
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Coordenadoria de Administração e Finanças

Rua Líbero Badaró, 425, 32º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905
Telefone: 3913-4000

Termo de Apostilamento

TERMO DE
APOSTILAMENTO
N°001/2022 À ATA
DE REGISTRO DE
PREÇOS
N°017/SMPED/2021,
FIRMADO ENTRE A
SECRETARIA
MUNICIPAL DA
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA –
SMPED E A
E M P R E S A AZUL
TRANSPORTE E
TURISMO Ltda.

 

 
Com base no ar go 65, §8° da Lei Federal n°8.666/93, a CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA

COM DEFICIÊNCIA - SMPED, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 425 – 32º andar, Centro – São Paulo/SP – CEP 01009-
905, inscrita no CNPJ sob n.º08.082.743/0001-60, neste ato representada pelo Sr. FLÁVIO ADAUTO FENÓLIO, Chefe
de Gabinete, portador do RG nº 26.238.777-3 SSP/SP e CPF nº 260.109.838-43, tendo como CONTRATADA a empresa
AZUL TRANSPORTE E TURISMO Ltda ., CNPJ nº 10.764.533/0001-01 com sede na Avenida do Rio Bonito, nº575, bairro:
Socorro, cidade de São Paulo, telefone (11) 3439-7700, e-mail: comercial@azullocadora.com.br, por seu
representante legal, o Diretor, Sr. LEANDRO ZILLIG BARBOSA, portador do R.G. 35.134.889-x e C.P.F. 307.317.928-31,
RESOLVE APOSTILAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°017/SMPED/2021, para reajustar os preços registrados,
conforme Cláusula Terceira - Dos Reajuste dos Preços, da referida Ata Registro de preços, processo SEI
6065.2021/0000158-0.

 

Com base nas informações constantes nos autos do processo iden ficado no preâmbulo, fica
reajustada a Ata de Registro de Preço n°017/SMPEDD/2021, com efeitos retroa vos, contados apar r de
02/08/2022, conforme segue:

 

Item Objeto
Valor

registrado
Reajuste

Valor Reajustado da Ata
de Registro de Preços
n°017/SMPED/2021.

Termo de Apostilamento 001/2022 (070551759)         SEI 6065.2021/0000158-0 / pg. 1



01

Van ascessível - Veículos po van ou similar, com
capacidade para transportar, no mínimo, 08 a 10
passageiros, exceto o motorista, com no mínimo 02
lugares para o transporte de pessoas com deficiência
em cadeira de rodas, acomodado com suas cadeiras,
preferencial ente de fabricação nacional. Poltronas
individuais reclináveis e adequados ao transporte de
passageiros, de forma acessível, disponibilizando
plataforma automa zada para em arque de
cadeirantes e pessoas sem deficiência. Ano de
fabricação não inferior a 2014; com ar condicionado;
Estribo lateral; Sistema de monitoramento online
(GPS).

R$ 700,00
(setecentos
reais)

10,8767 % 

R$ 776,14
(setecentos e setenta
e seis reais e
quatorze centavos).

02

Micro ônibus - Veículos po Micro-ônibus ou similar,
com capacidade para transportar no mínimo de 15 a
17 passageiros, exceto o motorista, devendo ainda
possuir, no mínimo 05 lugares para pessoas com
deficiência em cadeira de rodas, configuração
modular, com a sua própria cadeira,
preferencialmente de fabricação nacional. Poltronas
individuais reclináveis e adequados ao transporte de
passageiros, de forma acessível, disponibilizando
plataforma automa zada para embarque de
cadeirantes e pessoas sem deficiência; Ano de
fabricação não inferior a 2014; Sistema de
monitoramento online (GPS); Equipados com: Ar
Condicionado, TV ou Monitor; DVD; Som Ambiente.

R$ 1.100,00
(um mil e
cem reais)

10,8767 %

R$ 1.219,64 (um mil
duzentos e dezenove
reais e sessenta e
quatro centavos).

03

Ônibus ascessível - Veículos po Ônibus ou similar,
com capacidade para transportar no mínimo 30
passageiros, exceto o motorista, devendo ainda
possuir, no mínimo 02 lugares para o transporte de
pessoas com deficiência em cadeira de rodas, em sua
própria cadeira, preferencialmente de fabricação
nacional. Poltronas individuais reclináveis e
adequados ao transporte de passageiros com
deficiência, de forma acessível, disponibilizando
plataforma elevatória automa zada para embarque
de cadeirantes e pessoas sem deficiência; Ano de
fabri ação não inferior a 2013; Sistema de
monitoramento online (GPS); Equipados com: Ar
Condicionad , TV ou Monitor, DVD, Som Ambiente,
Geladeira elétrica, Toalete (abastecido).

R$ 1.500,00
(um mil e
quinhentos
reais)

10,8767 % 

R$ 1.663,15 (um mil
seiscentos e sessenta
e três reais e quinze
centavos). 

 
 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preço nº 017/SMPED/2021,

que não foram afetadas em decorrência da modificação aqui processada.
 

São Paulo, 13 de setembro de 2022.
 
 
 

FLÁVIO ADAUTO FENÓLIO
Chefe de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPED
(Assinado eletronicamente)
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TESTEMUNHAS:

___________________________

Nome: Claudia Cainelles Colombo

RG: 20.602.732-1

(Assinado eletronicamente)

 

___________________________

Nome: Jaqueline Martins Gomes

RG: 48.072.082-4

(Assinado eletronicamente)

 

Flávio Adauto Fenólio 
Chefe de Gabinete 
Em 14/09/2022, às 18:01.

Jaqueline Martins Gomes
Assessor(a) 
Em 14/09/2022, às 18:10.

Claudia Cainelles Colombo 
Assessor(a) 
Em 14/09/2022, às 20:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código
verificador 070551759 e o código CRC 889DCCCB.

Referência: Processo nº 6065.2021/0000158-0 SEI nº 070551759
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