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 EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 013/21
ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - 

CNPJ 66.748.955/0001-30. Aditamento ao Contrato nº 072/20 - 
prorrogação do prazo de execução dos serviços em 90 dias, das 
áreas denominadas Viela 12, Malmequer do Campo e C.H. João 
XXIII, com início em 13/04/2021. Lei n° 13.303/16, artigo 68 c.c 
artigo 72, e com amparo na cláusula 4ª do ajuste. R$ 0,00. Data 
de assinatura: 12/04/2021. SEI 7610.2019/0001545-0.

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
CO/TA-07.04/2021
PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0003366-1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.006/2020
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO MUNICIPAL Nº 60.041, 

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, E ARTIGO 81, § 5º DA LEI Nº 
13.303/16.

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
– PRODAM-SP S/A.

CONTRATADA: BELTIS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI.

CNPJ Nº 09.116.592/0001-86.
OBJETOS:
(I) DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) AO PER-

CENTUAL DE REAJUSTE DE PREÇOS FUTURO A SER APLICADO 
NO PRIMEIRO PERÍODO AQUISITIVO DO CONTRATO;

(II) ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA X- DA PROTEÇÃO DE DA-
DOS, 10.3, IV, DO CONTRATO CO-11.12/20.

VALOR: R$ 1.469.910,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E 
SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS).

 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000201-5, em especial da solicitação da interes-
sada (040138053), da manifestação favorável da área técnica 
responsável pelo acompanhamento da execução contratual 
(040138613) e do parecer da assessoria jurídica (041371290), 
com fundamento no art.72 da Lei Federal nº 13.303/2016 e no 
item 5.2 do Edital nº 04/2017/Spcine - Programa de Investimen-
to/2017, Linha 01: Complementação de produção de longas 
metragens, AUTORIZO a prorrogação do prazo de entrega do 
produto final objeto do Termo de Contrato nº 41/2018/Spcine, 
formalizado com PERIGO FILMES EIRELI., inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.009.499/0001-02, que tem como objeto a produção da 
obra "Artéria China", estendendo o prazo para até 11/10/2021.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Em vista do quanto exposto no processo eletrônico nº 

8610.2019/0001008-7, em especial da justificativa e ateste da 
área técnica responsável pelo acompanhamento da execução 
contratual (039490089) e do parecer da assessoria jurídica 
(042352729), com fundamento nos artigos 73 e 81, §1º, da 
Lei Federal nº 13.303/2016 combinado com o artigo 48-A, II 
e III, da Lei Municipal nº 14.141/2006, e o artigo 884 da Lei 
Federal nº 10.406/2002, convalido e ratifico o aditamento ao 
Termo de Contrato nº 170/2019/Spcine, formalizado com LUIZ 
CLAUDIO BELBERI 64145093887 , inscrita no CNPJ sob o nº 
25.074.367/0001-80, que tem por objeto a prestação de ser-
viços de adequação de layout da nova sede da empresa, para 
fazer constar acréscimo do objeto contratual no valor total de 
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), bem como autorizo 
o pagamento à interessada onerando a dotação orçamentária 
correspondente.

 DESPACHO DOCUMENTAL

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
8610.2021/0000044-1

À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 
nº 8610.2021/0000044-1, em especial da manifestação da área 
responsável (042088333), com fundamento no item 2.1, V, do 
Edital nº 02/2021/Spcine - Programa de Investimento/2021: 
Distribuição de pequeno e médio porte de longas metragens, 
CONSTITUO a Comissão Julgadora responsável pela avaliação 
e seleção dos projetos devidamente inscritos no Edital, a saber:

- Marcia Scapaticio, RG nº 41.181.894-6;
- Joelma Oliveira Gonzaga, RG nº 34.601.919-3;
- Leandro Pardi, RG nº 43.991.377-9;
- Célio Franceschet RG nº 35.122.404-x;

 CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Milton Leite

 GABINETE DO PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL

 SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E 
REVISÃO - SGP-4

OFÍCIO RECEBIDO PARA PUBLICAÇÃO
"Prefeitura do Município de São Paulo
GABINETE DO PREFEITO
Núcleo de Preparo e Registro de Atos Oficiais
Ofício ATL SEI nº 042429122
Senhor Presidente
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de 

ser submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, 
o incluso projeto de lei que objetiva dispor sobre as diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2022, acompanhado dos 
Anexos de Riscos Fiscais, de Metas Fiscais e de Metas e Priori-
dades, em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 165 da 
Constituição Federal e no § 2º do artigo 137 da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo.

A propositura tem o objetivo de fixar as diretrizes para a 
elaboração da lei orçamentária anual para o exercício de 2022, 
dispor sobre sua estrutura e organização, prever as alterações 
na legislação tributária do Município, bem como estabelecer 
orientações tanto para suas despesas com pessoal e encargos 
como para a execução orçamentária, além das disposições 
gerais pertinentes à matéria.

Outrossim, são apresentados todos os anexos exigidos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2000, em consonância com os padrões 
definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério 
da Fazenda.

Nessas condições, atendidas as determinações legais vi-
gentes e evidenciadas as razões de interesse público que fun-
damentam a presente mensagem, contará ela, por certo, com o 
aval dessa Colenda Casa de Leis.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
PERGUNTA 01: Na hipótese de prorrogação contratual, 

podemos realizar reajuste de preços em caso de resultado defi-
citário da apólice, ou seja, caso os valores de sinistros ocorridos 
para o grupo somado a despesa administrativa e comercial seja 
maior do que o prêmio arrecadado para o período?

RESPOSTA COHAB: O reajuste será de acordo com os 
termos do edital.

PERGUNTA 02: Este órgão contratante está ciente que, em 
caso de invalidez parcial por acidente, o valor indenizado será 
conforme o percentual por membro lesado, de acordo com a 
tabela de grau de invalidez definida pela Susep?

RESPOSTA COHAB: Deverá ser seguido os termos do Edital.
PERGUNTA 03: A cobertura “IFPD – Invalidez Funcional 

Permanente Total por Doença” refere-se à antecipação da co-
bertura de morte, desta forma, podemos entender que após o 
pagamento da indenização ao segurado referente a cobertura 
de IFPD, automaticamente será encerrada a cobertura de Morte, 
e consequentemente a cobertura do seguro?

RESPOSTA COHAB: Deverá ser seguido os termos do Edital.
PERGUNTA 04: A licitante vencedora poderá limitar as 

novas inclusões a 69 anos, 11 meses e 29 dias?
RESPOSTA COHAB: Deverá ser seguido os termos do Edital.
PERGUNTA 05: Favor informar detalhadamente a forma de 

custeio (contributário ou não-contributário) do seguro de vida 
objeto da presente contratação.

RESPOSTA COHAB: 100% pago pela COHAB-SP.
PERGUNTA 06: Favor informar se a COHAB, poderá efetuar 

o pagamento da fatura referente a prestação de serviços objeto 
desta licitação, por meio de boleto bancário.

RESPOSTA COHAB: Sim.
PERGUNTA 07: Para efeitos de eventuais comprovações, 

favor informar qual é o vínculo empregatício dos funcionários 
da COHAB, e ainda, se todos os beneficiários possuem a com-
provação de vínculo empregatício.

RESPOSTA COHAB: Todos tem vínculo empregatício com a 
COHAB-SP pela CLT, comprovado pela CTPS, e outros documen-
tos oficiais disponíveis.

PERGUNTA 08: No quadro de funcionários existem cola-
boradores afastados? Caso positivo, informar o CID – Clas-
sificação Internacional de Doenças, ou causa que ensejou o 
afastamento?

RESPOSTA COHAB: Sim, na relação dos empregados estão 
identificados os empregados afastados - Informação consta 
do Anexo III - Relação Vidas constante do Sistema BEC. Não 
dispomos dos CID.

PERGUNTA 09: Favor informar se há funcionário na condi-
ção de aposentado, se positivo, favor informar a condição da 
aposentaria (invalidez ou tempo de serviço/contribuição). Se 
houver aposentados por invalidez, favor informar se já foram 
indenizados. Se já foram indenizados, favor informar o motivo 
e se permanecem no Seguro. Se houver aposentados por invali-
dez, favor informar o CID.

RESPOSTA COHAB: Na relação de vidas (Anexo III - Relação 
Vidas constante do Sistema BEC) já estão identificados os afas-
tados. Não dispomos dos CID’s. –

PERGUNTA 10: Está correto nosso entendimento de que 
não estão incluídos no grupo segurado objeto da presente con-
tratação, os servidores pensionistas e prestadores de serviços 
terceirizados? Se negativo, favor informar o quantitativo.

RESPOSTA COHAB: Os funcionários afastados por auxílio 
doença e aposentados por invalidez farão parte do seguro de 
vida. Na relação de vidas (Anexo III - Relação Vidas constante 
do Sistema BEC) já estão identificados os afastados.

PERGUNTA 11: Podemos entender que a vigência das no-
vas inclusões ocorrerá no 1º dia do mês subsequente, dentro do 
mês fechado (de 01 a 31) com emissão da fatura de pagamento 
para o mês seguinte?

RESPOSTA COHAB: A vigência das novas inclusões será a 
data da contratação do empregado.

PERGUNTA 12: Conforme determinado no Artigo 3º da Cir-
cular nº 303/2005 da SUSEP, a Seguradora é obrigada a emitir 
uma Apólice em nome da Estipulante e Certificados Individuais 
aos segurados. Esse procedimento será aceito pelo Órgão?

RESPOSTA COHAB: Sim.
PERGUNTA 13: Favor informar se a COHAB, está isenta 

do pagamento de IOF – Imposto sobre operações de crédito, 
câmbio e seguro.

RESPOSTA COHAB: Não.
PERGUNTA 14: O percentual de impostos a ser retido 

pela COHAB, será o total de 7,05% (referente a IR, PIS/PASEP, 
COFINS e CSLL) conforme Instrução Normativa RFB nº 1234 
de 11/01/2012? Se negativo, favor informar o percentual e o 
número da Lei a ser aplicada, para avaliarmos.

RESPOSTA COHAB: Não haverá retenção (A COHAB-SP faz 
parte da Administração Indireta).

PERGUNTA 15: Qual é o número de segurados da última 
fatura quitada?

RESPOSTA COHAB: A última fatura foi de R$12.001,00 – 
354 vidas.

PERGUNTA 16: Qual o valor pago da última fatura?
RESPOSTA COHAB: A última fatura foi de R$12.001,00 – 

354 vidas.
PERGUNTA 17: Qual a taxa mensal aplicada atualmente?
RESPOSTA COHAB: O valor unitário da última contratação 

foi de R$33,90 por vida. Não temos a taxa.
PERGUNTA 18: Favor informar a sinistralidade dos últimos 

36 meses, informar também:
-Data do sinistro;
- Data do pagamento do sinistro;
- Cobertura e valor indenizado.
RESPOSTA COHAB: Os sinistros e indenizações estão no 

anexo I (Mapfre) e anexo II (Gente Vida) - Anexos do Edital 
disponíveis no sistema BEC.

PERGUNTA 19: As companhias seguradoras, por sua natu-
reza, emitem apólice/fatura de seguro, ao invés de nota fiscal. 
Nesse sentido, as seguradoras poderão substituir a apresenta-
ção da nota fiscal pela apólice/fatura de seguro?

RESPOSTA COHAB: Sim.
PERGUNTA 20: Enviar a relação de vidas em arquivo “ex-

cel”, no qual conste as informações de Filial, Nome, Data de 
Nascimento e Capital Segurado de cada vida. As informações 
deverão ser separadas por coluna.

RESPOSTA COHAB: O arquivo com as informações solici-
tadas estão disponíveis no sistema BEC em forma de Anexo 
do Edtial.

PERGUNTA 21: Referente ao cadastro da proposta no 
portal eletrônico, está correto nosso entendimento de que as 
licitantes deverão incluir o Valor Unitário MENSAL por vida? 
Caso negativo explicar detalhadamente.

RESPOSTA COHAB: Sim, valor unitário (por vida), nos ter-
mos do edital.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 012/21
FÓRUM DE CORTIÇOS E SEM TETOS DE SÃO PAULO - CNPJ 

02.270.309/0001-27, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - 
CNPJ nº 00.360.305/2873-06, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO - convalidam a vigência do Convênio nº 057/18 
e os atos praticados durante o período compreendido entre 
27/08/2020 e a data da assinatura do presente instrumento, 
ajustam a prorrogação do prazo de vigência do convênio, 
por mais 180 dias, contados da data de formalização deste 
aditamento, consoante Resolução CMH nº 143/2020. Inciso II, 
do artigo 65 da Lei 8.666/93, aqui aplicado subsidiariamente 
por força do caput do artigo 116. R$ 0,00. Data de assinatura: 
12/04/2021. PA 2018-0.004.076-4.

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 6022.2020/0002457-6
Ass.: Prorrogação de Prazo – Contrato nº 069/SIURB/2020 

– Investigação Ambiental no Reservatório de Contenção de 
Cheias – Piscinão Guaianases.

DESPACHO
I - Face aos elementos constantes destes autos, em espe-

cial da manifestação da ATAJ em fls. retro, que acolho, com 
fundamento na Lei nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 
nº 44.279/03 e nos termos do artigo 57, §1º da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO a prorrogação de prazo 
do Contrato nº 069/SIURB/2020, celebrado com a empresa 
WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.273.115/0001-36, cujo objeto 
é a investigação ambiental no Reservatório de Contenção de 
Cheias – Piscinão Guaianases, por mais 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar de 18/04/2021 e previsão de término em 
16/06/2021, com adoção do cronograma físico-financeiro em 
doc. SEI nº 041450453.

 6022.2019/0004108-8
Int.: Construmedici Engenharia e Comércio Ltda.
Ass.: Prorrogação da vigência Contratual
Ref.: Execução de obras e serviços relativos à construção 

de Centros e Educação Infantil - CEI e Escolas Municipais de 
Educação Infantil - EMEI, com estrutura em concreto armado 
pré-moldado, no Município de São Paulo, agrupadas em 02 
lotes - LOTE 02.

DESPACHO: I - Face aos elementos constantes destes autos, 
em especial da manifestação da ATAJ (039462542, 039488260), 
que acolho, com fundamento na Lei nº 13.278/02, regulamen-
tada pelo Decreto nº 44.279/03 e nos termos do artigo 57, §1º, 
VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO a 
prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 044/SIURB/15, 
celebrado com a empresa Construmedici Engenharia e Comér-
cio Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.044.392/0001-91, 
cujo objeto é a execução de obras e serviços relativos à constru-
ção de centros de educação infantil – CEI e escolas municipais 
de educação infantil - EMEI com estrutura em concreto armado 
pré-moldado, no município de São Paulo, agrupadas em 02 
(dois) lotes – Lote 02, prorrogação essa, por mais 12 meses, a 
contar de 01/05/2021.

 CÂMARA MUNICIPAL
 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2021 - Exclusivo para 

ME e EPP
PROCESSO CMSP-PAD-2021/00056
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para aqui-

sição futura e eventual de materiais de vidraçaria, conforme 
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência - 
Especificações Técnicas, parte integrante deste Edital.

OFERTA DE COMPRA N° 801086801002021OC00026
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.

bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOS-

TA ELETRÔNICA: 16/04/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

29/04/2021 às 14h30
- Poderá o interessado obter o edital gratuitamente no 

“site” da Câmara Municipal de São Paulo: www.saopaulo.
sp.leg.br ou www.bec.sp.gov.br, ou ainda solicitar via e-mail, no 
endereço eletrônico cjl@saopaulo.sp.leg.br.

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 4705/2021
PROCESSO CMSP-PAD-2020/99.02
"A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, RATIFI-
CA a Ordem de Serviço n° 01/2021, nos termos das cláusulas 
8.1.1 e 9.1.1 do TC 04/2019."

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
PROCESSO CMSP-PAD 2020/00448
ASSUNTO: Retificação da publicação do dia 

15/04/2021 pág.73, col.01
- Onde se lê: "PREGÃO ELETRÔNICO 11/2021", leia-se: 

"PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2021";

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2021
PROCESSO(S) CMSP-PAD 2020/00448
OFERTA DE COMPRA nº 801086801002021OC00022
OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para pres-

tação futura e eventual de serviços de manutenção corretiva 
da fachada de vidro do pavimento térreo do Palácio Anchieta, 
incluindo remoção, descarte, fabricação e instalação de vidros 
de segurança temperado laminado

ATA DE REUNIÃO nº 112/2021:
"Às quatorze horas e trinta minutos do dia quinze do mês 

de abril do ano de dois mil e vinte e um, por meio de videocon-
ferência suportada pelo software Microsoft Teams, reuniram-
-se o Senhor Pregoeiro Rosan Elieze Trucilio, sua equipe de 
apoio subscrita, o Procuradora Legislativo designado ad hoc 
Dr. Carlos Eduardo de Araujo, e o Presidente da CJL, Dr. Pedro 
Carlos Bianguli de Faria, para abrir os trabalhos do Pregão 
Eletrônico nº 11/2021, cujo objeto está descrito em epígrafe. I – 
REABERTURA: aberta a sessão pública, o Senhor Pregoeiro, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, prosseguiu 
com a negociação com o FOR0849; II – FASE DE NEGOCIAÇÃO: 
após negociação FOR0849 não ofertou valor abaixo do preço 
de referência, razão pela qual o seu preço não foi aceito. Foi 
então convocado o próximo licitante na ordem classificatória, 
FOR0226, que após negociação ofertou o valor total de R$ 
299.700,00. III - FASE DE ACEITABILIDADE: o pregoeiro então 
solicitou que a empresa enviasse a planilha com seu preço 
recomposto. IV – SUSPENSÃO: após o envio da planilha, o Sr. 
Pregoeiro decidiu suspender a sessão devido à proximidade 
do final do expediente, agendando a reabertura para o dia 
16/04/2021, às 14h30. V – PUBLIQUE-SE: Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelo 
Senhor Pregoeiro, pelos demais presentes.

Rosan Elieze Trucilio
Pregoeiro(a)"

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - LICITAÇÕES
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/21 – PROCESSO - 

SEI – 7610.2021/0000195-0 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA 
PARA OS EMPREGADOS DA COHAB-SP, NOS TERMOS DAS 
ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS.

contido no presente processo, em especial a manifestação 
do Departamento Técnico de Administração e Finanças 
(039367488), da Seção Técnica de Contabilidade (042347777) 
e da Assessoria Jurídica desta Autarquia (042439265), que 
adoto como razão de decidir, bem como fundamentada pelo 
artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, AUTORIZO a 
prorrogação contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 
24/04/2021, do Termo de Contrato nº 22/SFMSP/2019, firmado 
entre o Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP 
e a empresa a PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE 
VALORES, inscrita no CNPJ sob o n.º14.849.140/0001-43, que 
trata do mesmo objeto, ou seja, prestação de contratação 
de empresa para prestação de serviços de recolhimento de 
valores, processamento de numerários, custódia e entrega 
em local indicado pela instituição financeira com utilização 
de carro forte, para o Serviço Funerário do Município de 
São Paulo – SFMSP. II – AUTORIZO a emissão da Nota de 
Empenho correspondente para atender as despesas onerando 
e respeitando a Nota de Reserva n.° 453 e 454/2021 
(042347557) para fazer frente a despesas com prorrogação do 
Termo de Contrato 22/SFMSP/2019, por um período de 6 meses, 
onerando a dotação nº 04.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.0
0.06, no importe de R$ 17.699,85 (dezessete mil seiscentos e 
noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 48.857,52 
(quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e 
cinquenta e dois centavos) respectivamente. III – Encaminhe-
se à Seção Técnica de Contabilidade para emissão das Notas 
de Empenho. Após, à Divisão Administrativa para lavratura do 
Termo Aditivo, condicionada sua assinatura à apresentação 
pela contratada, de toda documentação legalmente exigível 
devidamente atualizada.IV – PUBLIQUE-SE para os devidos fins 
e efeitos.

 Processo Eletrônico nº 6410.2021/0002737-1 
Dispensa de Licitação – artigo 24, inciso II, da Lei Federal 
nº 8666/1993.Objeto: AQUISIÇÃO DE CAL 1.615 UNIDADES 
DE BROXA 167 UNIDADES PARA PINTURA, PARA USO DO 
SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO – 
SFMSP. DESPACHO - I - À vista dos elementos que instruem 
o presente, em especial a manifestação do Departamento 
Técnico de Cemitérios (040130094), da Comissão Permanente 
de Licitação (042469589) e da Assessoria Jurídica (042472550), 
que adoto como razão de decidir, com fundamento no artigo 
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 c.c a Lei Municipal 
nº 13.278/2002 e nos Decretos Municipais nº 44.279/2003 e nº 
54.102/2013, AUTORIZO a contratação por dispensa de licitação 
da empresa: GIDAL ENGENHARIA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO 
EIRELI , CNPJ nº 00.952.708/0001-42 , que ofertou o valor total 
de R$ 10.254,42 (dez mil duzentos e cinquenta e quatro reais 
e quarenta e dois centavos) , conforme proposta comercial 
042356550. II – AUTORIZO, ainda, a emissão da Nota de 
Empenho em favor da empresa acima mencionada, onerando 
a Dotação Orçamentária nº 04.10.15.452.3011.8.503.3.3.90.30
.00.06, conforme Nota de Reserva n.° 370/2021 (040985046). 
III - A seguir, encaminhe-se à Seção Técnica de Contabilidade 
quanto à emissão das referidas Notas de Empenho e após 
a Divisão Administrativa para as demais providências. IV - 
Publique-se.

 Processo SEI nº 6410.2021/0004005-0Contratada: 
Locsan Contêineres Ltda - Interessado: Serviço Funerário do 
Município de São Paulo – SFMSP. Objeto: Locação IMEDIATA de 
02 (dois) contêineres metálicos refrigerados de 40 (quarenta) 
pés medindo aproximadamente 12,20m x 2,45m x 2,60m em 
boas condições de uso para armazenamento de corpos devendo 
conter laudo técnico referente à limpeza e descontaminação 
química, vaporização e passivação do container usado pela 
empresa credenciada no INMETRO. Assunto: Designação 
de Fiscal e Suplente - DESPACHO - I - À vista do contido 
no presente, sobretudo o oriundo do Departamento 
Técnico de Cemitérios (042355884), e em observância ao 
Decreto Municipal nº 54.873/2014, ficam designados como 
responsáveis pela fiscalização do ajuste os servidores conforme 
disposto a seguir, ficando, os atuais, desincumbidos de suas 
funções referentes: Fiscal: Camila Nery Araújo Oliveira RF 
3111/1-Suplente: Maísa da Cruz Correa de Souza RF 3151/1- 
II- Encaminhe-se à Divisão Administrativa para as demais 
providências cabíveis. III - PUBLIQUE-SE.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6027.2020/0008763-0
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00008
PREGÃO ELETRÔNICO 008/SVMA/2021, processo em 

epígrafe, destinado para a Aquisição de webcam com microfone 
para atender as demandas das Unidades de SVMA, principal-
mente para reuniões online, conforme Anexo I – Especificações 
Técnicas do Objeto, do tipo menor preço unitário. A abertura/
realização da sessão pública de pregão ocorrerá à partir das 
11:00h do dia 04 de maio de 2021, pelo endereço www.
bec.sp.gov.br, a cargo da Comissão Permanente de Licitações da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.bec.sp.gov.br, até a 
data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obti-

do nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br;
www.bec.sp.gov.br, ou, mediante agendamento via micsan-

tana@prefeitura.sp.gov.br na Divisão de Licitações e Contratos 
- DLC da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na 
Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 
04103-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos 
custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento 
de Arrecadação do Município de São Paulo.

 INFRAESTRUTURA E OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA 008/20/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO 6022.2020/0002786-9
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZA-
ÇÃO DO CÓRREGO TANQUINHO E REVITALIZAÇÃO DE SUAS 
MARGENS.

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SIURB, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica aos interes-
sados e participantes da licitação em epígrafe que a Sessão de 
abertura do envelope 3 – Habilitação da empresa classificada 
em 4º lugar no certame, fica DESIGNADA para o dia 19 de Abril 
de 2021 às 11 horas na Sala de Licitações desta Secretaria, situ-
ada na Av. São João nº 473 - 19º andar - Centro - São Paulo-SP. 
Outrossim, a Comissão informa, que na mesma sessão poderão 
ser abertos os envelopes 3 – Habilitação das demais empresas 
classificadas no certame.

INFORMAÇÕES: Fones: 3337-9874 e 3337-9936.

PedroHenrique
Realce
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