requalificações e modificações de segundo esca-
lão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações 
posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a 
execução destes serviços seja de responsabilidade da mu-
nicipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais 
de primeira linha e mão-de-obra especializada.

I - As empresas: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA 
– CNPJ: 07.879.965/0001-45, HE ENGENHARIA COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA – CNPJ: 62.533.278/0001-81, MAS 
CONSTR EMPREEND LTDA – CNPJ: 67.192.609/0001-80, AL-
MEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 
66.748.955/0001-30, CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E CO-
MERCIO LTDA – CNPJ: 46.044.392/0001-91, DB CONSTRUCOES 
LTDA – CNPJ: 03.101.876/0001-12, CÓDIGO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 05.577.367/0001-96, ENGE-
NHARIA E COMÉRCIO RIGEL LTDA – CNPJ: 53.640.280/0001-
69, B&B - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 
03.643.992/0001-63, EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
LTDA – CNPJ: 02.811.333/0001-26, CONSTRUTORA ITAJAI LTDA 
– CNPJ: 55.460.554/0001-63, TEMAFE ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES LTDA – CNPJ: 49.335.714/0001-40, MACOR 
ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 
57.646.374/0001-04, CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA – 
CNPJ: 56.838.949/0001-10, LEMAM CONSTRUCOES E COMER-
CIO S.A. – CNPJ: 04.002.395/0001-12, CONSITEC ENGENHARIA 
E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 02.243.019/0001-94, PILÃO EN-
GENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 01.294.872/0001-
72 e FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ: 
15.009.784/0001-96, ficam automaticamente CONVOCADAS, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data desta pu-
blicação, para assinatura das ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
originárias do pregão em referência.

II - A assinatura será realizada na Sala da Comissão Per-
manente de Licitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-
ESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, situada na Rua XV de 
Novembro, 165 – 4º andar – Centro – São Paulo - SP.

III - No ato da assinatura as empresas deverão entregar os 
documentos listados no item 15.4. do edital;

IV - O responsável pela assinatura deverá apresentar docu-
mento de identificação com foto e contrato social da empresa, 
no caso da assinatura ser realizada por representante legal 
deverá apresentar também a procuração e no caso de diretor a 
ata de eleição da diretoria.

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 276/SIURB/22 .
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº 6022.2022/0005330-8
MODALIDADE:CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO
CONTRATADA: FFL SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELI
OBJETO: INTERVENÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL 

PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE 
NA RUA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, ALTURA DO Nº 
9.700 – SUBPREFEITURA PIRITUBA-JARAGUÁ.

VALOR: R$9.233.355,17 (nove milhões, duzentos e trinta e 
três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centa-
vos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
Dotação n° 22.10.15.451.3009.5.100.4.4.90.51.00.00
DATA ASSINATURA: 10/11/2022

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 239/SIURB/22 .
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2021/0043935-0
Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 002/22/SIURB
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DO CENTRO ESPE-
CIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER CARRÃO, LOCALIZADO 
NA RUA LUIS PINTO, 688/696/706 – CARRÃO – SUB/AF – SÃO 
PAULO – SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROY LTDA
VALOR: R$ 4.595.750,15 (QUATRO MILHÕES QUINHENTOS 

E NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E 
QUINZE CENTAVOS)

PRAZO: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS
Dotação n° 84.10.10.301.3003.1.526.44905100.00
DATA ASSINATURA: 29/11/2022

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 254/SIURB/22 .
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2022/0003996-8
MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIA-

LIZADOS PARA APOIO TÉCNICO PREPARATÓRIO E EXECUÇÃO 
DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE RECU-
PERAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DAS OBRAS DE ARTES 
ESPECIAIS DOS LOTES 04, 10, 13, 17 AO 48

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO

CONTRATADA: SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS
VALOR: R$ 4.599.471,17 (quatro milhões quinhentos e no-

venta e nove mil quatrocentos e setenta e um reais e dezessete 
centavos)

PRAZO: 165 (cento e sessenta e cinco) dias
Dotação n° 98.22.15.451.3009.5.187.44903900.08
DATA ASSINATURA: 02/12/2022

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 264/SIURB/22 .
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº 6022.2022/0003736-1
MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO
CONTRATADA: CONSTRUISO ENGENHARIA E EMPREENDI-

MENTOS LTDA – EPP.
OBJETO: INTERVENÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL 

PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE 
E RECOMPOSIÇÃO DO VIÁRIO NA TRAVESSA ARAMBARRI – 
SUBPREFEITURA SÃO MATHEUS

VALOR: R$ 6.156.408,07 (seis milhões cento e cinquenta e 
seis mil quatrocentos e oito reais e sete centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
Dotação n° 22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00
DATA ASSINATURA: 30/11/2022

pode-se entrar em contato pelo e-mail svmaparcerias@prefeitu-
ra.sp.gov.br ou do telefone 5187-0199.

 SEI 6027.2022/0008851-6
Interessado: SVMA/CGPABI/DGPU
Assunto: Aquisição de impermeabilizante para os Parque 

Municipais de São Paulo.
I – No exercício das atribuições a mim conferidas, à vista 

dos elementos que instruem o presente, com fundamento no ar-
tigo 24, inciso II, c/c o artigo 23, inciso II, alínea “a”, ambos da 
Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto nº 9.412/2018, na Lei Mu-
nicipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, 
HOMOLOGO a Cotação Eletrônica DL 973734, e AUTORIZO 
a contratação direta, por dispensável o procedimento licita-
tório, da pessoa jurídica de direito privado DAVOP COMERCIAL 
EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.463.413/0001-63 , 
para o fornecimento de 140 (cento e quarenta) unidades de 
manta asfáltica impermeável subc autoadesica aluminada, 
med 20 cm x 10m. Especificações técnica: manta subcobertura 
para telhado; tipo manta asfáltica impermeável, autoadesiva; 
composição a base de asfaltos modificados, com estruturante 
central em base de asfaltos modificados, com estruturante 
central em polietileno; cobertura superficial de alumínio flexível, 
resistente a raios solares; medindo 20 cm de largura, 10m de 
comprimento, na cor alumínio (aluminada); para aplicação 
impermeabilizante e vedante de telhados, lajes de cobertura, 
telhas metálicas, concreto; fibrocimento, calhas, rufos, dutos 
de ventilação, de ar condicionado, reparos de subcobertura; 
devendo ser entregue em rolo, validade de 24 meses a partir 
da entrega; (rolo de 10 metros), no valor unitário de R$ 54,59 
(cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), perfa-
zendo o valor de R$ 7.642,60 (sete mil, seiscentos e quarenta e 
dois reais e sessenta centavos) e de 25 (vinte e cinco) unidades 
de impermeabilizante, manta líquida flexível, resinas acrílicas, 
branca. Especificações técnica: impermeabilizante; tipo manta 
líquida flexível, de secagem rápida, base acrílica, composto de 
resinas acrílicas, cargas minerais e aditivos, cor branca, massa 
especifica de 1,21 a 1,37 g/cm3; para interiores e exteriores, 
fornecido em embalagem que assegure a qualidade do produto; 
(balde 18 quilos) no valor unitário de R$ 310,55 (trezentos e 
dez reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor 
de R$ 7.763,75 (sete mil, setecentos e sessenta e três reais e 
setenta e cinco centavos), totalizando uma aquisição de R$ 
15.406,35 (quinze mil e quatrocentos e seis reais e trinta e 
cinco centavos).

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

III – Satisfeito o item II acima, AUTORIZO a emissão da 
Nota de Empenho em favor da pessoa jurídica de direito pri-
vado acima mencionada, no valor total do ajuste, onerando a 
dotação orçamentária nº 27.10. 18.541.3005.2.703.3.3.90.30.
00.00, consoante Nota de Reserva nº 69.009 (07/11/2022), sob 
SEI 073389315;

IV – Ficam designados, pelo recebimento dos produtos, 
como fiscal e suplente, respectivamente, os servidores Julio 
Cesar da Cruz - RF 579.154-5 e Amanda Luana dos Santos - RF 
889.384-5;

V – Fica designada como gestor do contrato o servidor 
Vinicius de Souza Almeida – RF 805.946-2;

 SEI 6027.2021/0015156-9
I - À vista dos elementos constantes do presente, com fun-

damento no artigo 1º, do Decreto Municipal nº 40.384/2001 e 
no inciso I do artigo 2º, do Decreto Municipal n.º 58.102/2018, 
AUTORIZO o recebimento da oferta de doação de projeto pilo-
to de coleta pet “sustentaPET” nos Parques Vila dos Remédios e 
São Domingo, sem quaisquer ônus ou encargos à Administração 
Pública Municipal, a ser doado pela empresa SPAL INDÚSTRIA 
BRASILEIRRA DE BEBIDAS LTDA., doravante denominada SPAL, 
inscrita no CNPJ sob o nº 61.186.888/0183-00 , com sede à 
Avenida Mutinga, n°4375, São Paulo/SP, CEP: 05.110-000 neste 
ato representada, na forma dos seus atos constitutivos, pelo 
Sra. CAMILA LOPES AMARAL WESTIN PEREIRA, portadora da 
cédula de identidade RG 27.121.767/4 SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob o n° 296.233.398/28.

 SEI 6027.2019/0011497-0
Interessado: SVMA/CGPABI/DIPO
Assunto: Alterações quantitativas do Contrato 056/

SVMA/2020. Acréscimo do valor contratual.
I – No exercício das atribuições a mim conferidas por 

Lei, à vista dos elementos constantes do presente, em es-
pecial a manifestação da empresa a manifestação da área 
técnica (074980892 ) e a manifestação da Assessoria Jurídica 
(075393340); 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 ao Contrato nº 056/SVMA/2020, celebrado com a 
empresa ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS 
E INCORPORADORA LTDA - CNPJ 02.513.327/0001-92, cujo ob-
jeto é a elaboração do projeto executivo e obra de implantação 
de caminhos e administração para o Parque Municipal Apura 
Búfalos, conforme planilhas de ajustes sob SEIs 074034126 
e 074034424, acrescendo R$ 7.950,51 (sete mil novecentos 
e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) ao atual valor 
contratual, perfazendo novo valor de R$ 9.163.529,87 (nove 
milhões, cento e sessenta e três mil quinhentos e vinte e nove 
reais e oitenta e sete centavos);

 SEI 6027.2022/0006177-4
Interessado: SVMA/CGPABI/DGPU
Assunto: Aquisição de materiais de hidráulica necessários à 

manutenção dos parques municipais.
I – No exercício das atribuições a mim conferidas por lei, à 

vista dos elementos constantes do presente, especialmente da 
Ata de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 051/SVMA/2022, 
publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 07 
de dezembro de 2022, página 136, a qual adoto como razão 
de decidir, com fundamento nos dispositivos da Lei Federal 
10.520/02, do Decreto Municipal nº 46.662/05 e do Decreto nº 
54.102/13, para que produza efeitos legais o julgamento pro-
ferido pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, DECIDO:

I.a – ADJUDICAR e HOMOLOGAR os materiais dos lo-
tes 01, 02, 04, 05 e 06 do objeto licitado ao licitante BOLO-
NHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP – CNPJ: 
20.658.478/0001-10, bem como AUTORIZAR a sua contratação 
para o fornecimento dos materiais dos lotes 01, 02, 04, 05 e 06, 
conforme discriminados no Anexo I – Especificações Técnicas 
do Objeto (SEI 073891973), pelo pelos seguintes valores: lote 
01 – R$ 20.180,00 (vinte mil, cento e oitenta reais), lote 02 – 
R$ 56.040,00 (cinquenta e seis mil e quarenta reais), lote 04 
– R$ 49.100,00 (quarenta e nove mil e cem reais), lote 05 – R$ 
14.619,55 (quatorze mil, seiscentos e dezenove reais e cinquen-
ta e cinco centavos) e item 06 – R$ 20.599,80 (vinte mil, qui-
nhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), totalizando 
o valor global da proposta em R$ 160.539,35 (cento e sessenta 
mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos);

I.b – DECLARAR FRACASSADO para o lote 03, e AUTO-
RIZAR a realização de novo pregão na forma eletrônica para 
os itens listados;

II – Os recursos pertinentes onerarão, no presente exercí-
cio, a dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3005.2.703.3.3.9
0.30.00.00, consoante Nota de Reserva nº 51.907 (25/08/2022) 
– SEI 069602013 ficando autorizada a emissão da nota de 
empenho correspondente, respeitado o princípio da anualidade;

DOCUMENTAÇÃO
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
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 por meio de 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 a entrega de 01 (um) pen-drive.

 COMUNICADO DE LICITAÇÃO - REPUBLICA-
ÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/SVMA/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2022/0004425-

6
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, de empresa para execução 

de serviços especializados de instalar, troca e manutenção de 
gradis e cercamendos em próprios municipais e áreas públicas, 
com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra 
especializada, conforme demanda, sob responsabilidade da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, conforme 
discriminados no ANEXO III – Especificações Técnicas do Objeto.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL da Se-
cretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, informa 
aos iteressados, que devido a adequações no Edital e Anexo 
IV, republicamos o edital com devolução de prazo. A data de 
abertura do certame será dia 27 de dezembro de 2022 às 
09:30 horas.

 ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPE 
02 “HABILITAÇÃO”

CONCORRÊNCIA Nº: 007/SVMA/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2022/0003697-

2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 

DO PARQUE MUNICIPAL LINEAR DA INTEGRAÇÃO ZILDA ARNS, 
conforme discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas 
do Objeto.

Aos treze dias do mês de dezembro de 2022 às 
09h00, reuniram-se os membros da CPL, instituída pela Porta-
ria nº 006/SVMA-GAB/2022, abaixo assinados.

A Presidente da Comissão iniciou a abertura do envelope 
nº 02 contendo a documentação de habilitação das empresas 
participantes melhores classificadas, entregue anteriormente, 
sendo todos rubricados pela presidente da CPL.

1ª Classificada: CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA. (Envelope 02 com 121 folhas);

2ª Classificada: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA. LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A. (Envelope 02 
com 149 folhas);

3ª Classificada: CONSTRUTORA BRASFORT LTDA. (Envelope 
02 com 81 folhas).

Em ato contínuo, a sessão foi suspensa para análise 
detalhada da referida documentação de habilitação, pelos 
membros da Comissão, com suporte da equipe técnica, que 
posteriormente divulgará, mediante publicação no DOC, a habi-
litação, prazo recursal e prosseguimento.

Publique-se no DOC e insira-se no processo SEI nº 
6027.2022/0003697-2. Nada mais havendo, foi a presente 
lavrada e assinada pela Presidente e membros presentes da 
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente.

 SEI 6027.2022/0014442-4
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº _007__/

SVMA.G/2022
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, conforme 
autorizado pelo Decreto Municipal nº 52.062/2010, protocolada 
nesta Pasta pelo INSTITUTO CYRELA, inscrito no CNPJ sob o 
nº 13.320.441/0001-12 e pela COOPERE CRIAÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DE PROJETO EIRELI, inscrito no CNPJ sob o n° 
34.230.304/0001-67, neste ato representada pelos Srs. Israel 
Aron Zylberman e Heloisa Paoli visando a execução do Projeto 
da área do espaço de brincar coop-erê contemplado nos limites 
do Parque Linear Guaratiba, durante 3 (três) anos, com o valor 
total estimado de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 
reais), sem quaisquer recursos patrimoniais e/ou financeiros da 
Administração Pública Municipal.

A proposta consiste na implantação dos equipamentos 
erê lab e metodologia coop-erê, entrega de kit de manutenção 
durante 3 (três) anos, da seguinte forma:

*?Serviços de obra civil para instalação dos seguintes itens 
de mobiliário urbano de playground

*?Serviço de retirada de entulho de obra após a conclusão 
dos serviços;

*?Instalação de areia nos tanques de dimensão 357m2 e 
32m2 e profundidade de 30cm.

Os interessados que tiverem interesse em apresentar pro-
posta com mesmo objetivo ou impugnar a proposta apresen-
tada pelos INSTITUTO CYRELA e COOPERE CRIAÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DE PROJETO EIRELI 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 referido neste edital, que 
será objeto da proposta de cooperação; (ii) 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 
contidos em um pendrive ou CD-ROM), o valor financeiro total 
correspondente à proposta, o período de vigência da coopera-
ção (máximo de 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 Comer-
cial 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 Jurídi-
cas – CNPJ; (v) Cópia dos documentos do representante legal 
da Pessoa Jurídica; se pessoa física: (i) Cópia de Documento 
de Identidade; (ii) Cópia de Inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF; (iii) comprovante de residência atualizado; (iv) 
Carta de intenção indicando o bem público municipal referido 
neste edital, que será objeto da proposta de cooperação; (v) 
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 contidos em um pendrive ou CD-ROM), 
o valor financeiro total correspondente à proposta, o período de 
vigência da cooperação (máximo de três anos) e a proposta de 
contrapartida visual (modelo(s) de placa(s), indicando a quanti-
dade e o local em que pretende colocá-las).

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, 

 EXTRATO DO 5° (QUINTO) TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 9912514149, QUE ENTRE SI FA-
ZEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
E TRÂNSITO - SMT E A EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS

Processo SEI nº 6020.2020/0008727-5
Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato original por 

mais 12 meses.

 DEPTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS
 Proc: nº 6020.2022/0054090-9 - DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTE S PÚBLICOS - DTP/SMT / TERMO DE ADESÃO 
AO CREDENCIAMENTO, EDITAL Nº 01/2022-SMT/SETRAM/DTP. 
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL GRATUITO- 
VAI E VOLTA./ I – À vista dos elementos e documentos que 
instruem o processo SEI nº 6020.2021/0018559-7, Edital de 
Chamamento Público nº 01/2022-SMT/SETRAM/DTP e Anexos, 
nos termos da delegação contida na Portaria nº 053/22 – 
SMT.SETRAM, firmo, com fundamento no artigo 25, caput, 
da Lei Federal nº 8.666/93, o presente TERMO DE ADESÃO 
AO CREDENCIAMENTO a contar de 12/12/2022, com o valor 
previsto de R$ 155061,36 , com AMIGOS TRANS LTDA, CPF/
CNPJ nº 43.874.830/0001-50 para a prestação de serviços 
de transporte escolar, no âmbito do Programa de Transporte 
Escolar Municipal Gratuito – VAI E VOLTA, podendo o Termo de 
Adesão ser prorrogado nos termos e prazos da Lei Federal nº 
8.666, de 21/06/1993, suas alterações e demais legislação que 
regula a matéria.

II – As despesas decorrentes deste Termo de Adesão one-
rarão as dotações orçamentárias específicas da Secretaria 
Municipal de Educação - SME para o exercício de 2022 abaixo 
referidas:

16.10.12.367.3010.2.848.33903900.00; 16.10.12.365.3025
.2.849.33903900.00;

16.10.12.361.3010.2.850.33903900.00; 16.10.12.367.3010
.2.848.33903600.00;

16.10.12.365.3025.2.849.33903600.00; 16.10.12.361.3010
.2.850.33903600.00;

16.10.12.367.3010.2.848.33904700.00; 16.10.12.365.3025
.2.849.33904700.00; 6020.2022/0026178-3

16.10.12.361.3010.2.850.33904700.00 e nos exercícios 
subsequentes onerarão as dotações orçamentárias próprias e 
específicas do Programa, da Secretaria Municipal da Educação.

III – Autorizo a emissão da respectiva Nota de Empenho.
IV – O DISPOSITIVO LEGAL baseia-se no Artigo 25, caput, 

da Lei Federal 8.666/93.
 Proc: nº 6020.2022/0054095-0 - DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTE S PÚBLICOS - DTP/SMT / TERMO DE ADESÃO 
AO CREDENCIAMENTO, EDITAL Nº 01/2022-SMT/SETRAM/DTP. 
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL GRATUI-
TO- VAI E VOLTA./ I – À vista dos elementos e documentos que 
instruem o processo SEI nº 6020.2021/0018559-7, Edital de 
Chamamento Público nº 01/2022-SMT/SETRAM/DTP e Anexos, 
nos termos da delegação contida na Portaria nº 053/22 – SMT.
SETRAM, firmo, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei 
Federal nº 8.666/93, o presente TERMO DE ADESÃO AO CRE-
DENCIAMENTO a contar de 12/12/2022, com o valor previsto 
de R$ 155061,36 , com AMIGOS TRANS LTDA, CPF/CNPJ nº 
43.874.830/0001-50 para a prestação de serviços de transporte 
escolar, no âmbito do Programa de Transporte Escolar Munici-
pal Gratuito – VAI E VOLTA, podendo o Termo de Adesão ser 
prorrogado nos termos e prazos da Lei Federal nº 8.666, de 
21/06/1993, suas alterações e demais legislação que regula a 
matéria.

II – As despesas decorrentes deste Termo de Adesão one-
rarão as dotações orçamentárias específicas da Secretaria 
Municipal de Educação - SME para o exercício de 2022 abaixo 
referidas:

16.10.12.367.3010.2.848.33903900.00; 16.10.12.365.3025
.2.849.33903900.00;

16.10.12.361.3010.2.850.33903900.00; 16.10.12.367.3010
.2.848.33903600.00;

16.10.12.365.3025.2.849.33903600.00; 16.10.12.361.3010
.2.850.33903600.00;

16.10.12.367.3010.2.848.33904700.00; 16.10.12.365.3025
.2.849.33904700.00; 6020.2022/0026178-3

16.10.12.361.3010.2.850.33904700.00 e nos exercícios 
subsequentes onerarão as dotações orçamentárias próprias e 
específicas do Programa, da Secretaria Municipal da Educação.

III – Autorizo a emissão da respectiva Nota de Empenho.
IV – O DISPOSITIVO LEGAL baseia-se no Artigo 25, caput, 

da Lei Federal 8.666/93.
 Proc: nº 6020.2022/0054166-2 - DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTE S PÚBLICOS - DTP/SMT / TERMO DE ADESÃO 
AO CREDENCIAMENTO, EDITAL Nº 01/2022-SMT/SETRAM/DTP. 
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL GRATUI-
TO- VAI E VOLTA./ I – À vista dos elementos e documentos que 
instruem o processo SEI nº 6020.2021/0018559-7, Edital de 
Chamamento Público nº 01/2022-SMT/SETRAM/DTP e Anexos, 
nos termos da delegação contida na Portaria nº 053/22 – SMT.
SETRAM, firmo, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei 
Federal nº 8.666/93, o presente TERMO DE ADESÃO AO CRE-
DENCIAMENTO a contar de 12/12/2022, com o valor previsto de 
R$ 155061,36 , com COOPERTAIPAS COOPERATIVA DE TRANS-
PORTE, CPF/CNPJ nº 47.919.348/0001-40 para a prestação 
de serviços de transporte escolar, no âmbito do Programa de 
Transporte Escolar Municipal Gratuito – VAI E VOLTA, podendo 
o Termo de Adesão ser prorrogado nos termos e prazos da Lei 
Federal nº 8.666, de 21/06/1993, suas alterações e demais legis-
lação que regula a matéria.

II – As despesas decorrentes deste Termo de Adesão one-
rarão as dotações orçamentárias específicas da Secretaria 
Municipal de Educação - SME para o exercício de 2022 abaixo 
referidas:

16.10.12.367.3010.2.848.33903900.00; 16.10.12.365.3025
.2.849.33903900.00;

16.10.12.361.3010.2.850.33903900.00; 16.10.12.367.3010
.2.848.33903600.00;

16.10.12.365.3025.2.849.33903600.00; 16.10.12.361.3010
.2.850.33903600.00;

16.10.12.367.3010.2.848.33904700.00; 16.10.12.365.3025
.2.849.33904700.00; 6020.2022/0026178-3

16.10.12.361.3010.2.850.33904700.00 e nos exercícios 
subsequentes onerarão as dotações orçamentárias próprias e 
específicas do Programa, da Secretaria Municipal da Educação.

III – Autorizo a emissão da respectiva Nota de Empenho.
IV – O DISPOSITIVO LEGAL baseia-se no Artigo 25, caput, 

da Lei Federal 8.666/93.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N º 063/SVMA/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2022/0008857-

5
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801020801002022OC00067
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL 

POR ITEM
OBJETO: Aquisição de equipamentos fotográficos, confor-

me especificações contidas no Anexo I do Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público 

no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no ende-
reço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a 
SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/
SVMA/2022, marcada para o dia 27 de dezembro de 2022, 
às 10:00 horas.

d572500
Realce

d572500
Realce
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