62 – São Paulo, 65 (75)
43.898.972/0001-58) e DB CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ Nº
03.101.876/0001-12).
Conforme disposto no item 2.2. e 8.1.1 do Edital, apresentou-se na condição de ME/EPP a(s) seguinte(s) empresa(S):
ESCOPO CONSTRUTORA LTDA., sendo assim, eventualmente,
poderá exercer o direito de preferência, nos termos do disposto
no artigo 45, inciso I, da Lei Complementar nº 123/06.
Em ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de
Licitação rubricou os envelopes. Após a rubrica dos envelopes e
anexos, o Presidente da Comissão iniciou a abertura do envelope nº 01 contendo a Proposta das empresas participantes, a
qual foi rubricada.
DAS PROPOSTAS
O(s) valor(es) constatado(s), em ordem crescente, após a
abertura do(s) envelope(s) foi (ram):
1º lugar: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A. – R$
510.658,06 (quinhentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e oito
reais e seis centavos);
2º lugar: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – R$
547.881,86 (quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e
oitenta e um reais e oitenta e seis centavos);
3º lugar: CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA. – R$ 549.404,11 (quinhentos e quarenta e nove mil,
quatrocentos e quatro reais e onze centavos);
4º lugar: CONSTRUTORA ROY LTDA. – R$ 577.015,51
(quinhentos e setenta e sete mil, quinze reais e cinquenta e
um centavos);
5º lugar: ESCOPO CONSTRUTORA LTDA. – R$ 583.990,20
(quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa reais e
vinte centavos);
6º lugar: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃOS LTDA. –
R$ 610.453,89 (seiscentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta
e três reais e oitenta e nove centavos);
7º lugar: DB CONSTRUÇÕES LTDA. – R$ 620.615,98 (seiscentos e vinte mil, seiscentos e quinze reais e noventa e oito
centavos);
8º lugar: S.C. ENGENHARIA EIRELI (CNPJ: 10.599.775/000189 – R$ 645.009,59 (seiscentos e quarenta e cinco mil, nove
reais e cinquenta e nove centavos);
A Comissão, com suporte da equipe técnica, solicita a “Planilha de Composição de Custos” no prazo de até 48 (quarenta
e oito) horas, a contar da publicação desta ata das seguintes
empresas licitantes: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A,
FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Em ato contínuo, a sessão foi suspensa para análise detalhada das referidas propostas, pelos membros da Comissão,
com suporte da equipe técnica, que posteriormente divulgará,
mediando publicação no DOC, a classificação, prazo recursal e
prosseguimento com o julgamento dos documentos de habilitação das 3 (três) melhores classificadas.
Publique-se no DOC e insira-se no processo SEI nº
6027.2019/0006229-5. Nada mais havendo, e ninguém desejando fazer uso da palavra foi a presente lavrada, que lida e
achada conforme, segue assinada pelo Presidente e demais
membros presentes da 2ª Comissão Permanente de Licitação
da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, equipe
técnica e licitantes.

ATA DE SESSÃO PÚBLICA – CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01
“PROPOSTA”
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/SVMA/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2019/0007042-5
OBJETO: Contratação de Obras de Readequação de áreas
de ATI, playground, e outros serviços para o Parque Municipal
Nabuco, conforme discriminados no Anexo II – Especificações
Técnicas do Objeto, parte integrante deste edital.
Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2020 às
11h00, reuniram-se os membros da CPL-2, instituída pela Portaria nº 47/SVMA-GAB/2018, abaixo assinados.
Ato contínuo, iniciou-se o credenciamento das empresas
licitantes interessadas e recebimentos dos envelopes “Nº 01
Proposta” e “Nº 02 Habilitação”.
Às 11h30min, encerrou-se o credenciamento e recebimento
dos envelopes “nº 01 e nº 02”, relativo a “Tomada de Preço
nº 011/SVMA/2020, não havendo empresas licitantes credenciadas.
Apresentou(aram) os envelopes “Nº 01 Proposta” e “Nº
02 Habilitação”, para participação sem o credenciamento do(s)
representante(s) a(s) seguinte(s) empresa(s):
ESCOPO CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ: 12.965.938/000125), S.C. ENGENHARIA EIRELI (CNPJ: 10.599.775/000189), LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A. (CNPJ Nº
04.002.395/0001-12), FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA. (CNPJ Nº 49.252.885/0001-05), e DB CONSTRUÇÕES
LTDA. (CNPJ Nº 03.101.876/0001-12).
Conforme disposto no item 2.2. e 8.1.1 do Edital, apresentou-se na condição de ME/EPP a(s) seguinte(s) empresa(S):
ESCOPO CONSTRUTORA LTDA., sendo assim, eventualmente,
poderá exercer o direito de preferência, nos termos do disposto
no artigo 45, inciso I, da Lei Complementar nº 123/06.
Em ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de
Licitação rubricou os envelopes. Após a rubrica dos envelopes e
anexos, o Presidente da Comissão iniciou a abertura do envelope nº 01 contendo a Proposta das empresas participantes, a
qual foi rubricada.
DAS PROPOSTAS
O(s) valor(es) constatado(s), em ordem crescente, após a
abertura do(s) envelope(s) foi (ram):
1º lugar: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A. – R$
325.640,04 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta
reais e quatro centavos);
2º lugar: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – R$
343.895,29 (trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos);
3º lugar: ESCOPO CONSTRUTORA LTDA. – R$ 360.901,68
(trezentos e sessenta mil, novecentos e um reais e sessenta e
oito centavos);
4º lugar: DB CONSTRUÇÕES LTDA. – R$ 392.114,64 (trezentos e noventa e dois mil, cento e quatorze reais e sessenta
e quatro centavos);
5º lugar: S.C. ENGENHARIA EIRELI – R$ 397.301,79 (trezentos e noventa e sete mil, trezentos e um reais e setenta e
nove centavos);
A Comissão, com suporte da equipe técnica, solicita a “Planilha de Composição de Custos” no prazo de até 48 (quarenta
e oito) horas, a contar da publicação desta ata das seguintes
empresas licitantes: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A,
FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e ESCOPO CONSTRUTORA LTDA.
Em ato contínuo, a sessão foi suspensa para análise detalhada das referidas propostas, pelos membros da Comissão,
com suporte da equipe técnica, que posteriormente divulgará,
mediando publicação no DOC, a classificação, prazo recursal e
prosseguimento com o julgamento dos documentos de habilitação das 3 (três) melhores classificadas.
Publique-se no DOC e insira-se no processo SEI nº
6027.2019/0007042-5. Nada mais havendo, e ninguém desejando fazer uso da palavra foi a presente lavrada, que lida e
achada conforme, segue assinada pelo Presidente e demais
membros presentes da 2ª Comissão Permanente de Licitação
da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, equipe
técnica e licitantes.

ATA DE SESSÃO PÚBLICA – CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01
“PROPOSTA”
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/SVMA/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2020/0000468-8
OBJETO: Contratação de Obra, Projeto Básico Completo/
Executivo, Levantamento Planialtimétrico (lepac) e Sondagem
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para o Parque Central do Itaim, conforme discriminados no
Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto, parte integrante
deste edital.
Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2020 às
13h00, reuniram-se os membros da CPL-2, instituída pela Portaria nº 47/SVMA-GAB/2018, abaixo assinados.
Ato contínuo, iniciou-se o credenciamento das empresas
licitantes interessadas e recebimentos dos envelopes “Nº 01
Proposta” e “Nº 02 Habilitação”.
Às 13h30min, encerrou-se o credenciamento e recebimento
dos envelopes “nº 01 e nº 02”, relativo a “Tomada de Preço
nº 012/SVMA/2020, não havendo empresas licitantes credenciadas.
Apresentou(aram) os envelopes “Nº 01 Proposta” e “Nº
02 Habilitação”, para participação sem o credenciamento do(s)
representante(s) a(s) seguinte(s) empresa(s):
ESCOPO CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ: 12.965.938/000125), S.C. ENGENHARIA EIRELI (CNPJ: 10.599.775/000189), APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ:
30.037.029/0001-09), DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA. (CNPJ Nº 06.297.348/0001-79), DB CONSTRUÇÕES LTDA.
(CNPJ Nº 03.101.876/0001-12) e MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (CNPJ Nº 57.646.374/0001-04).
Conforme disposto no item 2.2. e 8.1.1 do Edital, apresentou-se na condição de ME/EPP a(s) seguinte(s) empresa(S):
ESCOPO CONSTRUTORA LTDA. e APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA., sendo assim, eventualmente, poderá exercer
o direito de preferência, nos termos do disposto no artigo 45,
inciso I, da Lei Complementar nº 123/06.
Em ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de
Licitação rubricou os envelopes. Após a rubrica dos envelopes e
anexos, o Presidente da Comissão iniciou a abertura do envelope nº 01 contendo a Proposta das empresas participantes, a
qual foi rubricada.
DAS PROPOSTAS
O(s) valor(es) constatado(s), em ordem crescente, após a
abertura do(s) envelope(s) foi (ram):
1º lugar: APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. – R$
295.491,40 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e
noventa e um reais e quarenta centavos);
2º lugar: ESCOPO CONSTRUTORA LTDA. – R$ 309.772,76
(trezentos e nove mil, setecentos e setenta e dois reais setenta
e seis centavos);
3º lugar: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
– R$ 325.867,20 (trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e
sessenta e sete reais e vinte centavos);
4º lugar: DB CONSTRUÇÕES LTDA. – R$ 335.510,51 (trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e dez reais e cinquenta
e um centavos);
5º lugar: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. R$ 337.003,57 (trezentos e trinta e sete mil, três reais
e cinquenta e sete centavos);
A Comissão, com suporte da equipe técnica, solicita a “Planilha de Composição de Custos” no prazo de até 48 (quarenta
e oito) horas, a contar da publicação desta ata das seguintes
empresas licitantes: APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
, ESCOPO CONSTRUTORA LTDA. e DEKTON ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA.
Em ato contínuo, a sessão foi suspensa para análise detalhada das referidas propostas, pelos membros da Comissão,
com suporte da equipe técnica, que posteriormente divulgará,
mediando publicação no DOC, a classificação, prazo recursal e
prosseguimento com o julgamento dos documentos de habilitação das 3 (três) melhores classificadas.
Publique-se no DOC e insira-se no processo SEI nº
6027.2020/0000468-8. Nada mais havendo, e ninguém desejando fazer uso da palavra foi a presente lavrada, que lida e
achada conforme, segue assinada pelo Presidente e demais
membros presentes da 2ª Comissão Permanente de Licitação
da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, equipe
técnica e licitantes.

I. As empresas interessadas poderão credenciar APENAS
UM REPRESENTANTE, que poderá permanecer na sala de
licitações;
II. A sessão pública dar-se-á no AUDITÓRIO DE SIURB localizado no 8º andar da Galeria Olido, no horário estabelecido
no preambulo;
III. O auditório será ABERTO com 10 (DEZ) MINUTOS DE
ANTECEDÊNCIA do horário estabelecido;
IV. Uma vez aberta à sessão pública, com a abertura dos
envelopes indicados esta será SUSPENSA para deliberação
posterior;

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 005/SIURB/2019
PROCESSO: 7910.2019/0000327-5
OBJETO: Elaboração de inspeções, vistorias, ensaios, laudos
técnicos, verificação de projetos estruturais e projeto executivo
de requalificação e concepção de recuperação estrutural de
obras de arte especiais (OAE) no Município de São Paulo.
A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do Município
de São Paulo, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL comunica aos interessados na licitação em epígrafe, que no próximo dia 27 de abril de 2020, as 14h00minh, será
realizada sessão para a abertura dos envelopes B – PROPOSTA
TÉCNICA.
Em virtude da edição do Decreto Municipal nº 59.283/20
e demais alterações, estabelece o protocolo a ser seguido
pelas empresas interessadas em participar deste certame, sem
prejuízo das demais disposições estabelecidas no instrumento
editalício:
I. As empresas interessadas poderão credenciar APENAS
UM REPRESENTANTE, que poderá permanecer na sala de
licitações;
II. A sessão pública dar-se-á no AUDITÓRIO DE SIURB localizado no 8º andar da Galeria Olido, no horário estabelecido
no preambulo;
III. O auditório será ABERTO com 10 (DEZ) MINUTOS DE
ANTECEDÊNCIA do horário estabelecido;
IV. Uma vez aberta à sessão pública, com a abertura dos
envelopes indicados esta será SUSPENSA para deliberação
posterior;

COMPANHIA DE ENGENHARIA
DE TRAFEGO
GABINETE DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE 1.475/17
Formalização do Aditamento nº 002/2020 ao Contrato
nº 22/18, celebrado com a SAMHI SANEAMENTO, MÃO DE
OBRA E HIGIENIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 03.206.234/0001-88,
cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições
de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos,
nos edifícios ocupados pela CET, para suprimir do valor total
inicial do Contrato, cláusula 7.1, o importe de R$ 55.848,94
(cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e
noventa e quatro centavos), deixando o valor acumulado para
os 30 meses de vigência do contrato de: R$ 8.500.294,83 (oito
milhões, quinhentos mil, duzentos e noventa e quatro reais e
oitenta e três centavos) para: R$ 8.444.445,89 (oito milhões,
quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta
e cinco reais e oitenta e nove centavos), em conformidade com
o disposto nos artigos 58 inciso I e 65 inciso I, letra “b” da
Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, combinado com
o artigo 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03. Formalizado
em 17/04/2020.

EXPEDIENTE Nº 1562/19

INFRAESTRUTURA E OBRAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
6022.2020/0001018-4
DESPACHO
I - Face aos elementos constantes destes autos, em especial
da manifestação da ATAJ em fls. retro, e pela competência a
mim delegada pela Portaria nº 002/SMSO.G/2017, que acolho,
com fundamento na Lei nº 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto nº 44.279/03 e nos termos do artigo 57, §1º, II da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO a prorrogação
de prazo do Contrato nº 129/SIURB/19, celebrado com a empresa M. A. S. Construções e Empreendimentos Ltda, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 67.192.609/0001-80, cujo objeto é a execução de serviços e obras para reconstrução do muro de contenção entre a EMEF Álvaro de Azevedo e EMEI Brenno Ferraz,
situado na Rua Alcaçuz, 130, SUB – VP, por mais 60 (sessenta)
dias corridos, a contar de 25/04/2020.

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 004/SIURB/2019
PROCESSO: 6022.2019/0003555-0
OBJETO: Elaboração de inspeções, vistorias, ensaios, laudos
técnicos, verificação de projetos estruturais e projeto executivo
de requalificação e concepção de recuperação estrutural de
obras de arte especiais (OAE) no Município de São Paulo.
A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do Município de São Paulo, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação – CPL comunica aos interessados na licitação em
epígrafe, que no próximo dia 27 de abril de 2020, as 11:00h,
será realizada sessão para a abertura dos envelopes B – PROPOSTA TÉCNICA.
Em virtude da edição do Decreto Municipal nº 59.283/20
e demais alterações, estabelece o protocolo a ser seguido
pelas empresas interessadas em participar deste certame, sem
prejuízo das demais disposições estabelecidas no instrumento
editalício:
I. As empresas interessadas poderão credenciar APENAS
UM REPRESENTANTE, que poderá permanecer na sala de
licitações;
II. A sessão pública dar-se-á no AUDITÓRIO DE SIURB localizado no 8º andar da Galeria Olido, no horário estabelecido
no preambulo;
III. O auditório será ABERTO com 10 (DEZ) MINUTOS DE
ANTECEDÊNCIA do horário estabelecido;
IV. Uma vez aberta à sessão pública, com a abertura dos
envelopes indicados esta será SUSPENSA para deliberação
posterior;

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 007/SIURB/2019
PROCESSO: 7910.2019/0000565-0
OBJETO: Elaboração de inspeções, vistorias, ensaios, laudos
técnicos, verificação de projetos estruturais e projeto executivo
de requalificação e concepção de recuperação estrutural de
obras de arte especiais (OAE) no Município de São Paulo.
A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do Município
de São Paulo, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL comunica aos interessados na licitação em epígrafe, que no próximo dia 28 de abril de 2020, as 11h00minh, será
realizada sessão para a abertura dos envelopes B – PROPOSTA
TÉCNICA.
Em virtude da edição do Decreto Municipal nº 59.283/20
e demais alterações, estabelece o protocolo a ser seguido
pelas empresas interessadas em participar deste certame, sem
prejuízo das demais disposições estabelecidas no instrumento
editalício:

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente, em
especial da justificativa da área requisitante às fls. 101, do
parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos nº 104/20,
às fls. 138/140, e com fundamento no artigo 71, da Lei Federal 13.303/16, artigos 142 e 145 do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos e Convênios - RILCC da CET, combinado
com o artigo 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO o Aditamento da contratação celebrada com a empresa
KIWI EDIÇÕES E ARTES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº
11.284.267/0001-74, cujo objeto é a prestação de serviços de
projeto gráfico e editoração para o manual de obras viárias,
para atender às necessidades da CET, para prorrogar o Contrato nº 116/19, por 90 (noventa) dias, compreendidos entre
21.04.2020 a 21.07.2020.
Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE 1562/19 FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO 22/20 AO CONTRATO
116/19 - Celebrado com a empresa KIWI EDIÇÕES E ARTES
LTDA-ME. (CNPJ sob o n.º 11.284.267/0001-74), referente a
prestação de serviços de projeto gráfico e editoração para o
manual de obras viárias, para atender às necessidades da CET,
para prorrogar o contrato por 90 (noventa) dias, compreendidos entre 21.04.2020 a 21.07.2020, de conformidade com os
termos do disposto no Decreto Municipal nº 44.279/03, na Lei
Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 13.303/16. Formalizado
em 17/04/20.

EXPEDIENTE Nº 1563/19
DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente, em
especial da justificativa da área requisitante às fls. 138, do
parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos nº 95/20,
às fls. 160/162, e com fundamento no artigo 71, da Lei Federal 13.303/16, artigos 142 e 145 do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos e Convênios - RILCC da CET, combinado
com o artigo 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO o Aditamento da contratação celebrada com a empresa
TREVISO COMUNICAÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº
10.203.629/0001-92, cujo objeto é a prestação de serviços de
ilustração do Manual de Obras Viárias, para atender às necessidades da CET, para prorrogar o Contrato nº 101/19, por 90
(noventa) dias, compreendidos entre 26.03.2020 a 26.06.2020.
Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE 1563/19 FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO 21/20 AO CONTRATO
101/19 - Celebrado com a empresa TREVISO COMUNICAÇÃO
LTDA-ME. (CNPJ sob o n.º 10.203.629/0001-92), referente a
prestação de serviços de ilustração do Manual de Obras Viárias,
para atender às necessidades da CET, para prorrogar o contrato
por 90 (noventa) dias, compreendidos entre 26.03.2020 a
26.06.2020, de conformidade com os termos do disposto no
Decreto Municipal nº 44.279/03, na Lei Municipal nº 13.278/02
e Lei Federal nº 13.303/16. Formalizado em 23/03/20.

quinta-feira, 23 de abril de 2020
INTERESSE SOCIAL E MERCADO POPULAR NA CIDADE DE
SÃO PAULO, ACOMPANHADA DE INFRAESTRUTURA URBANA
E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ESPECIFICA.
Considerando especialmente a publicação do Decreto
Municipal nº 59.283, de 17 de março de 2020, que declara
situação de emergência no Município de São Paulo e define
outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente
do coronavírus;
A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO – COHAB-SP, no uso das suas prerrogativas, nos termos
do Edital da CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº COHAB-SP
001/2020 (Processo SEI nº 7610.2019/0003141-3) informa que
a Sessão Pública de Abertura dos Envelopes para a Concorrência acima mencionada fica REDESIGNADA PARA O DIA 28 DE
MAIO 2020, às 10h30, na Rua Libero Badaró, 504, 18º, sala
182, Centro, São Paulo, SP (Auditório).
São Paulo, 22 de abril de 2020.
Comissão Especial de Licitação - Portaria 04/2020.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
CO/TA-10/03/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02.003/16
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGOS 57, II, E 65, § 1º, DA LEI
8.666/93
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
– PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: THEMA INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ Nº: 02.647.965/0001-04
PARECER JURÍDICO GJU Nº 35/2020
OBJETOS: (I) SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 1.718,88 (UM MIL, SETECENTOS
E DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 0,51% (ZERO VÍRGULA CINQUENTA E UM POR
CENTO) DO VALOR DO CONTRATO E (II) PRORROGAÇÃO DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-06.03/16 PARA
O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA
21 DE MARÇO DE 2020 ATÉ 20 DE MARÇO DE 2021.
VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA
A SER DE R$ 345.219,84 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO
MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E QUATRO
CENTAVOS).

SÃO PAULO URBANISMO
GABINETE DO PRESIDENTE
PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000123-8
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - A vista dos elementos constantes dos presentes autos
eletrônicos nº 7810.2020/0000123-8, especialmente a manifestação exarada pela Gerência Jurídica, cota SEI nº 028125776
que acolhemos como razão de decidir e que passa a fazer
parte deste instrumento, AUTORIZAMOS, com fundamento no
art. 29, II, da Lei federal nº 13.303/2016, c/c os itens 8.4.2.1,
8.4.2.7. e 9.15.1, II, do Regulamento de Licitações e Contratações da SP-Urbanismo (NP 58.01), a contratação direta, por
Dispensa de Licitação Eletrônica nº 801087801002020OC0009,
a empresa NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- EIRELI inscrita no CNPJ/MF nº 24.564.257/0001-34, para o
fornecimento do material abaixo discriminado:
Item Unidade
Material
Marca Valor Unit. ValorTotal
01 15 pacotes Papel Sulfite de Papelaria; Grama- REPORT R$ 42,00 R$630,00
com 500 fo- tura 75g/m2; Formato A3; Medindo
lhas cada
(297x420)mm; Corte Rotativo; Cor
Branca; Embalagem Revestida Em
BOPP; Produto Com Certificação
Ambiental FSC Ou Cerflor, Com Selo
e Código de Licença Impressos Na
Embalagem
II – IDENTIFICACÃO DA DOTACÃO:
Programática: 15.122.3024.2.100
Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte de Recursos: 09

PROCESSO SEI Nº 7810.2017/0000381-2
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista das informações constantes no presente processo
para atender à legislação pertinente e para convalidar a autorização em 8764186, AUTORIZO o empenho em favor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CNPJ 61.974.175/000138, para
pagamentos de seguro de vida para diretores e empregados da
São Paulo Urbanismo, com fundamento legal nas Lei Federais
8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na legislação municipal
vigente.
Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R$
36.560,19 (trinta e seis mil, quinhentos e sessenta reais e dezenove centavos) e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2020, que onerará a dotação 05
.15.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00, com recursos da fonte 09.
A fiscalização do contrato será exercida por Jovelina R. da
Silva e Souza, RF4941-7.

PROCESSO SEI Nº 7810.2017/0000267-0
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista das informações constantes presente processo para
atender à legislação pertinente e para convalidar a autorização
constante do documento SEI 022295458, de 20 de outubro
de 2019, AUTORIZO o empenho em favor AGC - Assessoria
Ocupacional Ltda., CNPJ 11.383.444/0001-70, para pagamentos
referentes ao desenvolvimento, implantação e execução dos
serviços relativos ao PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE
SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO, PROGRAMA DE PREVENÇÃO
DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA e uma (1) Avaliação Ergonômica, com fundamento legal nas Lei Federais 8.666/93, 4.320/64 e
suas alterações e na legislação municipal vigente.
Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R$
2.171,15 (dois mil, cento e setenta e um reais e quinze centavos), e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer
no exercício de 2020, que onerará a dotação 05.15.15.122.302
4.2.100.3.3.90.39.00, com recursos da fonte 09.
A fiscalização do contrato será exercida por Valdete A. de
Oliveira Soares, RF 49.620.

PROCESSO SEI Nº 7810.2018/0000924-3

COMPANHIA METROPOLITANA
DE HABITAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
COHAB - LICITAÇÕES
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO
PÚBLICA
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº COHAB-SP 001/2020
- PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÕES DE

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista das informações constantes no presente processo para atender à legislação pertinente e para convalidar a
autorização em 016305955, AUTORIZO o empenho em favor
Datamace Informática Ltda., CNPJ 57.195.497/0001-68, para
pagamentos de prestação de serviços manutenção dos softwares GIP–Gestão Integrada de Pessoal e GRH - Ponto Eletrônico,
adquiridos da CONTRATADA em 27 de maio de 1991 e 11
de fevereiro de 2000, com fundamento legal nas Lei Federais
8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na legislação municipal
vigente.
Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de
R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), e demais
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