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COMUNICADO DE ABERTURA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO. 

A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL comunica aos 
interessados que está aberta a seguinte licitação: 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2022- SGM. 
Processo: 6011.2022/0002902-4 
OBJETO: Aquisição de gradil eletrofundido e Pilar chato 

para a sustentação, conforme especificações do Termo de Refe- 
rência anexo I do Edital. 

Abertura da Licitação dia 08/11/2022 às 10h30min. 
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br 
O Caderno de Licitações, composto de Edital e seus Anexos, 

poderá ser acessado por meio de consulta ao site http://e- 
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou, ainda, obtido no 
Viaduto do Chá, 15 – 12º andar - das 09h00 às 16h00 - até o 
último dia útil que anteceder a abertura do certame, mediante 
o recolhimento da importância de R$ 0,30 por folha, através de 
Guia de Recolhimento que será fornecida pela Supervisão de 
Compras Licitações e Contratos. 

6011.2022/0002755-2  SGM/CAF/DAP/SAA. Aquisição 
de materiais de Jardinagem, conforme especificações do Ter- 
mo de Referência anexo I do Edital. I. À vista dos elementos 
contidos no presente, em especial a Minuta de Edital e seus 
Anexos, e manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, 
doc. 071670210 observadas as formalidades legais e cautelas 
de estilo, com fundamento nas Leis Federais nºs 8.666/93 
e 10.520/02, e suas alterações, Decreto Federal n° 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, c/c artigo 1º da Lei Municipal 
nº 13.278/02, regulamentada pelos Decretos nº 46.662/05, 
47.014/06, 43.406/03, 56.475/15 e 58.400/2018, exclusiva- 
mente aos interessados qualificados como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, aptos a se beneficiarem do tra- 
tamento diferenciado e favorecido, estabelecido pelas Leis 
Complementares nº 123/2006 e 147/2014, AUTORIZO, com 
base na delegação de competência promovida pela Portaria 
n.º 219/2018-SGM a abertura de certame licitatório na moda- 
lidade Pregão Eletrônico do tipo "menor preço total por item", 
objetivando a Aquisição de materiais de Jardinagem, conforme 
especificações deste Termo de Referência anexo I do Edital. II. 
Designo o Pregoeiro Vinicius Ferreira e demais membros da 
Portaria 06/2022-SGM/CHG para processar e julgar a licitação. 

COMUNICADO DE ABERTURA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO. 

A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL comunica aos 
interessados que está aberta a seguinte licitação: 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2022- SGM. 
Processo: 6011.2022/0002755-2 
OBJETO: Aquisição de materiais de Jardinagem, conforme 

especificações do Termo de Referência anexo I do Edital.. 

Abertura da Licitação dia 04/11/2022 às 10h30min. 
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br 
O Caderno de Licitações, composto de Edital e seus Anexos, 

poderá ser acessado por meio de consulta ao site http://e- 
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou, ainda, obtido no 
Viaduto do Chá, 15 – 12º andar - das 09h00 às 16h00 - até o 
último dia útil que anteceder a abertura do certame, mediante 
o recolhimento da importância de R$ 0,30 por folha, através de 
Guia de Recolhimento que será fornecida pela Supervisão de 
Compras Licitações e Contratos. 

6011.2022/0002967-9 SGM/CAF. Contratação de em- 
presa especializada na prestação de serviços de Coffee Break. 
I - À vista dos elementos contidos no presente, nos termos do 
artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, do artigo 6.º da Lei Municipal 
13.278/02, além dos Decretos 44.279/03 e Decreto 56.144/2015 
e Ata de Registro de Preços 20/SME/2022, doc. 071699463, 
da autorização para sua utilização proferida por SME/COSERV, 
doc. 071808165, e em especial o parecer da Assessoria Jurídica 
desta pasta sob doc. 072135661, observadas as formalidades 
legais e cautelas de estilo, AUTORIZO, com base na delegação 
de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, 
a contratação por adesão à referida ARP, da empresa AMBP  
PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAS LTDA, inscrita no CNPJ 
n.º 08.472.572/0001-85, objetivando a aquisição de 3.000 (três 
mil) Coffee Break tipo II, pelo valor unitário de R$ 21,41 (vinte 
e um reais e quarenta e um centavos) perfazendo o valor total 
de R$ 64.230,00 (sessenta e quatro mil duzentos e trinta reais). 
II. Designo como gestora do ajuste à servidora Elza Paulino da 
Silva RF: 530.542-0, o controle de execução será exercido pelas 
servidoras Neiva Trevisan – RF: 807.374-1, na qualidade de 
fiscal e Elaine Trindade Munhoz – RF: 859.373-6 como suplente. 
III. Em consequência, emita-se Nota de Empenho em favor da 
empresa AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAS LTDA, 
inscrita no CNPJ n.º 08.472.572/0001-85, no valor total de R$ 
64.230,00(sessenta e quatro mil duzentos e trinta reais), sendo 
para o exercício de 2022 a quantidade de 500 (quinhentos) 
Coffee Break Tipo II, perfazendo o valor de R$ 10.705,00 (dez 
mil setecentos e cinco reais) onerando a dotação orçamentária 
n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, para o exercício 
de 2023 a quantidade de 2.500 Coffee Break Tipo II, perfazendo 
o valor total de R$ 53.525,00 (cinquenta e três mil quinhentos e 
vinte e cinco reais) Coffee Break tipo II, observando-se o princi- 
pio da anualidade orçamentaria. 

 

SEGURANÇA URBANA 

GABINETE DA SECRETÁRIA  

COMUNICADO DE RETOMADA DE ETAPA DE 
LICITAÇÃO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBA- 
NA, COMUNICA a retomada de etapa de licitação na 
modal idade PREGÃO ELETRÔNICO 042/SMSU/2022  
– Processo SEI 6029.2021/0007857-0, Oferta de Compra 
801005801002022OC00075 – Participação Exclusiva, no dia 
26/10/2022 às 09h30min, que tem como objeto “Aquisição 
de Alvo e Silhueta Humanóide Padrão SAT”, onde serão 
analisadas as ofertas subsequentes apresentadas na sessão 
pública. 

6029.2022/0010008-8 - Secretaria Municipal de Seguran- 
ça Urbana - SMSU. - Homologação de certame. – I - No uso de 
minhas atribuições legais, com fundamento no artigo 4º, inciso 
XXII, da Lei Federal 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso I, do 
Decreto Municipal 44.279/03, no artigo 3o, inciso VI, do Decreto 
Municipal 46.662/05, Decreto Municipal 54.102/2013 e na 
Portaria 48/SMSU/2022, diante dos elementos informativos que 
instruem o presente, em especial a manifestação da Assessoria 
Jurídica e a Ata da sessão pública de Pregão Eletrônico nº 059/ 
SMSU/2022 (doc. 072182162), HOMOLOGO para a empre- 
sa PROMASTER CONSTRUÇÕES DE OBRAS LTDA – CNPJ 
41.733.665/0001-91, a execução do serviço de instalação 
elétrica do Complexo Givanildo - Academia de Formação de 
Segurança Urbana - AFSU, pelo valor global estimado de R$ 
93.490,68 (noventa e três mil quatrocentos e noventa reais e 
sessenta e oito centavos), conforme memorial descritivo de doc. 
069241198; - II – Por consequência, AUTORIZO, observadas 
as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação da 
empresa PROMASTER CONSTRUÇÕES DE OBRAS LTDA – 
CNPJ 41.733.665/0001-91, no valor global estimado de R$ 
93.490,68 (noventa e três mil quatrocentos e noventa  
reais e sessenta e oito centavos)0, nos termos do Edital e 
seus anexos de doc. 070956540; - 

III – AUTORIZO, outrossim, a emissão da respectiva Nota 
de Empenho conforme reserva 56.713/2022, onerando a do- 
tação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.39.00.0 
0, devendo seguir os termos da minuta de contrato de doc. 
070956540; - IV - Por fim, nos termos do artigo 67 da Lei Fede- 

ral nº 8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/14, de- 
signo os servidores Denys de Campos Batista – RF. 889.797.2 
como fiscal, e como fiscal Suplente Pedro Cardoso Lago 
Júnior - RF: 656.412.7, para atuar na fiscalização e acompa- 
nhamento da execução, nos termos do anexo do Edital de doc. 
070956540. 

 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, TRABALHO E 

TURISMO 

GABINETE DA SECRETÁRIA  

EXTRATOS 

2º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORA- 
ÇÃO 

Processo Administrativo: 6064.2020/0000084-6 

Termo de Colaboração: 001/2020/SMDET 

Parceiras: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô- 
mico e Trabalho, CNPJ 04.537.740/0001-12 

Instituto Asta, CNPJ 05.754.869/0001-45 
Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo de vigência 

da parceria. 

Cláusula primeira – do objeto: 
1.1 O objeto do presente termo aditivo consiste na prorro- 

gação do prazo de vigência do Termo de Colaboração 01/2020/ 

SMDET por mais 24 (vinte e quatro) meses, com vigência até 
13/10/2024. 

1.2 O plano de trabalho atualizado segue juntado sob doc., 
o qual passa a integrar o Termo de Colaboração. 

Cláusula segunda – do valor e da dotação: 
2.1 A prorrogação da presente parceria compreende o valor  

total de R$ 2.958.202,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta 

e oito mil duzentos e dois reais), sendo deste valor o montante 
de R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais) de 
responsabilidade do Instituto Asta em forma de contrapartida 
e o montante de R$ 2.839.402,00 (dois milhões, oitocentos e 
trinta e nove mil quatrocentos e dois reais) de responsabilidade 
PMSP/SMDET, dos quais R$ 558.376,00 (quinhentos e cinquenta 
e oito mil trezentos e setenta e seis reais) referem-se ao exercí- 

cio de 2022, que onerará a dotação nº 30.10.11.334.3019.2409 

.33.50.39.00.00 do orçamento vigente. O repasse será realizado 
conforme cronograma abaixo: 

Outubro/2022   abril/2023    outubro/2023  abril/2024 
1º repasse R$ 558.376,00 
2º repasse R$ 404.000,00 
3º repasse R$ 404.000,00 
4º repasse R$ 1.473.026,00 
Total R$ 2.839.402,00 

Cláusula terceira – da ratificação: 

3.1 As PARTES de comum acordo e sem ânimo de novar,  
ratificam as demais cláusulas e condições do Termo de Colabo- 
ração 01/2020/SMDET. 3.2 As PARTES anuem expressamente ao 
conteúdo deste instrumento. 

Prazo de execução e vigência: 12 (doze) meses contados a 
partir da assinatura. 

Data de assinatura: 13 de outubro de 2022. 

Signatárias: Armando de Almeida Júnior, Portaria 237, de 
10/10/2022, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, e Rachel Schettino Santos, pelo Instituto 
Asta. 

9º TERMO DE ADITAMENTO 

6064.2017/0000338-6 
CONTRATO: 021/2017/SMTE 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU- 
LO / SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMI- 
CO E TRABALHO - CNPJ 04.537.740/0001-12 

CONTRATADA: Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial 
Eireli - EPP – CNPJ 26.886.266/0001-77 

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação excepcional e alte- 
ração de endereço 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Prorrogação excepcional do prazo de vigência contratual 

por mais 12 (doze) meses, vigorando até 11/10/2023, ou até 

a conclusão de procedimento licitatório tratado no processo 
6064.2022/0000984-7. 

O prazo estipulado acima é pactuado sobre condição 
resolutiva. 

Alteração de endereço da Contratada 
Com fundamento no artigo 49 do Decreto Municipal nº 

44.279/2003 e concomitantemente a 2ª Alteração do Contrato 

Social da contratada, (doc. 071840022 do processo em epígra- 
fe), fica alterado o ajuste em referência para constar a mudança 
do endereço. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO 

O valor unitário do posto diurno é de R$ 327,30 (trezentos 
e vinte e sete reais e trinta centavos) e o valor do posto noturno 
é de R$ 359,27 (trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e 
sete centavos). 

Valor mensal: R$ 102.985,50 (cento e dois mil, novecentos 
e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) 

Valor total: R$ 1.235.826,00 (um milhão, duzentos e trinta 

e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais) 
Dotação orçamentária: 30.10.08.605.3016.4.470.3.3.90. 

39.00.00 

Signatários: Armando de Almeida Pinto Júnior, pela Secretá- 
ria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Adam 
Duarte Rodrigues Machado, pela Jumper Segurança e Vigilância 
Patrimonial Eireli. 

ATA 

6064.2022/0001257-0 

Tendo em vista que até às 16h do dia 19 de outubro de 
2022 não foram apresentados recursos administrativos para 
o edital 6064.2022/0001257-0, abaixo segue a lista final dos 
selecionados para o Festival Gastronômico Mário de Andrade, a 
ser realizado nos dias 22 e 23 de outubro de 2022, das 10h às 
18h, na Praça das Artes (Centro) e na Praça Dom José Gaspar 

(República). 

Inscrição no. 1: Adriana Nathali Camargo Ibarra 
CNPJ: 34.009.160/0001-13 
Tipo de empresa: MEI 

Tipo de cozinha: venezuelana 
Inscrição no. 2 – Hebah Hamood 
CNPJ: 47.356.146/0001-38 

Tipo de empresa: MEI 
Tipo de cozinha: árabe 
Inscrição no. 3: Yilmary Carolina Mediomundo de Perdomo 
CNPJ: 29.188.498/0001-40 

Tipo de cozinha: venezuelana 
Tipo de empresa: ME 
Inscrição no. 4: Salsabil Matouk 
CNPJ: 28.655.052/0001-15 
Tipo de cozinha: árabe 

Tipo de empresa: MEI 

Os comerciantes deverão ter cada qual sua estrutura; para 
os que não tiverem pia em seu equipamento, a orientação será 
de levar os alimentos prontos para venda. Para a montagem 
das tendas e para que tudo esteja pronto até o início do evento, 
é necessário que os comerciantes cheguem com duas horas de 
antecedência. 

 

 

DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA 

GABINETE DA SECRETÁRIA  

6074.2020/0001286-5 

ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 001 AO TERMO DE 
FOMENTO Nº TFM/046/2021/SMDHC/FUMCAD. 

DESPACHO 
I - À vista das informações e documentos que instruem 

o presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria 
Jurídica desta Pasta (SEI 071689458), que acolho, AUTORIZO o 
Aditamento nº 001 do TERMO DE FOMENTO Nº TFM/046/2021/ 
SMDHC/FUMCAD, firmado com a União Brasileiro Israelita do 
Bem Estar Social, projeto “Vencer na Vida”, inscrita no CNPJ 
sob nº. 60.978.723/0001-91, objetivando a alteração da cláu- 
sula 1.1.1, referente ao remanejamento da verba destinada a 
transporte do 9º mês para o 12º mês de execução, nos termos 
dos Artigos 76 e 76-A da Portaria 140/SMDHC/2019, ficando 
mantidas e inalteradas as demais cláusulas. 

II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de 
Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ. 

6074.2022/0002533-2 

Ata SMDHC/CAF/CPL Nº 072205719 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/SMDHC/2022– BEC – OC 

801022801002022OC00039 - OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de fornecimento de 
Seguro para bens móveis – Equipamentos portáteis, para 394 
(trezentos e noventa e quatro) aparelhos celulares fornecidos 
em regime de comodato à Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania – SMDHC 

ATA DAS SESSÕES PÚBLICAS 
Às 10:00 horas do dia 17 de Outubro de 2022, reuniram- 

-se a Pregoeira deste órgão Vera Cristina Soares de Mello e 
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Máyra Ingrid da 
Silva e Selza Maria da Silva para realizar os procedimentos 
relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta 
de compra - OC: 801022801002022OC00039 - Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de fornecimen- 
to de Seguro para bens móveis – Equipamentos portáteis, para 
394 (trezentos e noventa e quatro) aparelhos celulares forneci- 
dos em regime de comodato à Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania – SMDHC, conforme especificações cons- 
tantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital. 

I – ABERTURA – Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão 
pública em atendimento às disposições contidas no edital, di- 
vulgando as propostas recebidas, houve o aceite e a divulgação 
das propostas formuladas e registradas pelos interessados. 

II – FASE DE LANCE: Não houve fase de lance uma vez que 
tinha somente 01 (um) proponente interessado em participar do 
procedimento licitatório. 

III – CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO: Após uma sequência 
de análises da aceitabilidade e negociação das propostas, a 
única licitante interessada obteve o aceite e, sendo solicita- 
da e recebida a documentação que foi verificada pela CPL, 
observando-se que o critério de julgamento para o presente 
Pregão é o de menor preço total do objeto, constatou-se que 
de acordo com o especificado no edital a empresa classificada 
- habilitada foi GENTE SEGURADORA S.A., inscrita no CNPJ 
sob o nº 90.180.605/0001-02, com o preço total do objeto de 
R$ 61.649,18 (sessenta e um mil seiscentos e quarenta e nove 
reais e dezoito centavos). 

IV – ADJUDICAÇÃO: O objeto foi Adjudicado para a empre- 
sa supracitada, cujo critério de julgamento era o menor preço 
total do objeto e encaminhado os autos a Autoridade Compe- 
tente, propondo que seja Homologado o certame. 

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www. 
bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br – UGE 801022 - 
OC 801022801002022OC00039 – Pregão Eletrônico nº 038/ 
SMDHC/2022– BEC. 

6074.2022/0002533-2 

Despacho de Homologação de Licitação 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta- 

ção de serviços de fornecimento de Seguro para bens móveis 
– Equipamentos portáteis, para 394 (trezentos e noventa e 
quatro) aparelhos celulares fornecidos em regime de comodato 
à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – 
SMDHC 

1. À vista de todo processado, notadamente da Ata de 
realização do Pregão Eletrônico conjuntamente com Adju- 
dicação devidamente publicados no DOC com fundamento 
na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Muni- 
cipal 13.278/02, Decretos Municipais 44.279/03, 43.406/03, 
46.662/05 e 55.427/14, e em face da competência que me foi 
atribuída pela Portaria 013/SMDHC/2019 e pelo inciso VI do 
artigo 3º do Decreto nº 46.662/2005, HOMOLOGO o presente 
procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 
038/SMDHC/2022– BEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELE- 
TRÔNICO Nº 6074.2022/0002533-2, OFERTA DE COMPRAS 
nº OC 801022801002022OC00039, cujo objeto consiste na 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de fornecimento de Seguro para bens móveis – Equipamentos 
portáteis, para 394 (trezentos e noventa e quatro) aparelhos 
celulares fornecidos em regime de comodato à Secretaria Mu- 
nicipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I 
do Edital, foi: a empresa GENTE SEGURADORA S.A., inscrita no 
CNPJ sob o nº 90.180.605/0001-02, com o preço total do objeto 
de R$ 61.649,18 (sessenta e um mil seiscentos e quarenta e 
nove reais e dezoito centavos). 

2. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da 
empresa acima mencionada, onerando a dotação nº 34.10.14.2 
43.3013.2.157.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente e dotação 
própria no próximo exercício, respeitado o princípio da anuali- 
dade orçamentária., AUTORIZO, outrossim, o cancelamento de 
eventuais saldos de reserva e de empenho. 

3. DESIGNO para fiscalização do ajuste a servidora Tifani 
Declaira Paulini Coelho – RF: 889844-8, substituída pela servi- 
dora Sheila Martins Menezes – RF: 837606-9 a quem competirá 
observar as atividades e os procedimentos necessários ao exer- 
cício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto 
nº 54.873/2014. 

EXTRATO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº ACP/008/2022/SMDHC/ 
POIESIS PROCESSO nº 6074.2022/0002534-0 

PARTÍCIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMA- 
NOS E POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E 
À LITERATURA – CNPJ nº 00.894.851/0001-25 

OBJETO DO FOMENTO: Promoção de ações conjuntas 
para organização de atendimentos assistenciais, psicológicos 
e jurídicos, bem como articulação territorial, considerando as 
finalidades do Centro de Referência de Promoção da Igualdade 
Racial e a capacidade estrutural da Fábrica de Cultura. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
ASSINADO EM: 18/10/2022 

a) SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – SECRETÁRIA MU- 
NICIPAL - SMDHC 

b) CLOVIS DE BARROS CARVALHO - POIESIS – INSTITUTO 
DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA 

6074.2020/0003053-7 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003 CONTRATO Nº 038/ 
SMDHC/2020 

1. ESPÉCIE: Termo de Apostilamento firmado pela Secre- 
taria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em favor da 

empresa contratada CASA BADEN ROTISSERIE LTDA. ME, CNPJ 
nº 26.624.602/0001-03 

2. OBJETO: Reajuste Definitivo pelo índice IPC-FIPE no 
percentual de 9,2931%, que corresponde ao valor de R$ 
9.936,00 (nove mil novecentos e trinta e seis reais), conforme 
Tabela de Cálculo sob doc. SEI 071952274, para o período de 
e 21/08/2022 a 20/08/2023 em conformidade com a Cláusula 
Sexta do Contrato nº 038/SMDHC/2020. 

3. VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 9.936,00 (nove mil 
novecentos e trinta e seis reais), em adição ao valor atual 
contratual do período supramencionado, conforme memória 
de cálculo constante nos autos do Processo Eletrônico nº 
6074.2020/0003053-7. 

4. VALOR DA CONTRATAÇÃO ATUALIZADO: O valor mensal 
passa a ser de R$ 9.810,00 (nove mil oitocentos e dez reais) 
e o valor contratual de R$ 117.720,00 (cento e dezessete mil 
setecentos e vinte reais). 

5. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 - art. 65, §8º. 

6074.2019/0003325-9 

ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 001 AO TERMO DE 

FOMENTO Nº TFM/024/2021/SMDHC/FUMCAD. 

DESPACHO 
I - À vista das informações e documentos que instruem 

o presente, especialmente o Parecer exarado pela Assesso- 
ria Jurídica desta Pasta (SEI 071543827), que acolho, AU- 
TORIZO o Aditamento nº 001 do TERMO DE FOMENTO Nº 
TFM/024/2021/SMDHC/FUMCAD, firmado com a Fundação 
São Paulo, projeto “Ampliando Horizontes: Estratégias para o 
acesso do surdo no mercado de trabalho”, inscrita no CNPJ sob  
nº. 60.990.751/0001-24, objetivando a alteração das cláusulas 
1.1.1 e 9.4, em decorrência do remanejamento de valores entre 
rubricas e trimestres diferentes, objetivando a contratação de 
serviço de manutenção de notebooks que foram emprestados 
aos adolescentes beneficiários na primeira etapa do projeto 
e retornaram danificados, ficando mantidas e inalteradas as 
demais cláusulas, nos termos 76 e 76-A da Portaria nº 140/ 
SMDHC/2019. 

II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de 
Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ. 

6074.2019/0003372-0 

Assunto: Prorrogação contratual - Contrato nº 048/ 

SMDHC/2019 

DESPACHO 
1. À vista dos elementos contidos no presente, especial- 

mente a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 
SEI nº 072210147, com fundamento no Inciso II, do Art. 57, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO, 
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com 
base na delegação a mim conferida pela Portaria nº 013/ 
SMDHC/2019, o aditamento do Contrato nº 048/SMDHC/2019, 
celebrado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM- 
-SP S/A, CNPJ/MF nº 43.076.702/0001-61, cujo objeto trata da 
Prestação de Serviço de “Gerenciamento de Acesso à Rede  
Corporativa PMSP” e “Disponibilização de Conexão Internet”, 
para fazer constar a Prorrogação por mais 12 (doze) meses, 
contados a partir de 01/12/22, pelo valor total estimado de R$ 
215.635,60 (duzentos e quinze mil seiscentos e trinta e cinco 
reais e sessenta centavos). 

2. Ato contínuo, AUTORIZO a emissão da (s) Nota (s) de 
Empenho a favor da empresa contratada, onerando a dota- 
ção orçamentária n. 34.10.14.126.3024.2.171.33.90.40.00.0 
0, observado o princípio da anualidade. AUTORIZO, ainda, o 
cancelamento de eventuais saldos de empenho não utilizados. 

3. AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento nº 003. 

6074.2020/0003589-0 

Assunto : Alteração de fiscal de contrato 
DESPACHO 
I. À vista das informações contidas no presente, espe- 

cialmente a manifestação de SMDHC/CPDDH/CPCA, doc. SEI 

n. 072227404 observado o disposto no Decreto Municipal 
n. 54.873/2014 que trata da fiscalização dos contratos ad- 
ministrativos no âmbito da Administração Pública Municipal 
de São Paulo, AUTORIZO a alteração dos servidores designa- 
dos para fiscalizar a execução do Termo de Contrato n. 060/ 
SMDHC/2020, firmado entre esta Pasta e a empresa RUBY  
PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ/MF 
sob n. 35.778.467/0001-41, passando a ser a fiscal titular Tifani 
Declaira Paulini Coelho, RF n. 889.844-8 e mantendo como 
suplente Sheila Martins Menezes, RF n. 837.606-9. 

EXTRATO 

ADITAMENTO Nº 002 AO TERMO DE FOMENTO Nº 
TFM/043/2020/SMDHC/FUMCAD 

PROCESSO Nº 6074.2019/0003896-0 
PARTÍCIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HU- 

MANOS E CIDADANIA E FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA 
CEGOS - CNPJ Nº 60.507.100/0001-30 

OBJETO DO FOMENTO: Projeto “Capacitar para Incluir”  
OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Anexo Único e 

Alteração do Cronograma de Desembolso. 
VALOR R$ 1.007.758,41 (um milhão e sete mil e setecentos 

e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos). 

ASSINADO EM: 18/10/2022 
a) SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – SECRETÁRIA MU- 

NICIPAL - SMDHC 
b) ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA MUNCK - SUPE- 

RINTENDENTE EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DORINA NOWILL 
PARA CEGOS 

6074.2020/0004200-4 

Assunto: Prorrogação contratual - Contrato n. 067/ 
SMDHC/2020 

DESPACHO 
1. À vista dos elementos contidos no presente, especial- 

mente a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 
SEI n. 071939533, com fundamento no Inciso II, do Art. 57, 
da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO, 
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com 
base na delegação a mim conferida pela Portaria n. 013/ 
SMDHC/2019, o aditamento do Contrato n. 067/SMDHC/2020, 
celebrado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM- 
-SP S/A, CNPJ/MF n. 43.076.702/0001-61, cujo objeto trata da 
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia da 
Informação, para o “Gerenciamento de Acesso à Rede Corpora- 
tiva PMSP e Disponibilização de Internet” em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania - SMDHC, para fazer constar a Prorrogação por mais 
12 (doze) meses, contados a partir de 06/11/2022, pelo valor 
total estimado de R$ 183.518,66 (cento e oitenta e três mil, 
quinhentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos). 

2. Ato contínuo, AUTORIZO a emissão da (s) Nota (s) de 
Empenho a favor da empresa contratada, onerando a dota- 
ção orçamentária n. 34.10.14.126.3024.2.171.3.3.90.40.00. 
00, observado o princípio da anualidade. AUTORIZO, ainda, o 
cancelamento de eventuais saldos de empenho não utilizados. 

3. AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento n. 
002. 

6074.2021/0004301-0 

Assunto : Alteração de fiscal de contrato 
DESPACHO 
I. À vista das informações contidas no presente, especial- 

mente a manifestação de SMDHC/CPDDH/CPCA/CT, doc. SEI 
n. 072119596, observado o disposto no Decreto Municipal n. 
54.873/2014 que trata da fiscalização dos contratos adminis- 
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