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 EXTRATO
CONTRATO nº 282/SMDHC/2022
Processo nº: 6074.2022/0009276-5
CONTRATADA: REGINIS EVENTOS EIRELI, CNPJ nº 

32.495.353/0001-04
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
FORMALIZADO EM: 01/12/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)GABRIEL PRADO RAMOS - REGINIS EVENTOS EIRELI

 EXTRATO
CONTRATO nº 315/SMDHC/2022
Processo nº: 6074.2022/0009318-4
CONTRATADA: MARCELO DE MELO AZEVEDO, CNPJ nº 

09.319.603/0001-25
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
FORMALIZADO EM: 01/12/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)MARCELO DE MELO AZEVEDO

 EXTRATO
CONTRATO nº 279/SMDHC/2022
Processo nº: 6074.2022/0009308-7
CONTRATADA: MARISA CASSIA VIEIRA REFEICOES, CNPJ nº 

26.464.722/0001-90
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
FORMALIZADO EM: 01/12/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)MARISA CASSIA VIEIRA.

 EXTRATO
CONTRATO nº 281/SMDHC/2022
Processo nº: 6074.2022/0009274-9
CONTRATADA: LETICIA ESTHER OLIVEIRA ABRAO, CNPJ nº 

41.574.470/0001-46
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
FORMALIZADO EM: 01/12/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)LETICIA ESTHER OLIVEIRA ABRAO 

 EXTRATO
CONTRATO nº 303/SMDHC/2022
Processo nº: 6074.2022/0009273-0
CONTRATADA: KARINA SANTOS DA MATA, CNPJ nº 

41.450.043/0001-56
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
FORMALIZADO EM: 01/12/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)KARINA SANTOS DA MATA 

 EXTRATO
CONTRATO nº 293/SMDHC/2022
Processo nº: 6074.2022/0009265-0
CONTRATADA: HUGO FERNANDO ABRAO CORREA, CNPJ 

nº 44.465.933/0001-20
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
FORMALIZADO EM: 01/12/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)HUGO FERNANDO ABRAO CORREA

 EXTRATO
CONTRATO nº 280/SMDHC/2022
Processo nº: 6074.2022/0009310-9
CONTRATADA: GABRIEL JACOMO MORAES DA CONCEI-

CÃO, CNPJ nº 42.721.488/0001-96
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

EMBASAMENTO LEGAL
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes 

observarão as disposições das Leis Municipais 13.278/2002 
e 15.944/2013, dos Decretos Municipais 43.406/2003, 
44.279/2003, 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013 e 
56.475/2015, das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, da 
Lei Complementar 123/2006 e demais normas complementares 
aplicáveis.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.
bec.fazenda.sp.gov.br

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TRABALHO E 
TURISMO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
6010.2022/0002338-1
I - À vista dos elementos constantes do processo, em espe-

cial, o parecer técnico e o parecer jurídico, na forma dos artigos 
29 e 32, § 4º, da Lei Federal 13.019/2014 e artigo 4º, inciso III, 
do Decreto Municipal 57.575/2016, AUTORIZO a celebração de 
parceria com a organização da sociedade civil Associação Be-
neficente Santos Amaral, inscrita no CPNJ 08.943.676/0001-
20, por meio de termo de fomento, tendo como objeto a rea-
lização de cursos de Alongamento, Trança, Barbearia e Design 
de Sobrancelha, com carga horária de 24h a 36h, totalizando a 
qualificação profissional de 40 (quarenta) pessoas, pelo período 
de 3 (três) meses, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil re-
ais), conforme o Plano de Trabalho de doc. 075032676.

II - Outrossim, AUTORIZO o empenhamento em favor da 
referida entidade, com consequente emissão da respectiva Nota 
de Empenho a onerar a dotação orçamentária 30.10.11.333.30
19.4.432.3.3.50.39.00.00 AUTORIZO, ainda, o cancelamento de 
eventuais saldos de reserva e de empenho.

III - DESIGNO como gestora da parceria a servidora Eliete 
Aparecida da Silva Souza, RF 525.559-7.

IV - APROVO a minuta do termo de fomento de doc. 
075032676, devendo constar como seu anexo único o Plano de 
Trabalho de doc. 075032676.

V - AUTORIZO a publicação do extrato de justificativa de 
doc. 075384773, na forma do artigo 32, § 1º, da Lei Federal 
13.019/2014.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
I – Em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 32 da Lei 

Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e do Decreto Municipal 
57.575, de 29 de dezembro de 2016, APRESENTO a justificativa 
da dispensa de chamamento público para a formalização da 
parceria a ser celebrada com a organização da sociedade 
civil Associação Beneficente Santos Amaral, inscrita no CPNJ 
08.943.676/0001-20, por meio de termo de fomento, com fulcro 
no art. 29 da Lei Federal 13.019/2014, e no parágrafo único do 
art. 30 do Decreto Municipal 57.575/2016, tendo como objeto 
a realização de cursos de Alongamento, Trança, Barbearia e 
Design de Sobrancelha, com carga horária de 24h a 36h, totali-
zando a qualificação profissional de 40 (quarenta) pessoas, pelo 
período de 3 (três) meses, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), conforme o Plano de Trabalho de doc. 075032676

II – Na forma do artigo 32, § 2º, da Lei 13.019/2014 e do 
Decreto 57.575/2016, admite-se a impugnação à justificativa 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da publicação 
deste extrato, a ser apresentada por via eletrônica, em formato 
digital, devidamente assinada, ao endereço eletrônico comuni-
cacaosmdet@prefeitura.sp.gov.br, até às 23h59min do dia final 
do prazo.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 EXTRATO
CONTRATO nº 284/SMDHC/2022
Processo nº: 6074.2022/0009281-1
CONTRATADA: STEFANY DE ALMEIDA ABRAO, CNPJ nº 

41.829.314/0001-89
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
FORMALIZADO EM: 01/12/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)STEFANY DE ALMEIDA ABRÃO 

 EXTRATO
CONTRATO nº /SMDHC/2022
Processo nº: 6074.2022/0009287-0
CONTRATADA: SABRINA SILVA SOUZA, CNPJ nº 

41.952.222/0001-91
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
FORMALIZADO EM: 01/12/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)SABRINA SILVA SOUZA.

 EXTRATO
CONTRATO nº 283/SMDHC/2022
Processo nº: 6074.2022/0009277-3
CONTRATADA: ROSALILAS BUFFET EIRELI, CNPJ nº 

34.216.059/0001-33
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, 

inscritos e situados em comunidades com altos índices de 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, 
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar 
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos 
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
FORMALIZADO EM: 01/12/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-

pal - SMDHC
b)NEUSA MARIA RAMOS - ROSALILAS BUFFET EIRELI

FOR0086 Pregoeiro O Fornecedor "C.S.O BRASIL EIRELI" enviou o arquivo "FOR0086_30.pdf”. 07/12/2022 14:38:35
FOR0086 Pregoeiro O Fornecedor "C.S.O BRASIL EIRELI" enviou o arquivo "FOR0086_31.pdf”. 07/12/2022 14:38:53
FOR0086 Pregoeiro O Fornecedor "C.S.O BRASIL EIRELI" enviou o arquivo "FOR0086_32.pdf”. 07/12/2022 14:38:58
FOR0086 Pregoeiro O Fornecedor "C.S.O BRASIL EIRELI" enviou o arquivo "FOR0086_33.pdf”. 07/12/2022 14:39:05
FOR0086 Pregoeiro O Fornecedor "C.S.O BRASIL EIRELI" enviou o arquivo "FOR0086_34.pdf”. 07/12/2022 14:39:25
FOR0086 Pregoeiro Pode conferir Sra Pregoeira recebimento da s documentações, por favor! 07/12/2022 14:40:36
Pregoeiro FOR0086 Senhor licitante, solicito que insira a proposta comercial novamente com os dados bancários - Banco do Brasil. 07/12/2022 14:52:56
Pregoeiro FOR0086 Caso seja possivel inserir catálogo do objeto ofertado. 07/12/2022 14:53:47
FOR0086 Pregoeiro Sim claro, so um momento por favor 07/12/2022 14:56:19
FOR0086 Pregoeiro O Fornecedor "C.S.O BRASIL EIRELI" enviou o arquivo "FOR0086_35.pdf".  07/12/2022 15:01:03
Pregoeiro FOR0086 Caso seja possivel inserir catálogo do objeto ofertado. 07/12/2022 15:05:35
FOR0086 Pregoeiro O Fornecedor "C.S.O BRASIL EIRELI" enviou o arquivo "FOR0086_36.pdf". 07/12/2022 15:08:56
Pregoeiro FOR0086 Obrigada. 07/12/2022 15:10:35
FOR0086 Pregoeiro O Fornecedor "C.S.O BRASIL EIRELI" enviou o arquivo "FOR0086_37.pdf". 07/12/2022 15:13:53
FOR0086 Pregoeiro De nada 07/12/2022 15:14:32
Pregoeiro TODOS Nos termos da clausula 11.4, o certame será suspenso para recebimento dos documentos de habilitação em seus originais, bem como 
  análise técnica da Unidade Requisitante, tendo os FOR0086, como prazo final de envio o dia 12/12, desta forma reabriremos o certame 
  no dia 13/12 as 11horas. 07/12/2022 15:19:13
Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 07/12/2022 15:19:31. 07/12/2022 15:19:31
Pregoeiro TODOS Motivo: Nos termos da clausula 11.4, o certame será suspenso para recebimento dos documentos de habilitação em seus originais, bem 
  como análise técnica da Unidade Requisitante, tendo os FOR0086, como prazo final de envio o dia 12/12, desta forma reabriremos o certame 
  no dia 13/12 as 11horas 07/12/2022 15:19:31
Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 13/12/2022 11:00:00 07/12/2022 15:19:31
Sistema BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 13/12/2022 11:00:00
Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 13/12/2022 11:01:07
Pregoeiro TODOS Bom dia senhores licitantes. 13/12/2022 11:03:26
FOR0086 Pregoeiro Bom dia Sra Pregoeira 13/12/2022 11:04:34
Pregoeiro TODOS O Licitante C.S.O BRASIL EIRELI foi habilitado para o Item 1.
  Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital. 13/12/2022 11:05:11
Pregoeiro TODOS O Licitante C.S.O BRASIL EIRELI foi habilitado para o Item 2.
  Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital. 13/12/2022 11:05:19
Sistema BEC/SP TODOS Fase de Adesão iniciada. 13/12/2022 11:05:21
Pregoeiro TODOS 5 minutos 13/12/2022 11:05:58
Sistema BEC/SP TODOS Fase de adesão encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada. 13/12/2022 11:11:56
Sistema BEC/SP TODOS Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição. 13/12/2022 11:16:11
Sistema BEC/SP TODOS Informativo: Elaboração da Ata 13/12/2022 11:16:11
Pregoeiro TODOS Agradecemos a participação de todos. 13/12/2022 11:16:42
Pregoeiro TODOS Sessão pública encerrada. 13/12/2022 11:17:35

________________________________________
Sessão Pública Suspensa
________________________________________
Às 12:52:59h do dia 07 de dezembro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Almoço..
Às 14:01:10h do dia 07 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Solange Piva Feiteiro e respecti-

vos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão 801005801002022OC00133.
Às 15:19:31h do dia 07 de dezembro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Nos termos da clausula 11.4, o cer-

tame será suspenso para recebimento dos documentos de habilitação em seus originais, bem como análise técnica da Unidade Re-
quisitante, tendo os FOR0086, como prazo final de envio o dia 12/12, desta forma reabriremos o certame no dia 13/12 as 11horas.

Às 11:01:07h do dia 13 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Solange Piva Feiteiro e respecti-
vos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão 801005801002022OC00133.

Encerramento realizado por - Solange Piva Feiteiro
________________________________________

Considerações finais - O processo será encaminhado para análise da Assessoria Jurídica da pasta e posteriormente para conhecimento e deliberação do Secretário Adjunto.
Data 13/12/2022 às 11:17:28

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
090/SMSU/2022 - Processo SEI 6029.2022/0013906-5, Ofer-
ta de Compra 801005801002022OC00147 (PARTICIPAÇÃO AM-
PLA) e Oferta de Compra 801005801002022OC00148 (PARTICI-
PAÇÃO RESERVADA), com data prevista para o dia 27/12/2022 
às 09h00, que tem como objeto a “Fornecimento de 4 
(quatro) MOTOCICLETAS COM ACESSÓRIOS, de no mínimo 
245,00 cm³, a serem utilizados pelo Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar, para realizar primeiro atendimento de 
socorro em situação de emergência”, conforme especifi-
cações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital.

EMBASAMENTO LEGAL: 
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes 

observarão as disposições das Leis Municipais 13.278/2002 
e 15.944/2013, dos Decretos Municipais 43.406/2003, 
44.279/2003, 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013 e 
56.475/2015, das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, da 
Lei Complementar 123/2006 e demais normas complementares 
aplicáveis.

Links de acesso: 
www.bec.sp.gov.br
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/

 AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
091/SMSU/2022 - Processo SEI 6029.2022/0012710-5, Ofer-
ta de Compra 801005801002022OC00146 (PARTICIPAÇÃO EX-
CLUSIVA), com data prevista para o dia 27/12/2022 às 14h00, 
que tem como objeto a “Aquisição de conjunto de mesa 
com cadeira acoplada para refeitório (10 bancos) para a 
Academia de Formação em Segurança Urbana – AFSU”, 
conforme especificações constantes do Anexo I - Termo 
de Referência do Edital”. - O procedimento licitatório e 
os atos dele decorrentes observarão as disposições das Leis 
Municipais 13.278/2002 e 15.944/2013, dos Decretos Muni-
cipais 43.406/2003, 44.279/2003, 46.662/2005, 52.091/2011, 
54.102/2013 e 56.475/2015, das Leis Federais 8.666/1993 e 
10.520/2002, da Lei Complementar 123/2006 e demais normas 
complementares aplicáveis.

Links de acesso : 
www.bec.sp.gov.br
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/

 AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
087/SMSU/2022 - Processo SEI 6029.2022/0012832-2, Oferta 
de Compra 801005801002022OC00143 (PARTICIPAÇÃO AM-
PLA), com data prevista para o dia 27/12/2022 às 09h00, que 
tem como objeto a “Manutenção preventiva, corretiva, repa-
rações, adaptações e modificações, de acordo com o Decreto 
29.929/91, Portaria 002/SMSO-G/2017 e alterações posteriores, 
em próprios municipais, com fornecimento de materiais de pri-
meira linha e mão-de-obra especializada, edificação para muro 
de fechamento da Inspetoria de Operações Especiais - IOPE”, 
conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de 
Referência do Edital”.

O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes 
observarão as disposições das Leis Municipais 13.278/2002 
e 15.944/2013, dos Decretos Municipais 43.406/2003, 
44.279/2003, 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013 e 
56.475/2015, das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, da 
Lei Complementar 123/2006 e demais normas complementares 
aplicáveis.

Links de acesso : 
www.bec.sp.gov.br
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/

 AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
089/SMSU/2022 - Processo SEI 6029.2021/0011630-6, Ofer-
ta de Compra nº 801005801002022OC00145 (PARTICIPAÇÃO 
AMPLA), com data prevista para o dia 27/12/2022 às 11h00, 
que tem como objeto a “Contratação de empresa espe-
cializada no ramo de engenharia, para a modernização 
atualização tecnológica dos elevadores da Sede Comando 
Geral da GCM”, conforme especificações constantes do 
Anexo I - Termo de Referência do Edital”. - O procedimento 
licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposi-
ções das Leis Municipais 13.278/2002 e 15.944/2013, dos 

Decretos Municipais 43.406/2003, 44.279/2003, 46.662/2005, 
52.091/2011, 54.102/2013 e 56.475/2015, das Leis Federais 
8.666/1993 e 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006 e 
demais normas complementares aplicáveis.

Links de acesso: 
www.bec.sp.gov.br
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
088/SMSU/2022 - Processo SEI 6029.2021/0015461-5, Oferta 
de Compra 801005801002022OC00149 (PARTICIPAÇÃO EX-
CLUSIVA), com data prevista para o dia 27/12/2022 às 11h00, 
que tem como objeto a “Serviço de empresa especializada 
nos serviços de sucção de resíduos de fossa séptica – 
lote”, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo 
de Referência do Edital.

EMBASAMENTO LEGAL
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes 

observarão as disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, 
dos Decretos Municipais 43.406/2003, alterado pelo Decre-
to 55.427/2014, 44.279/2003, 46.662/2005, 54.102/2013, 
56.475/2015 e 56.818, de 17 de fevereiro de 2016, das Leis 
Federais 10.520/2002 e 8.666/93, da Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, Decreto 
Federal 10.024/2019 e das demais normas complementares 
aplicáveis.

Links de acesso: 
www.bec.sp.gov.br
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/

 EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 011/SMSU/2021

6029.2021/0010298-4
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

URBANA
CONTRATADA: IAGO ANTONIO ALENCAR COS-

TA PLACAMP COMERCIO E GESTAO DE SERVICOS - CNPJ: 
37.180.169/0001-80

DATA ASSINATURA: 22/11/2022
OBJETO DO CONTRATO: "Registro de preços para contra-

tação de Empresa especializada e credenciada em confecção 
de Placa de Identificação Veicular (PIV) padrão Mercosul, nos 
moldes do ANEXO I da Resolução 780/19 do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, para fins de aquisição, substituição 
nos casos de perda ou deterioração, destinado para os veículos 
e motocicletas oficiais da Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana"

CLÁUSULA PRIMEIRA
Prorrogação da vigência da ATA de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas constantes do 

Termo de Contrato ora aditado:
Item
do

TR Especificação Unidade Valor 
Unitário: 

01 Serviço de confecção de placa de Identificacao Veicular, Reves-
tida em seu Anverso Com Pelicula Retrorefletiva; padrão MER-
COSUL (oficial), 40 cm de comprimento por 13 cm de largura, de 
acordo com a Resolução Contran 780/2019 e Portaria Detran Sp 
11/2020 (PARA VEÍCULOS 4 RODAS)
Par R$ 140,00

02 Serviço de confecção de placa de Identificação Veicular, Reves-
tida em seu Anverso Com Película Retro refletiva; padrão MER-
COSUL (oficial), 40 cm de comprimento por 13 cm de largura, de 
acordo com a Resolução Contran 780/2019 e Portaria Detran SP 
11/2020 (PARA VEÍCULOS 2 RODAS).

Unid. R$ 90,00

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
092/SMSU/2022 - Processo SEI 6029.2022/0007736-1, Ofer-
ta de Compra 801005801002022OC00150 (PARTICIPAÇÃO 
AMPLA) e 801005801002022OC00151 (PARTICIPAÇÃO RESER-
VADA/EXCLUSIVA) ,com data prevista para o dia 27/12/2022 
às 11h00, que tem como objeto “REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UNIFORMES DO POLICIAMENTO 
ORDINÁRIO MASCULINO, FEMININO E UNIDADES ESPE-
CIALIZADAS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA”, confor-
me especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência 
do Edital”.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 às 05:02:07
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