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Os serviços de melhoria urbana a serem feitos no Parque 
Ibirapuera são os seguintes:

* Construção de uma pista de atletismo, piso asfáltico, com 
280m lineares e 6m de largura, em torno do campo de futebol 
(mencionado abaixo), no valor de R$ 408.412,96 (quatrocentos 
e oito mil, quatrocentos e doze reais e noventa e seis centavos)

* Construção de 2 (dois) campos de futebol de terra batida, 
com marcações, traves e banco de reserva grafitado, em uma 
área de 10.800 m2, no valor de R$ 56.563,51 (cinquenta e 
seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e um 
centavos)

* 3(três) diárias mensais para a operação da SportsBase 
Móvel, emprestando calçado e material esportivo para uma 
média de 50 (cinquenta) pessoas por dia, no valor de R$ 
131.289,84 (cento e trinta e um mil, duzentos e oitenta e nove 
reais e oitenta e quatro centavos)

* Realização de 216 treinos assessorados (corrida, cami-
nhada e treino funcional) por profissionais da área, distribuídos 
em 2(dois) anos, atingindo em média 50 (cinquenta) pessoas 
por treino, no valor de R$ 18.540,83 (dezoito mil, quinhentos e 
quarenta reais e oitenta e três centavos).

O valor total estimado da proposta de cooperação é de R$ 
614.807,14 (seiscentos e quatorze mil, oitocentos e sete reais 
e quatorze centavos).

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.

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.

Publique-se. Afixar cópia na entrada da Secretaria e 
em DEPAVE.

 INFRAESTRUTURA E OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES – SIURB.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
Publicação por Omissão
PROCESSO: 2010-0.122.526-7.
ADITAMENTO: 016/054/SIURB/11/2018.
CONTRATO ADITADO: 054/SIURB/11.
CONTRATADA – CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO – GALVÃO 

ENGENHARIA.
OBJETO - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DA 

AVENIDA SENA MADUREIRA COM A AVENIDA RICARDO JAFET, 
NA REGIÃO DE CRUZAMENTO COM AS AVENIDAS SENA MA-
DUREIRA E DOMINGOS DE MORAES, NO BAIRRO DO IPIRAN-
GA, INCLUINDO TÚNEIS, EMBOQUES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO 
E MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

OBJETO DO ADITAMENTO – DA SUSPENSÃO DO PRAZO 
CONTRATUAL - Suspensão do prazo contratual por mais 120 
dias corridos, a contar de 08 de setembro de 2018.

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES – SIURB.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
Publicação por Omissão
PROCESSO: 2008-0.178.324-7.
ADITAMENTO 018/018/SIURB/11/2018.
CONTRATO ADITADO – 018/SIURB/11.
CONTRATADA – CONSÓRCIO PONTAL LESTE.
OBJETO – EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROLONGAMENTO 

DA RADIAL LESTE, INCLUINDO VIADUTO GUAIANAZES, PONTI-
LHÕES, INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS E CANALIZAÇÃO DE CÓRRE-
GOS, DESDE ARTUR ALVIM ATÉ GUAIANAZES E ELABORAÇÃO 
DE PROJETO EXECUTIVO.

OBJETO DO ADITAMENTO – Da Suspensão do Prazo Con-
tratual – Suspensão do prazo contratual por mais 120 dias, 
contados a partir de 26 de setembro de 2018.

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 2017-0.169.088-4
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Tomada de preços n° 009/17/SMSO – Elaboração de proje-

to básico e executivo geométrico de drenagem, de pavimenta-
ção e estruturais no viário de acesso ao CÉU NOVO MUNDO na 
Av. Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira e Rua das Bicicletas.

DESPACHO:À vista dos elementos constantes do presente, 
em especial da existência de recursos financeiros às fls. 2.362 e 
da manifestação da ATAJ às fls. retro, nos termos do disposto no 
art. 43, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/93 e na Lei Municipal 
nº 13.278/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 009/17/SMSO, cujo 
objeto é a elaboração de projeto básico e executivo geométrico 
de drenagem, de pavimentação e estruturais no viário de aces-
so ao CÉU NOVO MUNDO na Av. Tenente Amaro Felicíssimo da 
Silveira e Rua das Bicicletas, em conformidade com as regras 
estabelecidas no edital e seus anexos, que ora ADJUDICO à 
empresa KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 07.169.280/0001-05. Por conseguinte, 
AUTORIZO a contratação da referenciada empresa pelo valor 
total de R$ 500.776,28 (quinhentos mil, setecentos e setenta e 
seis reais e vinte e oito centavos), para a prestação dos supra-
citados serviços.

Outrossim, AUTORIZO a emissão de empenho no valor 
de R$ 153.441,60 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos 
e quarenta e um reais e sessenta centavos) para suportar as 
despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando 
a dotação orçamentária nº 98.22.15.451.3009.5.100.4.4.90.3
9.00.08, conforme manifestação da Assessoria Contábil desta 
Pasta às fls. 2.362.

 2017-0.169.086-8
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Tomada de preços n° 010/17/SMSO – Elaboração de pro-

jeto básico e executivo geométrico de drenagem, de pavi-
mentação e projetos executivos estruturais da ligação viária 
compreendendo a alça direcional da Avenida Nossa Senhora do 
Ó à Ponte Júlio de Mesquita Neto, complementação da Avenida 
José Papaterra Limongi, ligação viária entre a Avenida casa 
verde e Rua José Fiuza Guimarães e demais compatibilizações 
viárias.

de direito privado, R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS 
EIRELI - CNPJ: 24.926.616/0001-56, pelo valor total de R$ 
16.162,16 (dezesseis mil cento e sessenta e dois reais e de-
zesseis centavos), para a aquisição de materiais de limpeza, 
conforme itens discriminados no SEI 011165648, considerando 
a adjudicação realizada através do procedimento licitatório;

II - Por conseguinte, AUTORIZO a emissão da Nota de 
Empenho a favor da citada pessoa jurídica de direito privado, 
no valor total do ajuste, onerando a dotação orçamentária nº 
27.10.18.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, consoante Nota de 
Reserva nº 62.064 (20/09/2018), a qual valerá como contrato, 
observando-se as exigências contidas no artigo 10 do Decreto 
nº 58.070, de 16 de janeiro de 2018 (Anexo do Empenho), 
devendo ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir da convocação, atendendo-se, no tocante 
à documentação comprobatória da regularidade fis-
cal, ao disposto no artigo 40, do Decreto Municipal n.º 
44.279/03;

III - Ficam designados, para o recebimento dos produtos, 
como fiscal e suplente, respectivamente, os servidores Leonardo 
Moura Santos Sobrinho, R.F.: 578.027-6 e Luiz Roberval Garrido 
Rariz, R.F.: 507.510-1;

 SEI 6027.2018/0003826-0
Assunto: Carta de intenção com proposta de Termo de 

Cooperação visando a realização de melhoria urbana no Parque 
Ibirapuera, pelo período de 2(dois) anos. Decreto Municipal nº 
52.062/2010.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 020/
SVMA/2018

A SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIEN-
TE – SVMA da Prefeitura Municipal de São Paulo, conside-
rando a proposta protocolada nesta Pasta pela E.A. COMU-
NICAÇÃO LTDA (AGÊNCIA EA), inscrita no CNPJ sob o nº 
07.936.926/0001-32, com sede na Alameda Tocantins, nº 75, 
18º andar, salas 1801 a 1803, Alphaville Industrial, Barueri, CEP: 
06.455-020 e ADIDAS DO BRASIL LTDA., doravante conhecida 
como ADIDAS, inscrita no CNPJ sob o nº 42.274.696/0001-94, 
com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, Alphaville Industrial, 
Barueri/SP, CEP: 06.454-000, representadas legalmente nes-
te ato por Renata Freire Barbatto, portadora da Carteira de 
Identidade nº 32.214.775-X, expedida pela SSP/SP, visando a 
realização serviços de melhorias urbanas no Parque Ibirapuera 
a seguir descritos, pelo período de 2 (dois) anos, TORNA PÚ-
BLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, 
que receberá propostas para o mesmo objetivo, conforme auto-
rizado pelo Decreto Municipal nº 52.062/2010.

Os serviços de melhoria urbana a serem feitos no Parque 
Ibirapuera são os seguintes:

* Instalação e operação de uma banca de empréstimos 
de produtos (SportsBase), entre a Ladeira da Preguiça e a Rua 
do Leão, em uma área de 18 m2, no valor de R$ 642.530,93 
(seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta reais e 
noventa e três centavos);

* Instalação e operação de uma banca de guarda-volumes, 
em frente ao estacionamento do MAM, em uma área de 15 m2, 
no valor de R$ 590.082,88 (quinhentos e noventa mil, oitenta e 
dois reais e oitenta e oito centavos);

* Reforma e pintura do piso de 2 (duas) quadras de futsal 
com alambrados, e construção de uma mini arquibancada entre 
as quadras, no valor de R$ 142.297,21 (cento e quarenta e dois 
mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos);

* Produção e instalação de grid de alongamento e muro 
grafitado com bancos de apoio, em frente ao estaciona-
mento do MAM, em uma área de 168 m2, no valor de R$ 
123.729,76(cento e vinte e três mil, setecentos e vinte e nove 
reais e setenta e seis centavos);

* Produção e instalação de 2(dois) totens comemorativos a 
Praça do Porquinho na própria praça, em uma área de 4 m2, no 
valor de R$ 34.672,55 (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta 
e dois reais e cinquenta e cinco centavos);

* Produção e instalação de 11 placas indicativas, sendo 
9 indicando a localização das bancas e locais de treinos no 
parque de tamanho 2m x 1m; e 4 indicando a entrada da 
pista de cooper de tamanho 0,6m x 0,4m, no valor de R$ 
149.471,30(cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e seten-
ta e um reais e trinta centavos);

* Realização de 2190 treinos assessorados (corrida, cami-
nhada e treino funcional) por profissionais da área, distribuídos 
em dois anos, localizados na Serraria, Praça do Porquinho e 
Marquise, atingindo em média 50 pessoas por treino, no valor 
de R$ 1.735.743,79 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, 
setecentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos).

O valor total estimado da proposta de cooperação é de R$ 
3.418.528,42 (três milhões, quatrocentos e dezoito mil, qui-
nhentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos).

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.

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.

Publique-se. Afixar cópia na entrada da Secretaria e 
em DEPAVE.

 SEI 6027.2018/0003827-9
Assunto: Carta de intenção com proposta de Termo de Co-

operação visando a realização de melhorias urbanas no Parque 
do Carmo, pelo período de 2(dois) anos. Decreto Municipal nº 
52.062/2010.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 021/SVMA/2018
A SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE 

– SVMA da Prefeitura Municipal de São Paulo, consideran-
do a proposta protocolada nesta Pasta, no Processo SEI nº 
6027.2018/0003827-9, pela E.A. COMUNICAÇÃO LTDA (AGÊN-
CIA EA), inscrita no CNPJ sob o nº 07.936.926/0001-32, com 
sede na Alameda Tocantins, nº 75, 18º andar, salas 1801 a 1803, 
Alphaville Industrial, Barueri, CEP: 06.455-020 e ADIDAS DO 
BRASIL LTDA., doravante conhecida como ADIDAS, inscrita no 
CNPJ sob o nº 42.274.696/0001-94, com sede na Alameda Rio 
Negro, nº 585, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06.454-000, 
representadas legalmente neste ato por Renata Freire Barbatto, 
portadora da Carteira de Identidade nº 32.214.775-X, expedida 
pela SSP/SP, visando a realização serviços de melhorias urbanas 
no Parque do Carmo a seguir descritos, pelo período de 2 (dois) 
anos, 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.

informação na internet: Fiscais: Elisangela da Silva Diniz, RF: 
851.816-5; Eliane Bispo do Nascimento, RF: 811.321.1; Tatiana 
Gomes Lopes, RF: 838.537.8; Leandro Resende de Freitas, RF: 
811.701-9; Paola Maciel de Antonio Barros, RF: 749.724.5; 
Bruno Martinelli, RF: 839.045-2 e Felipe Massami Maruyama, 
RF: 839.733.3. Suplentes: Alexandre França Rodrigues, RF: 
754.715.3; Larissa de Lima Leme, RF: 836.073.1; Marisa 
Neves Castellano, RF: 747.287-1; Rita de Cassia Cheng Wu, 
RF: 843.603-7; Caroline dos Santos de Souza, RF: 837.682.4; 
Joice Godoi Garcia, RF: 811.914-7 e Fabio Franklin Storino, RF: 
697.096.6.

 AUTORIDADE MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ASSUNTO: PROCESSO SEI Nº 8310.2018/0000956-6
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de ser-

viços de desinsetização, desratização e controle de pragas, 
inclusive escorpiões, nas áreas internas e externas nos prédios 
(sede e frota) pertencentes a esta Autarquia.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/AMLURB/2018
I – DESPACHO
1 – À vista dos elementos constantes do processo, em es-

pecial as manifestações da Comissão de Licitação, Diretoria Ad-
ministrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta Autoridade, 
no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 
003/AMLURB-PRE/2017 e Portaria 810/2018, com fundamento 
no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 18, § 
2º, inciso I do Decreto nº 44.279/03 e no artigo 3º, inciso VI do 
Decreto Municipal nº 46.662/05, HOMOLOGO a licitação efeti-
vada na modalidade de Pregão Eletrônico nº 10/AMLURB/2018, 
promovida para contratação de empresa para prestação de 
serviços de desinsetização, desratização e controle de pragas, 
inclusive escorpiões, nas áreas internas e externas nos prédios 
(sede e frota) pertencentes a esta Autarquia, à empresa adjudi-
catária DESINTEC - SERVICOS TECNICOS LTDA – EPP, CNPJ 
nº 58.408.204/0001-46, no valor anual de R$ 1.900,00 (mil e 
novecentos reais).

2 – AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho, para 
atendimento das despesas, onerando a dotação 81.10.15.122.
3024.2.100.3.3.90.39.00.00 – Autoridade Municipal de Limpe-
za Urbana – Administração da Unidade – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal, devendo ser 
observado o princípio de anualidade.

3 – DESIGNO, para fiscalizar o contrato, em atenção ao 
Decreto Municipal nº 56.779/2016 combinado com o artigo 6º 
do Decreto Municipal nº 54.873/2014, o servidor Antonio Alves 
de Souza - RF: 132 na qualidade de titular e a servidora Cristina 
Eliana Maciel - RF: 823.229-6 a qualidade de suplente.

 MOBILIDADE E TRANSPORTES
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 INTERESSADO: ALLIBUS TRANSPORTES LTDA.
SEI N. 6020.2018/0005084-0
Assunto: Multa contratual - item 7.4 do Contrato n. 

045/2017-SMT.GAB.
I – À vista dos elementos de convicção que instruem o 

presente processo administrativo, em especial as manifestações 
da São Paulo Transporte S/A – SPTrans e da Assessoria Jurídica 
deste Gabinete, as quais acolho e adoto como razão de decidir, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso formulado pela empresa 
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA., nos termos da Portaria n. 
201/2017-SMT.GAB, e mantenho a multa aplicada no valor de 
R$ 414.180,00 (quatrocentos e quatorze mil cento e oitenta 
reais) referente à posição do dia 31/01/2018.

 COMUNICADO DE ABERTURA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES, 
comunica aos interessados que se encontra aberta a seguinte 
licitação:

Pregão Eletrônico n° 07/2018/SMT-GAB
Processo Administrativo n° 6020.2018/0003686-3
Objeto: Contratação de empresa para prestação de 

serviços de Locação de Veículos, sendo 01 (um) veículo de 
Representação do tipo B, sem motorista, com fornecimen-
to de combustível e quilometragem livre, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade 
e Transportes, conforme especificações constantes do 
Anexo II deste Edital.

Tipo: Menor preço global
Destinação: Participação de todas as empresas
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

22/10/2018 às 10h00 (horário oficial de Brasília/DF), no 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br - UASG: 925018. 

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para 
download dos interessados nos endereços eletrônicos: http://e-
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.comprasgover-
namentais.gov.br.

Os documentos referentes à proposta comercial e anexos 
das empresas interessadas deverão ser encaminhados a partir 
da disponibilização do sistema até as 10h00 do dia 22 de 
outubro de 2018, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

A participação no presente Pregão dar-se-á através de 
sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasgover-
namentais.gov.br, nas condições descritas no Edital em data e 
horário informados acima.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 TERMO DE DOAÇÃO Nº 006/SVMA/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018-0.054.665-

0/6027.2018/0002483-9
DONATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 
74.118.514/0001-82

DOADOR: ASSOCIAÇÃO CITIESPERANÇA – CNPJ Nº 
07.430.353/0001-70.

OBJETO: Doação, sem ônus ou encargos à municipalidade, 
de 2 (dois) brinquedos denominados “Casinha do Tarzan- rús-
tico- com ponte”, para a revitalização do Parque Ibirapuera.

VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 05/10/2018

 SEI 6027.2018/0003326-9
INTERESSADOS: SVMA / DAF-12 / SETOR DE SUPRIMENTOS
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
I - No exercício das atribuições a mim delegadas, à vista 

dos elementos que instruem o presente, da Nota de Reserva nº 
62.064, da planilha mercadológica e da Ata da Sessão Pública 
da DL 738772, da manifestação da Assessoria Jurídica, com 
fundamento no artigo 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 Municipal nº 13.278/02, regulamentada 
pelo Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta, 
por dispensável o procedimento licitatório, da pessoa jurídica 

Ficam informadas as empresas interessadas em participar 
do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 252/2018 para AQUISIÇÃO 
DE APARELHO DE RAIOS-X, MESA CIRURGICA E FOCO 
CIRURGICO MOVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. 
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEIA, VINCULADO A ESTA AU-
TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, com abertura marcada 
para o dia 08/10/2018 às 09h00min, publicado no DOC do dia 
11/09/2018, página 118 , que o referido pregão fica suspenso 
“SINE-DIE”, para alteração no Edital.

Nova data de abertura será agendada posteriormente, com 
retirada de novo edital.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo 6110.2018/0007353-9
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 96 Envelopes de FIO DE CATGUT CROMADO 0, 
AG 2,5CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM (Item 01) e 2.184 Envelopes de 
FIO DE CATGUT CROMADO 1, AG 4,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM 
(Item 03) ,para uso nas unidades da Autarquia Hospitalar Muni-
cipal, por meio da ATA de Registro de Preços n° 045/AHM/2016, 
da empresa OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME, 
CNPJ: 12.378.421/0001-30?, pelo valor total de R$ 7.212,72 
(sete mil duzentos e doze reais e setenta e dois centavos), 
onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, 
conforme nota de reserva nº 2.879/2018.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo 6110.2018/0007354-7
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 308.000 UNIDADES DE SERINGA HIPODÉRMI-
CA DESCARTÁVEL 3ML(Item 01), para uso nas unidades da 
Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços n° 048/
AHM/2016, da empresa INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, 
CNPJ: 59.309.302/0001-99, pelo valor total de R$ 31.724,00 
(trinta e um mil setecentos e vinte e quatro reais) , onerando-
-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme 
nota de reserva nº 2.883/2018.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo 6110.2018/0006754-7
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 1.200 COMPRIMIDOS DE PROPATILNITRATO 10 
MG (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio 
da ATA de Registro de Preços n° 442/2017-SMS.G, da empresa 
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ: 43.295.831/0001-40, 
pelo valor total de R$ 251,40 (duzentos e cinquenta e um reais 
e quarenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.300
3.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.878/2018.

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002/2018 AO 
TERMO DE CONTRATO Nº 095/2016

PROCESSO Nº.: 6110.2017/0000617-1
PREGÃO Nº 112/2016
CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CNPJ: 04.995.603/0001-21
CONTRATADA: OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ N.º: 58.763.350/0001-90
OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ELETROMÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA VENTILA-
TÓRIA PULMONAR MICROPROCESSADOS, NOVOS, INCLUINDO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E 
TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS, 
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES À AUTARQUIA 
HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1. PRORROGAÇÃO do Termo de 
Contrato nº 095/2016 a partir de 19/09/2018 pelo período de 
12 meses (19/09/2018 à 18/09/2019). 2. ALTERAÇÃO do índice 
de reajuste contratual nos termo da Portaria SF nº 389/2017 
publicada no D.O.C do dia 19/12/2017.

VALOR MENSAL: R$ 632.370,00 (seiscentos e trinta e dois 
mil trezentos e setenta reais)

VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2018: R$ 2.150.058,00 (dois 
milhões, cento e cinquenta mil cinquenta e oito reais).

VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2019: R$ 5.438.382,00 (cin-
co milhões, quatrocentos e trinta e oito mil trezentos e oitenta 
e dois reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.2.507.3.
3.90.39.00

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
O SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

comunica aos interessados que acha-se aberta a licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/SFMSP/2018 
- Oferta de Compras nº 801080801002018OC00057 - 
Processo nº 6410.2018/0006249-0 promovido para AQUI-
SIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA NITRÍLICA PARA USO NOS 
22(VINTE E DOIS) CEMITÉRIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. A abertura será procedida 
pela CPL-2, no dia 19/10/2018 às 10h00, a ser realizada por 
intermédio do sistema eletrônico de contratação no endereço 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O edital e 
seus anexos estão disponíveis, na íntegra, pelos sites http://e-
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.bec.fazenda.
sp.gov.br ou poderão ser adquiridos pelas interessadas no 
horário das 9h00 às 16h00, até o último dia útil que anteceder 
a abertura, mediante a entrega no ato de 01 (um) CD-RW 
“virgem” de 700MB, ou mediante recolhimento junto a rede 
bancária credenciada, a importância correspondente a R$ 0,20 
(vinte centavos), por folha, através de Guia de Arrecadação na 
Divisão Administrativa – Rua da Consolação, 247 – 5º andar – 
Centro – São Paulo/SP. Informações no telefone 011-3396-3707.

 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6023.2017/0000227-0 - 1. Em face dos elementos que 
instruem o presente, notadamente os informes prestados por 
SMIT/CAF/SGC e SMIT/AJ, com fundamento Decreto Municipal 
54.873/2014, bem como na Portaria nº 67 de 28 de agosto 
de 2018, NOMEIO os seguintes fiscais e suplentes no bojo 
do Contrato 10/SMIT/17, firmado com a empresa 99 
TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ 18.033.552/0001-61, 
cujo objeto é a prestação de serviços de transporte individual 
remunerado de passageiros via aplicativo customizável web 
e mobile com apoio operacional e tratamento de dados, 
provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem 
da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de 
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