
SÃO PAULO OBRAS
Chefia Gabinete

Avenida São João, 473, 21º andar  Bairro Centro  São Paulo/SP  CEP 01035904

Telefone: 

Resolução

       RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

                      RD   N.º   PRE-DAF-014/2021

DATA APROVAÇÃO

25/05/2021

SECRETÁRIO DA 
REUNIÃO

ASSUNTO

AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/SG-COBES/2020, PARA 
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI.

RESOLUÇÃO

 I - Relatório/Justificativa:

Em face do encerramento do Contrato nº 0351970100, cujo objeto era a prestação de serviços de frota à 
SPObras, necessário se faz que a empresa promova a contratação de serviços de transportes de passageiros 
para regular continuidade das atividades desenvolvidas pela empresa.

Desse modo, considerando a existência da Ata de Registro de Preço 0004/SG-COBE S/2020, em que a KGA 
DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI é a detentora, e que tem por objeto a contratação de 
serviços especializados na intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de 
passageiros, via aplicativo 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 
informação na internet, serviços, a SPObras poderá aderir a referida Ata, com vista a manter a continuidade 
da prestação de serviços para a Administração Superior.
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O critério aplicado para a presente contratação, definição dos KM/ano, foi baseado na média da utilização 
dos veículos na vigência do Contrato nº 0351970100, o que perfaz um total de 86.400Km/ano, período de 12 
(doze) meses de contrato.

A contratação por adesão será feita com base na contratação do veículo discriminado no item "1" do aludido 
documento " Véiculos do tipo comum, na quantidade de 7.200 km/mês a um valor de R$ 2,00 (dois reais) 
km rodado."

O valor estimado para a contratação pelo período de 12 (doze) meses é de R$ 172.800,00

(Cento e setenta e dois mil e oitocentos reais).

 II- Resolução:

A Diretoria Executiva apreciando o exposto pelo relator resolve:

a)  Autorizar a adesão a Ata de Registro de Preço nº 004/ SG-COBES/2020, para contratação da empresa 
KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI, para prestação de serviço de intermediação e 
agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros, via aplicativo web e mobile 
com apoio operacional e tratamento de dados, provedores apoio operacional e tratamento de dados, 
provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros 
serviços de informação na internet, pelo período de 12 (doze) meses, pelo valor estimado em R$ 172.800,00 
(Cento e setenta e dois mil e oitocentos reais).

b) Determinar que o Núcleo de Gestão Administrativa e a Gestão Jurídica adotem as providências cabíveis 
para cumprimento desta Resolução.

Cento e setenta e dois mil e oitocentos reais).

SOLICITANTE

SIGLA - DATA

NGA – 13/05/2021

___________

VISTO

PROPONENTE

SIGLA - DATA

DAF – 17/05/2021

___________

VISTO

PROPOSTA DE 
RESOLUÇÃO DE 
DIRETORIA

PRD Nº

PRE-DAF-
014/2021

RELATOR

SIGLA - DATA

DAF – 17/05/2021

___________

VISTO

APROVAÇÃO JURÍDICA

SIGLA - DATA

GJU – 20/05/2021

___________

VISTO

Documento assinado eletronicamente por Marina Faleira Veloso, Secretário(a), em 26/05/2021, às 

16:38, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
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Documento assinado eletronicamente por RICARDO DE MENEZES DIAS, Gestor(a) Sênior, em 

26/05/2021, às 18:04, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 

55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo do Prado Farias, Diretor(a) Administrativo(a) e 

Financeiro(a), em 26/05/2021, às 18:34, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, 

inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Alvaro da Silva e Souza, Coordenador(a), em 

28/05/2021, às 10:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 

55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, 

informando o código verificador 044909099 e o código CRC 459925C2.

Referência: Processo nº 7910.2021/00003619 SEI nº 044909099
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