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cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, asseio e con- 
servação predial, visando à obtenção de adequadas condições 
de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de- 

-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos,  
nas dependências das unidades o Restaurante-Escola Jardim 
Edite, para fazer constar: 

- Prorrogação, em caráter excepcional, do prazo de vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, vigorando até 27/06/2023, 

ou até a conclusão de procedimento licitatório trata no proces- 
so administrativo 6064.2022/0000422-5. 

II – O valor mensal da presente prorrogação é de R$  
4.041,38 (quatro mil e quarenta e um reais e trinta e oito 
centavos), perfazendo o valor total para o período de 12 (doze)  

meses de R$ 48.496,56 (quarenta e oito mil, quatrocentos e  
noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), com aplicação 

de reajuste previsto na Cláusula Quarta do ajuste, conforme 
demonstrativo de cálculo definitivo confeccionado pela SEOF. 

(doc. 065067836) 
III- Em consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Em- 

penho, em favor da Contratada citada no item I, no valor de R$  

24.787, 14 (vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais 
e quatorze centavos) que onerará a dotação orçamentária 30.  

10.11.122.3024.2100.33903900.00 do exercício financeiro vi- 
gente, devendo o restante das despesas onerar dotação própria 

do exercício vindouro. 

6064.2022/0000560-4 

I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, 
diante dos elementos informativos que instruem o presente, es- 

pecialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante 
na Ata de doc. 065632848, 065632864 e 065633001, e a ma- 

nifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta (doc. 065741256),  
com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº  
10.520/02, no artigo 18, § 2º, inciso I, do Decreto Municipal  

n.º 44.279/03, no artigo 3o, inciso VI, do Decreto Municipal nº  
46.662/05 e Decreto Municipal nº 54.102/13, HOMOLOGO o 

resultado do certame, sob a modalidade Pregão eletrônico nº  
005/2022/SMDET, na qual foi adjudicada à empresa MASTER 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, inscrita no CNPJ 
sob o nº 14.276.029/0001-05, para prestação de serviços de 
transporte mediante locação de veículos novos, em caráter não  

eventual, com quilometragem livre, com condutor, com combus- 
tível e GPS, para veículos pertencentes ao grupo “D1” para a  

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E TRABALHO, sendo item 01: 02 veículos tipo D1 – VAN, pelo 

valor total mensal de R$ 38.195,74 (trinta e oito mil cento e 
noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), item 02: 
03 veículo tipo D1- Furgão, pelo valor total mensal de R$  

58.950,36 (cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta reais 
e trinta e seis centavos), item 03: 02 veículo tipo D1 – Furgão 

Refrigerado pelo valor total mensal de R$ 40.685,54 (quarenta 
mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro  

centavos), perfazendo o valor global de R$ 1.653.979,68 (um 
milhão, seiscentos e cinquenta e três mil novecentos e setenta 
e nove reais e sessenta e oito centavos), para o período de 12 

(doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
II. Por conseqüência, AUTORIZO, observadas as formalida- 

des legais e cautelas de estilo, a contratação da empresa MAS- 
TER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, inscrita no CNPJ 

sob o nº 14.276.029/0001-05, para prestação de serviços de 
transporte mediante locação de veículos novos, em caráter não 
eventual, com quilometragem livre, com condutor, com combus- 

tível e GPS, para veículos pertencentes ao grupo “D1” para a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

E TRABALHO, sendo item 01: 02 veículos tipo D1 – VAN, pelo 
valor total mensal de R$ 38.195,74 (trinta e oito mil cento e no- 

venta e cinco reais e setenta e quatro centavos), item 02: 03 ve- 
ículo tipo D1- Furgão, pelo valor total mensal de R$ 58.950,36 
(cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta reais e trinta e 

seis centavos), item 03: 02 veículo tipo D1 – Furgão Refrigerado 
pelo valor total mensal de R$ 40.685,54 (quarenta mil seiscen- 

tos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), per- 
fazendo o valor global da contratação de R$ 1.653.979,68 (um 

milhão, seiscentos e cinquenta e três mil novecentos e setenta 
e nove reais e sessenta e oito centavos), para o período de 12 
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

III - AUTORIZO, outrossim, a emissão de Nota de Empenho 
onerando as dotações orçamentárias 30.10.08.605.3016.447 
0.33903900.00 e 30.10.11.334.3019.4430.33903900.00, no 

presente exercício, e em respeito ao princípio da anualidade. 
IV- Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, 

bem como do Decreto Municipal nº 54.873/2014, DESIGNO 
como gestor e fiscal e seus respectivos substitutos para acom- 

panhamento da contratação e recebimento de seu objeto, por 
preencherem os requisitos estabelecidos no art. 6° do citado 

Decreto, conforme informação lançada aos autos, os seguintes 
servidores: 

Fiscal titular: Ricardo Silva Dericio RF 843.197.3 
Fiscal substituto: Jefferson Alexandre Leite Santana - RF 

888.215-1 

Fiscal substituto: Camila Toshie Osaki RF 889.014.5 

6064.2022/0000741-0 

I - Em vista das manifestações contidas nos autos do 
Processo Administrativo 6064.2022/0000741-0, em espe- 
cial, da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico (doc. 
065150827) e da Assessoria Jurídica (doc. 065830855), cujos  

fundamentos acolho e adoto como razão de decidir, com fulcro 
na Lei Municipal 15.947/2013 e no art. 31 do Decreto Municipal 

55.085/2014, AUTORIZO a abertura do EDITAL DE CHAMA- 
MENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 007/2022/SMDET, cujo 

objeto consiste na convocação e seleção de comerciantes 
de comida de rua interessados em participar de Feira Gastro- 
nômica de evento denominado Virada ODS, em alusão aos "Ob- 

jetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 
da Organização das Nações Unidas (ONU)", a ser realizada 

entre 8 a 10 de julho de 2022 nos Centros Educacionais Unifica- 
dos (CEUs) do Butantã, Interlagos, Cidade Tiradentes e Jaçanã, 

em parceria com a Secretaria Municipal de Relações Internacio- 
nais (SMRI) e a São Paulo Turismo S/A (SPTuris), no total de 16 
(dezesseis) vagas principais e 36 (trinta e seis) vagas suplentes. 

II - APROVO, ademais, a minuta de edital acostada nos 
autos sob doc. 065833667. 

COMUNICADO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

007/2022/SMDET 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO- 
NÔMICO E TRABALHO (SMDET), comunica que se encontra em 
aberto o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

007/2022/SMDET, cujo objeto consiste na convocação e seleção 
de comerciantes de comida de rua interessados em participar 
do evento FEIRA GASTRONÔMICA VIRADA ODS, em alusão 

aos "Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agen- 
da 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)", a ser rea- 

lizada entre 8 a 10 de julho de 2022 nos Centros Educacionais  
Unificados (CEUs) do Butantã, Interlagos, Cidade Tiradentes e 

Jaçanã, em conformidade a Lei Municipal 15.947/2013 e com 
Decreto Municipal 55.085/2014, que dispõem sobre as regras  
para comercialização de alimentos em vias e áreas públicas - 

comida de rua. A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO OCORRERÁ 
NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022. Os documentos deverão 

ser encaminhados por meio eletrônico, conforme condições es- 
tabelecidas no Edital. O Edital e seus anexos estão disponíveis 

gratuitamente no sistema e-negocioscidadesp (www.e-nego- 
cioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br) e no site da SMDET (www. 
prefeitura.sp.gov.br/desenvolvimento). 

 
 

AGÊNCIA SÃO PAULO DE 

DESENVOLVIMENTO 

GABINETE DO PRESIDENTE  

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Acha-se aberta na AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVI- 
MENTO - ADE SAMPA (“ADE SAMPA”), a licitação na modalida- 
de de CARTA CONVITE Nº024/2022, referente ao Processo SEI  
nº: 8710.2022/0000206-7, objetivando contratação de serviços 
para gerenciamento e apoio da Agência São Paulo de Desenvol- 
vimento - ADE SAMPA, na gestão do PROGRAMA VAI TEC - EDI- 
ÇÃO ESPECIAL COM FOCO NO SETOR DE GAMES. A realização 
deste Convite obedecerá ao disposto nos procedimentos para 
licitação do Regulamento Interno Para Licitações, Alienações e 
Contratos da ADE SAMPA (“RILAC”), disponibilizado ao público 
no portal eletrônico da ADE SAMPA na internet por meio do  
link: http://ADE SAMPA.com.br/wp-content/uploads/2019/08/ 
RILAC-ADE-SAMPA.pdf, e da Normativa Interna nº 10 da ADE 
SAMPA, que estabelece os procedimentos virtuais de contra- 
tação, para selecionar a Empresa que apresentar Proposta Co- 
mercial de acordo com o objeto e os critérios estipulados neste 
Convite e em seus Anexos pelo critério Menor Preço. 

Na data e horário abaixo indicados será realizada a sessão 
pública virtual para recebimento e abertura de Envelopes com 
os documentos e as Propostas Comerciais elaboradas pelas 
empresas inscritas no presente certame, conforme o disposto 
na “CLÁUSULA SÉTIMA - DA SESSÃO PÚBLICA E DO PROCEDI- 
MENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES”. 

DATA: 01/07/2022 
HORA: 10:00 
LOCAL: Plataforma de Licitação da ADE SAMPA (http://ADE 

SAMPA.com.br/adeeditais/) 
 

DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA 

GABINETE DA SECRETÁRIA  

6074.2022/0001323-7 

Ata SMDHC/CAF/CPL Nº 065810188 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMDHC/2022– BEC – OC 

801022801002022OC00024 - OBJETO: Contratação, por lotes, 
de empresa especializada na prestação de serviços de locação,  
incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como o 
fornecimento e reposição de peças e a instalação de máquinas 
automatizadas que disponibilizem café expresso e bebidas 
quentes, cumulada com a venda de doses abrangendo todos  
os insumos, para atender pelo sistema de livre consumo, para 
os servidores da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania – SMDHC 

ATA DAS SESSÕES PÚBLICAS 
Às 10:00 horas do dia 20 de Junho de 2022, reuniram- 

-se a Pregoeira deste órgão Vera Cristina Soares de Mello e 
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Selza Maria da  
Silva e Rosana Santos de Queiroz, para realizar os procedimen- 
tos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta 
de compra - OC: 801022801002022OC00024 - Contratação, 
por lotes, de empresa especializada na prestação de serviços 
de locação, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem 
como o fornecimento e reposição de peças e a instalação de 
máquinas automatizadas que disponibilizem café expresso e  
bebidas quentes, cumulada com a venda de doses abrangendo 
todos os insumos, para atender pelo sistema de livre consumo, 
para os servidores da Secretaria Municipal de Direitos Humanos  
e Cidadania – SMDHC, conforme especificações constantes 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: Abriu-se em seguida a fase de lan- 
ces para classificação dos licitantes relativamente aos lances 
ofertados. 

III – CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO: Após a rodada de 
lances, foram divulgadas as empresas participantes, desta 
forma após uma sequência de análises da aceitabilidade e ne- 
gociação das propostas, as licitantes que obtiveram o aceite e, 
sendo solicitada 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 para 12 meses por 
Lote, constatou-se que de acordo com o especificado no edital 
a empresa classificada - habilitada foi a empresa PIERCOFFEE 
BR SERVICES & FACILITIES LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob o  
nº 23.465.762/0001-69, no preço total para 12 meses para o 
Lote 1 de R$ 41.670,00 (quarenta e um mil seiscentos e setenta 
reais) e, no preço total para 12 meses para o Lote 2 de R$  
226.039,68 (duzentos e vinte e seis mil trinta e nove reais e  
sessenta e oito centavos). 

IV – ADJUDICAÇÃO: O objeto foi Adjudicado para a empre- 
sa supracitada, cujo critério de julgamento era o menor preço 
total do item e encaminhado os autos a Autoridade Competen- 
te, 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 801022801002022OC00024 – Pregão Eletrônico nº 023/ 
SMDHC/2022– BEC. 

6074.2022/0001323-7 

Despacho de Homologação de Licitação 
OBJETO: Contratação, por lotes, de empresa especializada 

na prestação de serviços de locação, incluindo a manutenção 
preventiva e corretiva, bem como o fornecimento e reposição de  
peças e a instalação de máquinas automatizadas que disponibi- 
lizem café expresso e bebidas quentes, cumulada com a venda 
de doses abrangendo todos os insumos, para atender pelo siste- 
ma de livre consumo, para os servidores da 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  
023/SMDHC/2022– BEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELE- 
TRÔNICO Nº 6074.2022/0001323-7, OFERTA DE COMPRAS 
nº OC 801022801002022OC00024, cujo objeto consiste na  
Contratação, por lotes, de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação, incluindo a manutenção preventiva e 
corretiva, bem como o fornecimento e reposição de peças e a 
instalação de máquinas automatizadas que disponibilizem café 
expresso e bebidas quentes, cumulada com a venda de doses  
abrangendo todos os insumos, para atender pelo sistema de 
livre consumo, para os servidores da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, conforme especifica- 
ções constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital, à 
seguinte empresa: PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA. 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.465.762/0001-69, no preço 
total para 12 meses para o Lote 1 de R$ 41.670,00 (quarenta 
e um mil seiscentos e setenta reais) e, no preço total para 12 
meses para o Lote 2 de R$ 226.039,68 (duzentos e vinte e seis  
mil trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). 

2. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da 
empresa acima mencionada, onerarando a dotação nº 34.10 
.14.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente e 
dotação própria no próximo exercício., AUTORIZO, outrossim, 
o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho. 

3. DESIGNO para fiscalização do ajuste o servidor Felipe 
Sales Farias, RF: 823.667-4, substituído pela servidora Adriana 
Mendes Alves, RF: 822.465-8, a quem competirá observar 
as atividades e os procedimentos necessários ao exercício 
das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto nº 
54.873/2014. 

6074.2021/0002641-8 

Assunto: Prorrogação de vigência - Contrato n. 220/ 
SMDHC/2021. 

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

mente a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob 
documento SEI n. 065406719, e com fundamento no inciso II, 
do artigo 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 Porta- 
ria n. 013/SMDHC/2019, o aditamento ao Contrato n. 220/ 
SMDHC/2021, celebrado com a empresa VIN SERVICE SERVICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
09.311.431/0001-43, cujo objeto consiste na prestação de 
serviços continuados de Limpeza e Conservação, abrangendo 
as categorias de Auxiliar de Limpeza, a serem executados nas 
dependências da estação da Ação Vidas no Centro na Cidade 
de São Paulo, para fazer constar a prorrogação do prazo de vi- 
gência contratual por mais 90 (noventa) dias, compreendendo o 
período de 16/09/2022 a 15/12/2022, no valor de R$ 10.655,10 
(dez mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos). 

II. AUTORIZO, a emissão da Nota de Empenho a favor da 
empresa contratada, onerando a dotação orçamentária n. 34. 
10.14.422.3023.4.321.3.3.90.39.00.00, observado o princípio 
da anualidade. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais 
saldos de empenho não utilizados. 

III. Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Primeiro 
Termo de Aditamento, conforme minuta aprovada pela Asses- 
soria Jurídica. 

EXTRATO 

ADITAMENTO Nº 003 AO TERMO DE FOMENTO Nº 
TFM/036/2021/SMDHC/FMID 

PROCESSO Nº 6074.2019/0003697-5 
PARTÍCIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HU- 

MANOS E CIDADANIA E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO 

- CNPJ Nº 04.589.879/0001-00 
OBJETO DO FOMENTO: Projeto “A Gente se Cuida”. 
OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Anexo Único. 

ASSINADO EM: 22/06/2022 
a) SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – SECRETÁRIA MU- 

NICIPAL - SMDHC 
b) MARISA APARECIDA SIMEÃO PEREIRA - PROCURADORA 

DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO 
b)DEBORA SANTOS DE CONTI - PROCURADORA - ASSO- 

CIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO 

6074.2021/0004397-5 

Assunto:  Cont rato de Locação 139/SMDHC/2022 
(064599132). Conselho Tutelar de Cidade Líder. Rua Verissimo 
Da Silva, 384, Bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo - CEP 
08275-270 - São Paulo SP - Reembolso de pagamento de 
seguro. 

DESPACHO 
I - À vista dos elementos constantes do presente processo, 

especialmente o parecer exarado pela Assessoria Jurídica, doc.  
SEI n. 065820730, que acolho e adoto como razão de decidir, 
AUTORIZO, com amparo na competência a mim atribuída pela  
Portaria n. 013/SMDHC/2019, o reembolso ao locador TEREZA 
FILOMENA MARIA DUTRA, CPF Nº 077.193.498-06, e JOSÉ 
LIMA DUTRA, CPF Nº 063.163.518-10, neste ato, representados 
por AVALIZAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS, inscrita no 
CNPJ nº 24.766.829/0001-07, Contrato Nº 139/SMDHC/2022, 

face à despesa com o pagamento do Prêmio de Seguro Contra  
Incêndio do imóvel destinado à instalação do Conselho Tutelar 
Cidade Líder., Rua Verissimo Da Silva, 384, bairro Jardim Nossa 
Senhora do Carmo - CEP 08275-270 - São Paulo SP., com vigên- 
cia das 24:00h do dia 14/06/2022 às 24:00h do dia 14/06/2023,  
realizado perante à empresa Sompo Seguros S/A, inscrita no 
CNPJ/MF sob n. 61.383.493/0001-80, no valor de R$ 490,98 
(quatrocentos e noventa reais e noventa e oito centavos). 

II - Ato contínuo, AUTORIZO a emissão de Nota de Empe- 
nho a favor da referida empresa no respectivo valor, devendo 
onerar a dotação orçamentária n. 34.10.14.243.3013.2.157.3.  
3.90.39.00.00. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais 
saldos de reserva e de empenho não utilizados. 

6074.2021/0008715-8 

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania – SMDHC. 

ASSUNTO: Aquisição de materiais de higiene para garantir 
o asseio corporal das mulheres e seus filhos atendidas no aloja- 
mento de passagem da Casa da Mulher Brasileira da Secretaria  
de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC 

CONVOCAÇÃO 
Fica a empresa LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

inscrita no CNPJ nº 30.500.671/0001-82, convocada a compa- 
recer no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data desta 
publicação, conforme Item 11.3 do Edital de Pregão nº 022/ 
SMDHC/2022, em SMDHC/CAF/DA/DLC – Divisão de Licitações 
e Contratos, Rua Líbero Badaró 119 - 4º andar - Centro - 
São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Contrato nº 127/ 
SMDHC/2022, sob pena de DECADÊNCIA do direito a contra- 
tação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 15 do Edital 
de Pregão. Demais informações através do e-mail: smdhcslc@ 
PREFEITURA.SP.GOV.BR 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

GABINETE DA SECRETÁRIA  

ATA DE ADJUDICAÇÃO 

Processo 6065.2022/0000314-3 - ATA DE ADJUDICAÇÃO 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 07/SM- 
PED/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PROJETO E CONFECÇÃO DE SUPERFÍCIE TÁTIL (MATE- 
RIAL E MÃO DE OBRA) E CORRESPONDENTE SUPORTE, ASSIM 
COMO SUA INSTALAÇÃO, EM EDIFICAÇÕES DE INTERESSE 
ARQUITETÔNICO E HISTÓRICO DA CIDADE DE SÃO PAULO, OB- 
SERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS  
NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 

No dia 24 de junho de 2022, abriu-se na sala de reuniões 
da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED, 
localizada no 32º andar do prédio situado na Rua Líbero Bada- 
ró, n. 425 – Centro – São Paulo, sessão pública para o Pregão 
Eletrônico n. 07/SMPED/2022. Reuniram-se o Pregoeiro da 
CPL, Sr. Nathan Trindade Santos, e respectivo(s) membro(s) da 
equipe de apoio: Sra. Patricia Galdi Durante, Sr. Marcos Rogerio 
Lozano Lopes, Sra. Jaqueline Martins Gomes, Sra. Sandra Maria 
Olivo Paz e Sra. Claudia Cainelles Colombo. O Sr. Pregoeiro, 
após analisada e verificada a regularidade da documentação 
apresentada, adjudicou relativamente a OFERTA DE COM- 
PRA PARTICIPAÇÃO AMPLA n. 801008801002022OC00008, 
o item 01, com 8 (oito) unidades, pelo valor unitário de R$ 
14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), e valor total de R$ 
116.000,00 (cento e sessenta mil reais), valor este a ser com- 

posto pelas especificações previstas no edital para a empresa 
CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA, CNPJ n. 
09.379.831/0001-90, valores estes abaixo da média praticada 
no mercado, e consequentemente, mais vantajosos para a 
Administração. O Sr. Pregoeiro, após analisada e verificada a 
regularidade da documentação apresentada, adjudicou relati- 
vamente a OFERTA DE COMPRA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA nº 
801008801002022OC00009, o item 01, com 3 (três) unidades, 
pelo valor unitário de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos 
reais), e valor total de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e 
quinhentos reais) valor este a ser composto pelas especificações 
previstas no edital para a empresa CASA DO BRAILLE SINALIZA- 
CAO VISUAL E TATIL LTDA, CNPJ n. 09.379.831/0001-90, valores 
estes abaixo da média praticada no mercado, e consequente- 
mente, mais vantajosos para a Administração. 

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve 
interposição. 

O Senhor Pregoeiro juntamente com a Comissão faz con- 
signar que a homologação será realizada pela Autoridade 
Competente desta Pasta. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada. Eu, 
Nathan Trindade Santos a lavrei, e os membros acima citados 
conferiram. 

 

GESTÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA  

PROCESSO: 6013.2021/0003272-5 - INTERESSADO: 
SEGES/COBES- ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/ 
SEGES-COBES/2021 POR MAIS 12 MESES. - À vista dos 
elementos contidos no presente, em especial as manifestações 
da Divisão de Gestão de Atas de Registro de Preços - DGARP, 
do Departamento de Gestão de Atas, Serviços e Suprimentos – 
DGASS, desta Coordenadoria (doc. 062700419), da detentora 
da ATA de RP (doc. 061639289) e da Coordenadoria Jurídica 
da Secretaria Municipal de Gestão - SEGES/COJUR (doc. 
065848273), que adoto como razão de decidir, no exercício 
da competência estabelecida no artigo 3º, inciso II da Portaria 
nº 32/SEGES/2022, e nos termos do Decreto Municipal nº 
44.279/2003 e Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a 
celebração do Termo de Aditamento 001/2022 à Ata de Registro 
de Preços nº 001/SEGES-COBES/2021, firmada com a empresa 
Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), inscrita CNPJ 
sob nº 61.600.839/0001-55, que tem por objeto o Registro de 
Preços para contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de Agente de Integração de Estágios à Prefeitura de 
São Paulo, para prorrogação do prazo de validade indicado no 
item 5.1 da Ata de RP, por mais 12 (doze) meses, a partir de 25 
de junho de 2022. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DAS 

SUBPREFEITURAS 

GABINETE DO SECRETÁRIO  

ROCESSO SEI Nº 6012.2021/0011309-6 

TERMO DE CONTRATO Nº 28/SMSUB/CO- 
GEL/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2021/0003114-6 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/SMSUB/COGEL/2021, 
onde consta o TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/SMSUB/ 
COGEL/2021 – GRUPO 9 – SUBGRUPO 9.1 

ASSUNTO: Aditamento ao Termo de Contrato nº 28/SMSUB/ 
COGEL/2022, celebrado com a empresa PENTÁGONO SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ N° 
47.026.679/0001-51, cujo objeto consiste em projeto para 
requalificação de pista de skate - grupo 1 (subprefeituras: MB, 
CS e PA) 

DESPACHO 
I. Diante dos elementos que instruem o presente, o Parecer 

de SMSUB/COGEL/AJ (065902003) e consoante o disposto no 
artigo 57, § 1º, VI da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 
13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 
e alterações, em face da competência delegada pela Portaria 
14/SMSUB/2019, AUTORIZO a prorrogação do Termo de Contra- 
to nº 28/SMSUB/COGEL/2022, celebrado com a empresa PEN- 
TÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA, 
inscrita no CNPJ N° 47.026.679/0001-51, cujo objeto consiste 
em projeto para requalificação de pista de skate - grupo 1 (sub- 
prefeituras: MB, CS e PA), por mais 40 (quarenta) dias, a partir 
de 27/06/2022. 

II. Outrossim, APROVO a Minuta do Aditamento acostada 

em doc. SEI nº 065894994 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0003223-0 

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 
111/SMSUB/COGEL/2020 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU- 
LO/ SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS -SMSUB 

CONTRATADA: CONSÓRCIO ERA-OBRACON – CNPJ: 
37.526.023/0001-44 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM 
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL, PARA SERVIÇOS DE DESAS- 
SORAMENTO, LIMPEZA MANUAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OPERAÇÃO DAS 
MOTOBOMBAS DOS SISTEMAS DE DRENAGEM E ELETROME- 
CÂNICOS DO RESERVATÓRIO GUAMIRANGA, LOCALIZADO EN- 
TRE A AVENIDA DR. FRANCISCO MESQUITA, A RUA PATRIARCA 
E O VIADUTO GRANDE SÃO PAULO. 

OBJETO DO AJUSTE: REAJUSTE E ACRÉSCIMO CONTRATU- 
AL – FICAM REAJUSTADOS OS VALORES UNITÁRIOS DO CON- 
TRATO EM APROXIMADAMENTE EM 12,26% (DOZE INTEIROS 
E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), SENDO O VALOR 
MENSAL ESTIMADO DE R$ 282.251,81 (DUZENTOS E OITENTA 
E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA 
E UM CENTAVOS) A CONTAR DE 16/04/2022 – DO ACRÉSCIMO 
FICA ACRESCIDO EQUIVALENTE A R$ 422.505,90 (QUATRO- 
CENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E 
NOVENTA CENTAVOS) EM APROXIMADAMENTE EM 24,95% 
(VINTE E QUATRO INTEIROS E NOVENTA E CINCO CENTÉSIMOS 
POR CENTO) – O VALOR DO CONTRATO COM ACRÉSCIMO É 
DE R$ 2.116.016,77 (DOIS MILHÕES, CENTO E DEZESSEIS MIL, 
DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) 

DATA DA ASSINATURA: 15/06/2022 

PROCESSO Nº: 6012.2022/0009086-1 

CONVITE Nº 004/SMSUB/COGEL/2022 

TIPO: MENOR PREÇO 
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO  

DE PROJETO EXECUTIVO E DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO 
EM ESPAÇO PÚBLICO NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA HEL- 
VÉTICA X ALAMEDA CLEVELAND X PRAÇA JÚLIO PRESTES 
– CAMPOS ELÍSEOS. 

ATA 
Às 14:00 horas do dia 24 de junho de 2022, reuniram-se a 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação deste Órgão e 
os respectivos membros da Equipe de Apoio da Comissão, de- 
signados pelo instrumento legal da Portaria 027/SMSUB/2022, 
em atendimento às disposições contidas na Lei Federal, Lei 

 
 

 
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 

sábado, 25 de junho de 2022 às 05:05:32 
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