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PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013425-7 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.003/2021 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
OPERACIONALIZAÇÃO DO ACORDO GOOGLE, PARA 
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBSCRIÇÃO DE SERVIÇOS 
DA TECNOLOGIA GOOGLE - LOTE 01, COMPOSTO PELAS  
FAMÍLIAS I E II “GCP” E “WORKSPACE DA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA. 
 
 

 
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, com sede na Rua Líbero Badaró n.º 425, 
bairro Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-000, 
inscrita no CNPJ sob n.º 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, Sr. JOHANN NOGUEIRA DANTAS e por seu Diretor de Infraestrutura e 
Tecnologia em exercício, Sr. ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO. 
 
 
CONTRATADA: ATOS BRASIL LTDA., com sede na Avenida das Nações Unidas n.º 12.901 
– Torre Norte, 19º andar, Parte G, bairro Brooklin Paulista, no Município de São Paulo, 
no Estado de São Paulo, CEP 04.578-910, inscrita no CNPJ sob n.º 64.943.665/0001-11, 
neste ato representada por seu Diretor, Sr. NELSON DE LORENZI CAMPELO, portador da 
Cédula de Identidade RG n.º 35.757.171-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 
346.322.200-00. 
 
As partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, celebrar o presente 
contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA I – OBJETO 

 
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para 
operacionalização do Acordo Google, para fornecimento de produtos e subscrição de 
serviços da tecnologia GOOGLE - Lote 01, composto pelas famílias I e II “GCP” e 
“WORKSPACE” da plataforma tecnológica, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
conforme descrições constantes no Termo de Referência – Anexo I, da Proposta 
Comercial da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo 
administrativo em epígrafe. 
 
 
 



 
 

CO-03.03/2022 

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo 
Rua Líbero Badaró, 425 - Centro - CEP: 01009-000 - São Paulo - SP  

prodam.sp.gov.br | prodam@prodam.sp.gov.br 

 

1.2. O objeto do presente contrato restringe-se ao Lote 01, composto pelas 
Famílias I e II – “GCP” e “WORKSPACE” da plataforma tecnológica, razão pela qual 
as informações referentes ao Lote 2, composto pela Família III – “GMP” da 
plataforma tecnológica, contidas no Termo de Referência – Anexo I, deverão ser 
desconsideradas para fins de execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA II – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

 
2.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 

a) Cumprir fielmente todas as obrigações estabelecidas no Termo de Referência – 
Anexo I deste instrumento, garantindo a qualidade dos serviços prestados; 

 
b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de qualificação exigidas no momento 
da contratação, podendo a CONTRATANTE exigir, a qualquer tempo durante a 
vigência do contrato, a comprovação das condições que ensejaram sua 
contratação, devidamente atualizadas e o envio mensal das certidões a seguir 
elencadas, em formato digital (arquivo PDF) para o e-mail 
contratosfornecedores@prodam.sp.gov.br e para o gestor do contrato a ser 
definido oportunamente: 

 
i. Certidão Negativa de Débitos relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa. 
ii. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF). 
iii. Certidão Negativa de Débitos Tributários e da Dívida Ativa Estadual. 
iv. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais (Mobiliários). 
v. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
vi. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial. 
 

c) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente a 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução deste contrato. 

 
d) Dar ciência imediata e por escrito a CONTRATANTE de qualquer anormalidade 

que verificar na execução do contrato.  
 

e) Prestar a CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender 
prontamente as reclamações sobre a execução do contrato. 

 
f) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 77, da 
Lei Federal nº 13.303/16.  
 

mailto:contratosfornecedores@prodam.sp.gov.br
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g) Reconhecer os Fiscais do Contrato, bem como outros servidores que forem 

indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas à 
contratação, tais como esclarecimento de dúvidas, abertura de chamados, 
solicitação de relatórios de prestação de serviço, dentre outras.  
 

h) Prestar todos os esclarecimentos técnicos solicitados pela CONTRATANTE, 
relacionados à execução contratual, na forma e nos prazos estabelecidos no 
Acordo de Nível de Serviço.  

 
i) Guardar sigilo e não fazer uso das informações prestadas pelo cliente. 

 
2.2. São obrigações da CONTRATANTE: 
 

a) Exercer a fiscalização do contrato, designando fiscal (is) pelo acompanhamento 
da execução contratual, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as 
providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os 
resultados previstos no contrato. 
 

b) Fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução 
do contrato. 
 

c) Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste contrato.  
 

d) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais 
cabíveis.  
 

e) Acionar a CONTRATADA de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo I – 
Termo de Referência.  
 

f) Recusar com a devida justificativa, qualquer serviço executado fora das 
especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I.  
 

g) Comunicar a CONTRATADA formalmente (por e-mail) todas e quaisquer 
ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços objeto do Termo de 
Referência – Anexo I.  
 

h) Disponibilizar recursos de infraestrutura quando forem necessários a execução 
ou entrega do objeto. 
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CLÁUSULA III – VIGÊNCIA CONTRATUAL  

 
3.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, ou da última assinatura digital realizada, prorrogáveis até o limite de 05 
(cinco) anos, nos termos do art. 71 da Lei nº 13.303/16.  
 
3.2. Qualquer alteração, prorrogação e/ou acréscimos no decorrer deste contrato será 
objeto de termo aditivo, previamente justificado e autorizado pela CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA IV – PREÇO 

 
 4.1. O valor total estimado do presente contrato é de R$ 47.312.839,22 (quarenta e sete 

milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), 
valor esse resultante da aplicação do desconto de 14,38% (quatorze inteiros e trinta e 
oito centésimos por cento) ao valor estimado para o Lote 01, composto pelas Famílias I 
e II - “GCP” e “WORKSPACE” da plataforma tecnológica.  

 
4.2. No valor acima já estão incluídos todos os tributos e encargos de qualquer espécie 
que incidam ou venham a incidir sobre o preço do presente contrato. 
 
4.3. Resta vedado o reajuste do valor contratual por prazo inferior a 12 (doze) meses contados 
após um ano da data-limite para apresentação da proposta comercial ou do último reajuste, 
conforme disposto na Lei Federal nº 10.192 de 14/10/2001, ou, se novas normas federais 
sobre a matéria autorizarem o reajustamento antes deste prazo. 
 
4.4. Após o período inicial de 12 (doze) meses de vigência, o contratado poderá ter seus 
preços reajustados, aplicando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor IPC/FIPE a 
contar da data da apresentação da proposta. 
 

 4.5. Deverá a CONTRATADA manifestar-se quanto ao reajuste do valor do contrato em, no 
máximo 10 (dez) dias úteis do vencimento do período de 12 (doze) meses, conforme item 4.4. 

 

CLÁUSULA IV – GARANTIA CONTRATUAL (Art. 70, §1º da Lei Federal nº 13.303/16) 

 
5.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia contratual no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias a contar da assinatura do contrato, na forma do artigo 70, § 1º da Lei Federal nº 
13.303/16, no valor de R$ 2.365.641,96 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, 
seiscentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor contratado, observando os procedimentos a seguir elencados. 
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5.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período 
mínimo de três meses após o término da vigência contratual, devendo a garantia 
assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que 
o sinistro seja comunicado depois de expirada a vigência da contratação ou validade da 
garantia. 
 
5.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

5.3.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato. 
5.3.2. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo da 

CONTRATADA durante a execução do contrato. 
5.3.3. Multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela CONTRATANTE. 
5.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato e não 

adimplidas pela CONTRATADA. 
 

5.4. A CONTRATADA deverá informar, expressamente, na apresentação da garantia, as 
formas de verificação de autenticidade e veracidade do referido documento junto às 
instituições responsáveis por sua emissão. 
 
5.5. No caso de seguro-garantia, a instituição prestadora da garantia contratual deve ser 
devidamente autorizada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e, no caso 
de fiança bancária, pelo Banco Central do Brasil. 
 
5.6. A insuficiência da garantia não desobriga a CONTRATADA quanto aos prejuízos por 
ela causados, responsabilizando-se por todas as perdas e danos apurados pela 
CONTRATANTE que sobejarem aquele valor. 

 
5.7. Para cobrança pela CONTRATANTE de quaisquer valores da CONTRATADA, a 
qualquer título, a garantia poderá ser executada, a partir do 3º (terceiro) dia, contado 
da resposta NÃO CONHECIDA E/OU IMPROCEDENTE acerca da notificação judicial ou 
extrajudicial à CONTRATADA, na hipótese do não cumprimento de suas obrigações 
contratuais. 
 

5.7.1. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, cobrança de 
penalidade aplicada ou pagamento de qualquer obrigação da CONTRATADA, 
deverá ser efetuada a reposição do valor no prazo de 15 dias úteis, contados 
da data em que for notificada para fazê-lo.  

 
5.8. Caso haja aditamento contratual que implique alteração do valor, a garantia 
oferecida deverá ser atualizada. 
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5.9. Não sendo a garantia executada por força de penalidade administrativa e não 
havendo débitos a saldar com a CONTRATANTE, a garantia prestada será devolvida ao 
término do contrato. 
 
5.10. Quando prestada em dinheiro, a garantia será devolvida por meio de depósito em 
conta bancária e corrigida pelos índices da poupança, salvo na hipótese de aplicações 
de penalidades pecuniárias ou necessidade de ressarcimento de prejuízos causados pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE ou a terceiros, hipóteses em que será restituído o saldo 
remanescente. 
 

5.10.1. Na hipótese de garantia em dinheiro, a CONTRATADA deverá enviar uma 
cópia do depósito bancário para o e-mail 
contratosfornecedores@prodam.sp.gov.br, identificando o contrato e a 
que título foi realizado o depósito. 

 

CLAUSULA VI – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO 

 
6.1. O valor dos Produtos e Serviços objeto deste Contrato será faturado 
mensalmente, com base no consumo medido em cada mês, e o encaminhamento da 
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços deverá ser realizado através de Solicitação de 
Pagamento, a partir do 1º (primeiro) dia subsequente à validação do Termo de 
Confirmação (TC) de cada mês e autorização do Gestor do Contrato. 
 
6.2. A CONTRATADA deverá, mensalmente, apresentar Relatório de Consumo de 
Licenças, destacando de modo analítico a quantidade e demais informações técnicas 
importantes, bem como, o valor correspondente, a partir do primeiro dia útil do mês 
subsequente à prestação dos serviços. 
 
6.3. A CONTRATANTE deverá, após conferência, validar e aprovar as informações do 
Relatório de Consumo de Licenças, em até 5 (cinco) dias úteis, autorizando o respectivo 
faturamento. 

 

CLÁUSULA VII – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
7.1. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços ou Fatura deverá ser emitida e encaminhada 
à CONTRATANTE, através do setor de Expediente, por meio do endereço eletrônico 
gfl@prodam.sp.gov.br. 
 

7.2. Após o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços ou Fatura, a 
CONTRATANTE disporá de até 05 (cinco) dias úteis para emissão do Termo de Aceite de 
Pagamento, atestando os serviços prestados. 

 

mailto:contratosfornecedores@prodam.sp.gov.br
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7.3. O pagamento será realizado por intermédio de crédito em conta corrente ou por 
outra modalidade que possa vir a ser determinada pela Gerência de Planejamento e 
Controle Financeiro (GFP), em 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do 
Termo de Aceite de Pagamento. 
 
7.4. Caso a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços ou Fatura contenha divergências com 
relação ao estabelecido no Instrumento Contratual, a CONTRATANTE ficará obrigada a 
comunicar a empresa CONTRATADA, formalmente, o motivo da não aprovação no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. A devolução da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços ou Fatura, 
devidamente regularizada pela CONTRATADA, deverá ser efetuada em até 05 (cinco) 
dias úteis da data de comunicação formal realizada pela CONTRATANTE. 
 
7.5. Em caso de atraso de pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, mediante 
requerimento formalizado por esta, incidirão juros moratórios calculados utilizando-se 
o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no 
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, para fins de 
compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se para tanto, o 
período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o 
pagamento efetivamente ocorreu. 

 

CLÁUSULA VIII – MATRIZ DE RISCOS 

 
8.1. Tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação 
do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, as partes identificam 
os riscos decorrentes da presente relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões 
contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante no 
ANEXO IV parte integrante deste contrato. 
 
8.2. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, 
na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA IX – CONFORMIDADE  

 
9.1. A CONTRATADA, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos 
vinculados ao objeto do presente contrato, declara e garante o cumprimento dos 
dispositivos da Lei Anticorrupção – Lei 12.846/2013, e dos dispositivos 327, caput, § § 
1º e 2º e 337-D do Código Penal Brasileiro. 
 
9.2. A CONTRATADA deverá defender, indenizar e manter a CONTRATANTE isenta de 
responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, danos, perdas, multas, custos 
e despesas, decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela 
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CONTRATADA das garantias e declarações previstas nesta cláusula e nas Leis 
Anticorrupção.  
 
9.3. A CONTRATADA reportará, por escrito, para o endereço eletrônico a ser fornecido 
oportunamente, qualquer solicitação, explícita ou implícita, de qualquer vantagem 
pessoal feita por empregado da CONTRATANTE para a CONTRATADA ou para qualquer 
membro da CONTRATADA, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos 
vinculados ao objeto do presente contrato. 
 
9.4. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras 
ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja 
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele 
não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 
mesma forma, nos termos do Decreto nº 56.633/2015. 
 
9.5. O descumprimento das obrigações previstas nesta Cláusula poderá submeter a 
CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da CONTRATANTE, sem 
prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da 
instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal 
nº 12.846/2013. 
 

CLÁUSULA X – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

 
10.1. A CONTRATADA, obriga-se, sempre que aplicável, a atuar no presente Contrato 
em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as 
determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, não colocando, 
por seus atos ou por omissão a PRODAM-SP em situação de violação das leis de 
privacidade, em especial, a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Dados Pessoais (“LGPD”). 
 
10.2. Caso exista modificação dos textos legais acima indicados ou de qualquer outro, 
de forma que exija modificações na estrutura do escopo deste Contrato ou na execução 
das atividades ligadas a este Contrato, a CONTRATADA deverá adequar-se às condições 
vigentes. Se houver alguma disposição que impeça a continuidade do Contrato 
conforme as disposições acordadas, a PRODAM-SP poderá resolvê-lo sem qualquer 
penalidade, apurando-se os serviços prestados e/ou produtos fornecidos até a data da 
rescisão e consequentemente os valores devidos correspondentes.   
 
10.3. A CONTRATADA se compromete a:  
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i) Zelar pelo uso adequado dos dados aos quais venha a ter acesso, cuidando 
da sua integridade, confidencialidade e disponibilidade, bem como da 
infraestrutura de tecnologia da informação.  

ii) Seguir as instruções recebidas da PRODAM-SP em relação ao tratamento dos 
Dados Pessoais, além de observar e cumprir as normas legais vigentes 
aplicáveis, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente 
possa causar à PRODAM, aos seus colaboradores, clientes e fornecedores, 
sem prejuízo das demais sanções aplicáveis. 

iii) Responsabilizar-se, quando for o caso, pela anonimização dos dados 
fornecidos pela PRODAM-SP. 

iv) A CONTRATADA deverá notificar a PRODAM-SP em 24 (vinte e quatro) horas 
de (i) qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das obrigações legais 
relativas à proteção de Dados Pessoais. (ii) qualquer descumprimento das 
obrigações contratuais relativas ao tratamento dos Dados Pessoais. e (iii) 
qualquer violação de segurança no âmbito das atividades da CONTRATADA. 

v) A CONTRATADA deverá notificar a PRODAM-SP sobre quaisquer solicitações 
dos titulares de Dados Pessoais que venha a receber, como, por exemplo, 
mas não se limitando, a questões como correção, exclusão, complementação 
e bloqueio de dados, e sobre as ordens de tribunais, autoridade pública e 
regulamentadores competentes, e quaisquer outras exposições ou ameaças 
em relação à conformidade com a proteção de dados identificadas pelo 
mesmo. 

vi) Auxiliar a PRODAM-SP com as suas obrigações judiciais ou administrativas 
aplicáveis, de acordo com a LGPD e outras leis de privacidade aplicáveis, 
fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer outra assistência 
para documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer 
violações de segurança. 

 
10.4. A CONTRATADA deverá manter registro das operações de tratamento de Dados 
Pessoais que realizar, bem como implementar medidas técnicas e organizacionais 
necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a 
alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que 
o ambiente (seja ele físico ou lógico) utilizado para o tratamento de Dados Pessoais é 
estruturado de forma a atender os requisitos de segurança, os padrões de boas práticas 
de governança e os princípios gerais previstos na legislação e nas demais normas 
regulamentares aplicáveis. 
 
10.5. A PRODAM terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a 
conformidade da CONTRATADA com as obrigações de Proteção de Dados Pessoais, sem 
que isso implique em qualquer diminuição da responsabilidade que a CONTRATADA 
possui perante a LGPD e este Contrato. 
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10.6. A CONTRATADA declara conhecer e que irá seguir todas as políticas de segurança 
da informação e privacidade da PRODAM, bem como realizará treinamentos internos 
de conscientização a fim de envidar os maiores esforços para evitar o vazamento de 
dados, seja por meio físico ou digital, acidental ou por meio de invasão de sistemas de 
software. 
 
10.7. O presente Contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados da 
PRODAM-SP ou dos clientes desta para a CONTRATADA. 
 
10.8. A PRODAM-SP não autoriza a CONTRATADA a usar, compartilhar ou comercializar 
quaisquer eventuais elementos de dados, que se originem ou sejam criados a partir do 
tratamento de Dados Pessoais, estabelecido por este Contrato. 
 

CLÁUSULA XI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
11.1. A CONTRATADA está sujeita além das penalidades previstas na Lei Federal nº 
13.303/16, sem prejuízo da apuração de perdas e danos, em especial: 
 

a) Advertência por escrito. 
 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do instrumento 
contratual ou da parcela correspondente, se o serviço prestado estiver em 
desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência – ANEXO 
I. 

 
c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, 

por dia de atraso no início das operações, cujos prazos estão descritos no 
item 3 e subitens do Anexto I – Termo de Referência, até o limite de 10% 
(dez por cento), a qual deverá ser descontada nas faturas subsequentes até 
a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. A partir 
do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, sem motivo justificado o 
instrumento contratual poderá ser rescindido. 

 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do instrumento 

contratual, no caso de rescisão e/ou cancelamento do contrato por culpa ou 
a requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal. 
 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a PRODAM-SP, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 

f) Demais penalidades estão previstas no item 9 do Termo de Referência – 
Anexo I. 



 
 

CO-03.03/2022 

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo 
Rua Líbero Badaró, 425 - Centro - CEP: 01009-000 - São Paulo - SP  

prodam.sp.gov.br | prodam@prodam.sp.gov.br 

 
11.2. A CONTRATADA responderá civil, penal e administrativamente em caso de 
utilização indevida dos arquivos ou informações, ou ainda, pelo repasse ou divulgação, 
total ou parcial, ainda que acidentalmente, por preposto ou qualquer empregado 
participante dos trabalhos descritos no Termo de Referência – Anexo I. 
 
11.3. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho de qualquer dos colaboradores 
da CONTRATADA que estejam alocados, direta ou diretamente, para a consecução de 
serviços para a CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá comprovar, documentalmente, 
o pagamento de todos os encargos trabalhistas e fiscais devidos, inclusive os previstos 
em acordo e/ou convenção coletiva da categoria, e, quanto às verbas ressalvadas pelo 
empregado em Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, deverá a CONTRATADA 
demonstrar, documentalmente, o contingenciamento do valor, sob pena de retenção 
do pagamento de faturas até o montante devido. 
 
11.4. Para a cobrança, pela CONTRATANTE, de quaisquer valores da CONTRATADA, a 
qualquer título, a garantia contratual poderá ser executada na forma da lei. 
 

11.5. Previamente a aplicação de quaisquer penalidades, a CONTRATADA será 
notificada pela CONTRATANTE a apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contados do recebimento da notificação que será enviada ao endereço constante 
do preâmbulo do Contrato. 

 
11.6. Considera-se recebida a notificação na data da assinatura do aviso de 
recebimento ou, na ausência deste, a data constante na consulta de andamento de 
entrega realizada no site dos correios, sendo certificado nos autos do processo 
administrativo correspondente qualquer destas datas. 

 
11.6.1. Caso haja recusa da CONTRATADA em receber a notificação, esta será 
considerada recebida na data da recusa, contando a partir desta data o prazo 
para interposição da defesa prévia. 

 
11.7. A aplicação de penalidade de multa não impede a responsabilidade da 
CONTRATADA por perdas e danos decorrente de descumprimento total ou parcial do 
contrato. 

 
11.8. A aplicação de quaisquer multas pecuniárias não implica renúncia, pela 
PRODAM, do direito ao ressarcimento dos prejuízos apurados e que sobejarem o valor 
das multas cobradas. 

 
11.9. As decisões da Administração Pública referentes à efetiva aplicação da penalidade 
ou sua dispensa serão publicadas no Diário Oficial Cidade de São Paulo, nos termos do 
Decreto Municipal nº 44.279/03, ressalvados os casos previstos no referido ato 
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normativo – sendo certo que a aplicação das penalidades de advertência e multa se 
efetivará apenas pela publicação no referido Diário, desnecessária a intimação pessoal. 
 

CLÁUSULA XII – RESCISÃO  

 
12.1. A PRODAM-SP poderá rescindir o presente contrato, nos termos do artigo 473, do 
Código Civil, nas seguintes hipóteses: 

 
a) Inexecução total do contrato, incluindo a hipótese prevista no artigo 395, 

parágrafo único do Código Civil. 
b) Atraso injustificado no início do serviço. 
c) Paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à PRODAM-SP. 
d) Cometimento reiterado de faltas na sua execução que impeçam o 

prosseguimento do contrato. 
e) Transferência, no todo ou em parte, deste contrato, sem prévia e expressa 

autorização da CONTRATANTE. 
f) Decretação de falência. 
g) Dissolução da sociedade. 
h) Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 
anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 anos.  

i) Prática pela CONTRATADA de atos lesivos à Administração Pública previstos na 
Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e Lei nº 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupção). 

j) Prática de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputação da 
PRODAM, direta ou indiretamente. 
 

12.1.1. A rescisão a que se refere esta cláusula, deverá ser precedida de 
comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra 
parte com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 
 

12.2. Desde que haja conveniência para a PRODAM, a rescisão amigável é possível, por 
acordo entre as partes devidamente reduzido a termo no competente processo 
administrativo. 
 
12.3. Poderá haver também rescisão por determinação judicial nos casos previstos pela 
legislação. 
 
12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 
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12.5. Não constituem causas de rescisão contratual o não cumprimento das obrigações 
aqui assumidas em decorrência dos fatos que independam da vontade das partes, tais 
como os que configurem caso fortuito e força maior, previstos no artigo 393, do Código 
Civil. 
 
12.6. Os efeitos da rescisão do contrato serão operados a partir da comunicação escrita, 
ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial ou 
da decisão judicial, se for o caso. 
 

CLÁUSULA XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
13.1. Os termos e disposições deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros 
entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, explícitos ou implícitos, 
referentes às condições nele estabelecidas. 
 

13.1.1. O presente instrumento e suas cláusulas se regulam pela Lei Federal nº 
13.303/16, pelos preceitos de direito privado, mormente a Lei n.º 
10.406/02 (Código Civil) e disposições contidas na legislação municipal, no 
que couber. 

 
13.2. A CONTRATADA deverá, sob pena de rejeição, indicar o número deste contrato do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 12.003/2021 nas faturas pertinentes, que deverão ser 
preenchidas com clareza, por meios eletrônicos, à máquina ou em letra de forma. 
 
13.3. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de 
Imóveis. 
 
13.4. A mera tolerância do descumprimento de qualquer obrigação não implicará 
perdão, renúncia, novação ou alteração do pactuado.  
 
13.5. Na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis que reflitam nos preços dos 
serviços, tornando-o inexequível, poderão as partes proceder a revisão dos mesmos, de 
acordo com o disposto no artigo 81, § 5º, da Lei Federal nº 13.303/16. 
 
13.6. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
CONTRATADA e o CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta.  
 
 



 
 

CO-03.03/2022 

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo 
Rua Líbero Badaró, 425 - Centro - CEP: 01009-000 - São Paulo - SP  

prodam.sp.gov.br | prodam@prodam.sp.gov.br 

 

CLÁUSULA XIV – VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
14.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 12.003/2021 e seus anexos e à proposta da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA XV – FORO 

 
15.1. As partes elegem o Foro Cível da Comarca da Capital de São Paulo, com renúncia 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que 
possam surgir no decorrer da execução deste contrato. 
 
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 
2 (duas) vias de igual teor, perante 2 (duas) testemunhas abaixo. 
 

São Paulo/SP, 8 de março de 2021. 
 
 
 
CONTRATANTE: JOHANN NOGUEIRA DANTAS 
   Diretor-Presidente 
 
 
   ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO 
   Diretor de Infraestrutura e Tecnologia em exercício 
   
 
 
CONTRATADA: NELSON DE LORENZI CAMPELO 
   Diretor 
   
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.       2. 
  

NELSON DE LORENZI 
CAMPELO:34632220
000

Assinado de forma digital por 
NELSON DE LORENZI 
CAMPELO:34632220000 
Dados: 2022.03.10 13:10:20 
-03'00'

MARCUS VINICIUS 
BORGES 
MARCIEL:16511716
880

Assinado de forma digital por 
MARCUS VINICIUS BORGES 
MARCIEL:16511716880 
Dados: 2022.03.10 13:21:20 
-03'00'

CARLOS ANTONIO 
CARVALHO DE 
CAMPOS

Assinado de forma digital por 
CARLOS ANTONIO 
CARVALHO DE CAMPOS 
Dados: 2022.03.10 14:59:41 
-03'00'

ANTONIO CELSO DE PAULA 
ALBUQUERQUE FILHO:11297078810

Assinado de forma digital por ANTONIO CELSO 
DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO:11297078810 
Dados: 2022.03.10 18:09:05 -03'00'

JOHANN 
NOGUEIRA 
DANTAS:561964
15549

Assinado de forma 
digital por JOHANN 
NOGUEIRA 
DANTAS:56196415549 
Dados: 2022.03.11 
16:14:51 -03'00'
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO (Lotes 01 e 02) 
 
Operacionalização do Acordo GOOGLE, para fornecimento de produtos e subscrição de serviços 
da tecnologia GOOGLE,  dividida em dois lotes, sendo o Lote 01 composto pelas famílias I e II 
“GCP” e “WORKSPACE” e o Lote  02 pela família III “GMP” da plataforma tecnológica. 
 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E QUANTIDADES 
 
As CONTRATADAS deverão fornecer SOB DEMANDA, de forma continuada,  pelo período de 24 
meses, limitados à vigência do Acordo de Software GOOGLE, firmado com a Google Cloud Brasil 
Computação e Serviços Ltda., os Produtos e Serviços da Plataforma Tecnológica “Google” 
abaixo: 
 

GCP – Google Cloud Platform (Família I) 

WORKSPACE – Google Workspace (Família II) 

GMP - GOOGLE MAPS PLATFORM – Google Maps (Família III) 

 
Os objetos contratados visam OPERACIONALIZAR em 02 (dois) LOTES o Acordo de Software 
firmado entre a PRODAM e a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, cujas 
estimativas constam da tabela abaixo: 
 

LOTE 01 

FAMÍLIAS I e II VALOR ESTIMADO 

GCP – Google Cloud Platform composta por Databases, 

Armazenamento, Servidores, Usuários Chatboot, Slots 

Bigquery, Bigtable, Cloud Armor, Firebasem Load Balancing 

e VPN 

R$ 46.023.847,44 

Google Workspace R$ 9.235.250,00 

LOTE 02 

FAMÍLIA III VALOR ESTIMADO 

GMP – Google Maps R$ 8.100.000,00 

TOTAL ESTIMADO R$ 63.359.097,44 
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Os Licitantes, Lote 01 e 02, conforme o Acordo Google, será responsável, fim-a-fim, por 
intermediar, entregar, demonstrar, gerenciar, recolher todos impostos e apoiar as aquisições da 
PRODAM junto à empresa Google, conforme os links orientativos abaixo: 
 

https://workspace.google.com (Workspace) 
https://cloud.google.com (GCP) 
https://cloud.google.com/maps-platform (Google Maps) 
 

O Processo licitatório devido a especificidades e condições mercadológicas foi dividido em 02 
(dois) lotes, onde os participantes deverão observar: 

 
a) A operacionalização do objeto licitado (Lotes 01 e 02) devem levar em consideração as 

seguintes premissas básicas: 1) Ambiente Governo Complexo 2) Data Center Multicloud 
misto de nuvem Pública e Privada e 3) Aquisições em volume. 

b)  A base de preços Google (Tabela) será aquela existente no Anexo I do Acordo Google 
assinado com a PRODAM, constante em anexo ao edital. 

c) O LICITANTE vencedor de cada Lote será aquele que oferecer o maior desconto Linear, 
em %, a ser aplicado sobre todo e qualquer item da respectiva TABELA de serviços e 
preços do Anexo I do Acordo Google. (conforme exemplos abaixo): 
 

FAMÍLIA DESCONTO 

Famílias I (GCP) Desconto linear  “ % “   

Famílias II (WORKSPACE) Desconto linear  “ % “   

Família III (GMP - Google Maps) Desconto linear  “ % “   

  
d) IMPORTANTE: Conforme previsto no Acordo, a Google concederá um desconto 

adicional denominado “desconto do fabricante” a ser aplicado exclusivamente para 
todo e qualquer item elegível à Família I na modalidade pay as you go (GCP – Google 
Cloud Platform). Este desconto (se obtido) será mensal, por pedido, variável entre 0 
(zero) e 12% (doze por cento), não acumulativo e calculado da seguinte forma: 
 

Família I 
 
Preço = (VTP) * (1 – D/100) * (1 – DA/100) * PTAX, onde: 
 
VTP = Preço básico dos insumos necessários ao projeto. (Vl. em US$ obtido com uso da 
calculadora de preços (*) e auxílio da equipe técnica Google e/ou Contratada) 
D = Desconto estipulado no Acordo Google. (quando atingido) 
DA = Desconto Adicional obtido a partir desta Licitação. 

https://gsuite.google.com/
https://gsuite.google.com/
https://gsuite.google.com/
https://gsuite.google.com/
https://cloud.google.com/
https://cloud.google.com/maps-platform
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PTAX = Conversão oficial US$ para R$ do Banco Central do Brasil – venda ou Valor 
Negociado com a Google – conforme o caso. 
*(link: https://cloud.google.com/products/calculator/?hl=pt-br) 

 
Família II 
 
Preço = (VTP) * (1 – DN/100) * (1 – DA/100) , onde: 
 
VTP = Preço básico dos insumos necessários ao projeto. (Vl. em R$ da Tabela de preços 
Acordo) 
DN = Desconto negociado, se houver, quando da emissão do Termo de Confirmação 
(TC), conforme item “h”. 
DA = Desconto Adicional obtido a partir desta Licitação. 

 
 

Família III 
 
Preço = (VTP) * (1 – DA/100) * PTAX, onde: 
 
VTP = Preço básico dos insumos necessários ao projeto. (Vl. em US$ da Tabela de 
preços Acordo) 

  DA = Desconto Adicional obtido a partir desta Licitação. 
PTAX = Conversão oficial US$ para R$ do Banco Central do Brasil – venda ou Valor 
Negociado com a Google – conforme o caso. 

  
e) As aquisições, objeto do presente certame, Lotes 01 e 02, serão realizadas conforme as 

respectivas cessões de direito de uso previstas e caracterizadas em:  
 

GCP: https://cloud.google.com/terms/?hl=pt-br 
 

WORKSPACE: 

https://workspace.google.com/terms/2013/1/premier_terms.html?_ga=2.54732205.

780776593.1581089073-

994006731.1573583749&_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhr

MuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE 

GOOGLE MAPS: 

https://cloud.google.com/maps-

platform/terms/?_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0

RjVG-

peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE&_ga=2.547322

05.780776593.1581089073-994006731.1573583749  

 

https://cloud.google.com/products/calculator/?hl=pt-br
https://cloud.google.com/terms/?hl=pt-br
https://gsuite.google.com/terms/2013/1/premier_terms.html?_ga=2.54732205.780776593.1581089073-994006731.1573583749&_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE
https://gsuite.google.com/terms/2013/1/premier_terms.html?_ga=2.54732205.780776593.1581089073-994006731.1573583749&_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE
https://gsuite.google.com/terms/2013/1/premier_terms.html?_ga=2.54732205.780776593.1581089073-994006731.1573583749&_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE
https://gsuite.google.com/terms/2013/1/premier_terms.html?_ga=2.54732205.780776593.1581089073-994006731.1573583749&_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/?_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE&_ga=2.54732205.780776593.1581089073-994006731.1573583749
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/?_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE&_ga=2.54732205.780776593.1581089073-994006731.1573583749
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/?_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE&_ga=2.54732205.780776593.1581089073-994006731.1573583749
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/?_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE&_ga=2.54732205.780776593.1581089073-994006731.1573583749
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/?_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE&_ga=2.54732205.780776593.1581089073-994006731.1573583749
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f) As regras, políticas, prazos, SLA, Billing e demais informações pertinentes ao Objeto 

Licitado, Lotes 01 e 02, devem ser obedecidas/respeitadas e obtidas/consultadas 
diretamente a partir dos links abaixo citados e cujo conteúdo, vigente à época da 
publicação deste edital, integrará (na forma de arquivo digital) o processo licitatório: 
 

● Link de SLA do GCP: https://cloud.google.com/terms/sla/  
● Link de SLA do Workspace: 

https://workspace.google.com/terms/sla.html?_ga=2.113574017.780776593.
1581089073-
994006731.1573583749&_gac=1.20016714.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBh
EiwAhrMuLfvx0RjVG-
peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE 

● Link de SLA do Google Maps: https://cloud.google.com/maps-
platform/terms/sla/ 

● Link de Bilhetagem GCP: https://console.cloud.google.com/billing 
● Link de Bilhetagem do Workspace: 

https://support.google.com/a/answer/1224185?hl=en 
● Link de Bilhetagem do Google Maps: 

https://developers.google.com/maps/billing/gmp-billing 
 
g) Em havendo promoções regionais e/ou mundiais oferecendo descontos adicionais 

além dos já previstos no Acordo Google e no seu respectivo Contrato de 
Operacionalização, os novos valores, se vantajosos, devem ser repassados pela 
CONTRATADA integralmente à PRODAM até o término da promoção durante a vigência 
do Contrato de Operacionalização. 
 

h) A CONTRATADA poderá oferecer descontos adicionais além daqueles previstos no 
Acordo e também neste edital, seja a que título for.  

 
i) O objeto desta contratação, Lotes 01 e 02, devem prever e conter na sua precificação 

final todos os impostos incidentes (Federais, Estaduais ou Municipais) não cabendo à 
PRODAM recolher quaisquer impostos, taxas ou emolumentos adicionais. 

 
j) Os Serviços que compõe o objeto licitado, independente da região geográfica onde 

sejam executados, devem obedecer aos SLA’s (Service Level Agreement) previstos e 
aplicáveis a cada item adquirido, passível de consulta através dos links (letra ”f”)  e cujo 
conteúdo vigente à época da publicação deste edital, integrará como “peça-parte” (na 
forma de arquivo digital) o processo administrativo.  

 
k) Os CONTRATOS decorrentes desta licitação não implicarão em compromisso de 

aquisição de qualquer espécie. 
 

l) Quaisquer consultas sobre as aquisições de Produtos ou Serviços previstos no Acordo 
Google devem ficar disponíveis em ambientes WEB do fabricante e/ou Contratada(s) 
do tipo IAM (Identity Access Manager) possibilitando o Gerenciamento de identidade, 

https://cloud.google.com/terms/sla/
https://workspace.google.com/terms/sla.html?_ga=2.113574017.780776593.1581089073-994006731.1573583749&_gac=1.20016714.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE
https://workspace.google.com/terms/sla.html?_ga=2.113574017.780776593.1581089073-994006731.1573583749&_gac=1.20016714.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE
https://workspace.google.com/terms/sla.html?_ga=2.113574017.780776593.1581089073-994006731.1573583749&_gac=1.20016714.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE
https://workspace.google.com/terms/sla.html?_ga=2.113574017.780776593.1581089073-994006731.1573583749&_gac=1.20016714.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE
https://workspace.google.com/terms/sla.html?_ga=2.113574017.780776593.1581089073-994006731.1573583749&_gac=1.20016714.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/sla/
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/sla/
https://console.cloud.google.com/billing
https://support.google.com/a/answer/1224185?hl=en
https://developers.google.com/maps/billing/gmp-billing
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acesso à nuvem, gerenciamento de recursos e incluir a atribuição de funções e 
permissões relacionadas, conforme descrito em: 

 
● https://cloud.google.com/iam/   
● https://console.developers.google.com/tos?id=launcher 

 
m) Todos os Serviços contratados a partir da emissão de um Termo de Confirmação (TC), 

sobrevivem e serão concluídos mesmo após o encerramento do Acordo Google ou do 
seu respectivo Contrato de Operacionalização. 
 

n) A CONTRATADA vencedora, Lotes 01 e 02, quando solicitado e mediante prévia 
negociação, deverá fornecer recursos “On-site” próprios ou do fabricante, com o 
conhecimento técnico necessário em apoio às necessidades da PRODAM quanto ao 
dimensionamento e tunning dos projetos técnicos. 

 
o) A CONTRATADA, para os Lotes 01 e 02, deverá fornecer, cada uma delas, mediante 

negociação, sem ônus adicional, um total de 05 vagas em treinamentos oficiais Google, 
com direito a vouchers para as provas de Certificação, nas TRILHAS DE TREINAMENTO 
(Google  Training) disponíveis em https://cloud.google.com/training?hl=pt-br ou no 
que vier a substitui-las.   

 
p) Exclusivamente para os produtos elegíveis à família I (GCP) deverá ser permitido o 

recurso de aproveitar as licenças On-Premises da PRODAM (BYOL - Bring Your Own 
License) no ambiente Cloud sem ônus adicional.  

 
 

2. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA (Lotes 01 e 02) 
 

2.1. Comprovação de Parceiro Certificado 
 

a) Declaração de ciência subscrita por representante legal da licitante, comprometendo-
se a  apresentar, por ocasião da celebração do contrato, a comprovação de sua 
condição de Parceiro Google, conforme Anexo II. 
 

• Lote 01 – Nível Premier 
 

• Lote 02 – Nível Premier 
 

b) As comprovações das condições de Parceiro Google deverão ser  efetuada mediante a 
apresentação de documentos pertinentes, emitidos em nome do licitante pelo 
fabricante. 
 

2.2. Documentos em língua estrangeira 
 

a) Devem ser acompanhados da tradução para a língua portuguesa, por tradutor 
juramentado. 

https://console.developers.google.com/tos?id=launcher
https://cloud.google.com/training?hl=pt-br
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3. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS (Lotes 01 e 02) 
 

3.1. Políticas (Lotes 01 e 02) 
 

a) Deverão ser cumpridas todas as regras e políticas definidas no Acordo Google, (e 
termos posteriores) firmado com a PRODAM, desde que NÃO CONFRONTEM o 
estabelecido neste termo de referência. 
 

b) Deve ser permitido, nos termos da lei, mediante negociação, o uso de quaisquer 
produtos ou serviços previstos no Acordo Google para fins de avaliação e testes, por 
um período não maior que 30 dias sem ônus adicional. 

 

3.2. Tabela de Serviços e Preços (Lotes 01 e 02) 
 

a) Os Produtos e Serviços fornecidos pela CONTRATADA serão aqueles contidos na 
TABELA de serviços e preços previstas no Acordo Google, compreendendo, mas não se 
limitando ao fornecimento de Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS), Workspace e 
Google Maps.  
 

b) As Tabelas de serviços e preços serão obtidas e fornecidas periodicamente pela 
CONTRATADA contendo atualizações dos Produtos, Serviços, Valores e apresentadas 
OBRIGATORIAMENTE nos modelos “original” da Google. 

 
c) A PRODAM terá até 60 (sessenta) dias corridos para checagem, validação e aplicação 

das atualizações da lista de produtos e preços a partir do seu recebimento, podendo 
rescindir o Contrato decorrente desta Licitação, sem ônus, caso seja comprovado 
desequilíbrio econômico na prestação do serviço aos seus clientes. 

 
d) Além dos descontos aqui previstos, o distribuidor/revendedor Google deverá respeitar 

as políticas de uso Google disponíveis, conforme a família de produtos, e aplicar os 
vários descontos previstos tais como, mas não se limitando a: 1) “Uso Sustentado”; 2) 
“Desconto por Compromisso” (Instância Reservada) e/ou outros que venham a 
substituí-los, conforme regras e condições disponíveis nos links, item 1.1 letra “e”. 

 
e) A necessidade dos projetos de tecnologia Google serão atendidas através da aquisição 

dos produtos e/ou serviços individualmente através de SKUs (ou PN) próprios e em 
quantidade suficiente para atendimento ao projeto técnico pelo prazo desejado ou de 
forma consolidada através de uma única SKU. (Unidade de Serviço de Nuvem - 0000-
USN-0001 ou Subscription Agreement - 9A92-40AE-8D00). 

 
f) A CONTRATADA deverá ministrar, conforme necessidade, treinamentos presenciais ou 

à distância, sem ônus adicional para a PRODAM, necessários ao correto entendimento 
das tabelas de preços, suas nomenclaturas, volumetria e aplicabilidade no ambiente 
PRODAM. 
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4. CRITÉRIOS CONTRATUAIS (Lotes 01 e 02) 
 

4.1. Vigência dos Contratos (Lotes 01 e 02) 
 

a) Serão (Lotes 01 e 02) de 24 meses, contado a partir da última assinatura digital, 
prorrogáveis até o limite permitido por lei, mas limitados ao término da vigência do 
Acordo Google. 
 

b) A CONTRATADA deve comunicar a CONTRATANTE, por escrito e em tempo hábil, 
quaisquer anormalidades que impeçam a execução parcial ou total do objeto licitado, 
prestando todos os esclarecimentos necessários. 

 
c) A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente relatório(s) de consumo detalhado 

relativo a cada Termo de Confirmação contratado. 
 

4.2. Uso dos Contratos (Lotes 01 e 02) 
 

a) A utilização dos contratos será sob demanda e as contratações serão realizadas através 
da emissão do Termo de Confirmação (TC), conforme acionamento da PRODAM. 
 

b) A PRODAM poderá utilizar os produtos e serviços licitados internamente ou na 
prestação de serviços aos seus clientes (órgãos ou entidades públicas da Administração 
Direta e Indireta, vinculados ao Governo Municipal de São Paulo, entre outros). 

 
c) Os valores referentes aos serviços previstos que não forem utilizados em determinado 

mês poderão ser utilizados em períodos posteriores dentro da vigência contratual, e/ou 
utilizados em outras APIs ou serviços da Google Cloud Platform. 

 

4.3. FORMAS DE PAGAMENTO (Lotes 01 e 02) 
 

a) Os Produtos e Serviços objeto desta licitação serão pagos mensalmente pela PRODAM, 
30 dias após a CONTRATADA disponibilizar, em condições de uso, a totalidade do 
contratado através do Termo de Confirmação, bem como após o recebimento das 
respectivas notas fiscais de prestação de serviços e a devida atestação do Relatório de 
Consumo de Licenças. 
 

b) As tabelas de preços disponibilizarão o preço oficial estimado para o mercado (ERP - 
Estimated Retail Price), com a indicação da moeda a ser utilizada (serão aceitos 
somente o Dólar Norte-Americano ou Reais do Brasil) sendo que tais preços incluem 
impostos, taxas tributárias ou de comercialização aplicáveis, sem qualquer repasse a 
esse título ao Contratante pelos distribuidores/revendedores. 

 
c) Para os produtos e serviços com preços definidos em dólares norte-americanos, de 

acordo com a tabela de preços, os referidos preços serão convertidos em reais pela 
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cotação de câmbio PTAX (venda) emitida pelo Banco Central na data de expedição dos 
Termos de Confirmação (TC). 

 
d) Eventualmente, e a seu exclusivo critério, e com base em parâmetros comerciais 

específicos e bem definidos, a Google através dos seus parceiros comerciais, poderá 
ofertar cotação de câmbio abaixo do câmbio PTAX (venda), sempre com o objetivo de 
trazer a melhor oferta para a PRODAM. 

 
e) A CONTRATADA deverá enviar carta demonstrando os encargos tributários incidentes. 

 
f) Conforme Previsto no Acordo, os modelos de contratação possíveis são: 1) Subscription 

Agreement; 2) Commit to Consume; e 3) Pay as you go onde: 
 

g) Subscription Agreement: Proporciona preço fixo nas aquisições consolidadas com o uso 
de uma única SKU (SKU# 9A92-40AE-8D00), para projetos devidamente analisados e 
aprovados pelo time de Engenharia Google com prazos previstos no Termo de 
Confirmação (TC). Toda contratação de forma consolidada através de uma única SKU 
deverá ser detalhada item a item na console Google e/ou da Contratada. 

 
h) Commit to Consume: Para projetos com demandas específicas ou alta volatilidade, 

permite agregar projetos, possibilita reservar recursos e obter preços (descontos) 
diferenciados de acordo com o compromisso de uso, sem o pagamento up front (à 
vista). 

 
i) Pay as you go: Pagamento de acordo com o uso, sem necessidade de compromisso, 

para projetos de inovação, sem estimativa de consumo ou volume, e única modalidade 
que permite ter acesso aos descontos progressivos conforme definido no Acordo 
Google. 

 
j) Poderá ser utilizado o conceito de Unidade de Serviço de Nuvem (USN), mas não se 

restringindo, para agrupamento de qualquer produto e/ou serviço Google Cloud 
Platform (GCP) quando da emissão do Termo de Confirmação (TC).  

 
k) Poderá ser utilizado o conceito de Unidade de Serviço de Mapas (USM) para 

agrupamento de qualquer produto e/ou serviço Google Maps quando da emissão do 
Termo de Confirmação (TC). 

 
l) As Unidades de Serviço de Nuvem (USN) e as Unidades de Serviço de Mapas (USM) têm 

valor fixo e imutável de 1 (um) dólar norte-americano (US$) durante a vigência do 
Acordo. 

 
m) Eventualmente, valores adquiridos na forma de USM e USN que não forem utilizados 

em determinado mês, poderão ser utilizados em períodos posteriores dentro da 
respectiva vigência contratual, e/ou utilizados em outras APIs ou serviços da Google 
Cloud Platform previstos no Acordo. 
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4.4. Titularidade das Aquisições (Lotes 01 e 02) 
 

a) Para formalização e detalhamento das aquisições e também para a comprovação da 
titularidade dos serviços adquiridos, a PRODAM adotará o Termo de Confirmação 
como instrumento padrão, podendo confrontá-lo com as informações disponíveis nos 
já citados endereços eletrônicos da Contratada e/ou Google. 
 

b) Todo serviço deverá ser obrigatoriamente registrado para a PRODAM e a 
CONTRATADA, a cada pedido com base no Termo de Confirmação, deve enviar à 
PRODAM - Prova da Titularidade dos serviços em papel timbrado no prazo máximo de 
10 dias. 

 

4.5. Serviços de Suporte Técnico e Manutenção (Lotes 01 e 02) 
 

a) O serviço de Suporte Técnico deverá ser acionado através de número de telefone de 
discagem gratuita (0800) e/ou internet para abertura de chamado técnico para 
resolução de problemas ou esclarecimento de dúvidas; 
 

b) O Suporte Técnico compreende durante a vigência contratual, sem ônus para a 
CONTRATANTE, atualização e correção do Produto e versões das APIs; 

 
c) Para o serviço de Suporte Técnico, a CONTRATANTE poderá abrir número ilimitado de 

chamados durante a vigência do contrato, sem qualquer ônus adicional; 
 

d) O horário de atendimento do suporte técnico deverá ser de 24 horas por dia, 7 dias por 
semana e prestados em idioma Português do Brasil; 

 
 

5. TERMO DE CONFIRMAÇÃO (Lotes 01 e 02) 
 

5.1. Acionamento 
 

a) As aquisições da PRODAM serão formalizadas junto à CONTRATADA através do 
documento Termo de Confirmação contendo minimamente as seguintes informações: 
part-number ou SKU, descrição/nome dos serviços, quantidade, tipo, moeda, câmbio, 
métricas do serviço, data de vigência inicial/final, suporte, SLA, valor unitário e valor 
total, descontos, créditos.  

 

5.2. Gestão do Termo de Confirmação (TC) (Lotes 01 e 02) 
 

a) Será responsabilidade da PRODAM, a gestão e o Aceite Técnico dos TCs, mediante o 
recebimento dos Produtos e Serviços, testes de funcionamento e o cumprimento de 
todas as cláusulas definidas em contrato. 
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b) A CONTRATADA deve fornecer aos funcionários PRODAM, chaves de acesso e 

instruções de uso do Customer Portal  (ou equivalente), minimamente para 02 contatos 
principais e 04 secundários. As chaves devem ser enviadas para o seguinte endereço 
eletrônico: suportenuvem@prodam.sp.gov.br. 

 
c) A CONTRATADA, deverá disponibilizar, sem custo adicional, as API’s da Google 

(Application Programming Interface ou tecnologia equivalente) das ferramentas de 
interesse da PRODAM, em especial daquelas que possibilitem baixar e tratar 
informações de “billing”, “SLA” e “IAM” nos Sistemas da PRODAM.  

 

5.3. Aceite Técnico (Lotes 01 e 02) 
 

a) Nos casos em que os Produtos ou Serviços entregues não estejam em conformidade 
com o solicitado ou da documentação disponibilizada, apresentem defeitos e/ou mal 
funcionamento ou ainda, estejam incompletos, os pagamentos serão suspensos até 
que os problemas sejam integralmente sanados. 
 

6. ENTREGA DE INFORMAÇÕES, CHAVES E USO (Lotes 01 e 02) 
 

a) Eventuais entregas formais, comunicados ou qualquer artefato ligado ao objeto licitado 
devem ser entregues pelos fornecedores nas dependências da PRODAM, à Rua Líbero 
Badaró, 425 - Centro - SP, no horário comercial; 
 

b) Toda Informação e comunicação relativa aos serviços tais como: chaves de acesso, 
tabelas de preços, extinção e/ou alteração de produtos e assuntos correlatos deverão 
ser enviadas através do seguinte endereço eletrônico: 
suportenuvem@prodam.sp.gov.br 
 

6.1. ATIVAÇÃO E USO DOS SERVIÇOS GOOGLE (Lotes 01 e 02) 
 

a) A ativação dos Produtos e Serviços especificados no item 1 deste Termo de Referência 
será de responsabilidade da PRODAM; 

 
 

7. DESCONTO POR INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO  

 
a) O contrato de nível de serviço para Serviços Google devem respeitar os níveis de SLA 

conforme item 1.1 alínea “f” para a disponibilidade dos serviços contratados; 
 

b) Caso ocorram eventos de indisponibilidade nos serviços, cuja responsabilidade por tal 
indisponibilidade não seja da CONTRATANTE, ou do link de comunicação entre a 
CONTRATANTE e o plataforma de nuvem Google, a CONTRATADA deverá compensar o 
período de indisponibilidade através de créditos de serviço ou financeiro proporcionais 
ao tempo e valores de serviços; 

 

mailto:suportenuvem@prodam.sp.gov.br
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c) Por indisponibilidade entenda-se qualquer período de tempo em que os usuários fiquem 

impossibilitados de acessar os serviços contratados;  
  

d) Ao final do contrato, caso ainda tenha crédito referente à indisponibilidade, o valor de 
crédito irá se converter em horas de serviço no final do contrato; 

 
 

8. GARANTIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

a) Todos os serviços ofertados deverão possuir garantia e suporte durante o período de 
vigência do contrato; 

 

9. ATIVIDADES, PRAZOS E PENALIDADES 

a) Prazos de entrega: 

ATIVIDADE CRITICIDADE PRAZO PENALIDADE 

Avaliação de Produtos ou Serviços BAIXA 
Vide item 3.1 

alínea "b" 
Leve 

Entrega dos Produtos e Serviços 

após assinatura do Termo de 

Confirmação 

MÉDIA 10 dias úteis Moderada 

Envio da Prova de Titularidade BAIXA 
Vide item 4.4 

alínea "b" 
Leve 

Termo de Aceite de Pagamento  Vide item 10 alínea “b” 

Pagamento  Vide item 10 alínea “c” 

b) Prazos de atendimento para Serviços e Suporte Técnico: 

ATIVIDADE CRITICIDADE PRAZO PENALIDADE 

Indisponibilidade nos canais de 
comunicação para a abertura de 
chamado 

ALTA Imediato Grave 

Acionamento de suporte do Fabricante / 
Escalonamento de Troubleshooting  
(PRIMEIRO ATENDIMENTO) 

ALTA 1 hora Moderada 

Acionamento de suporte do Fabricante / 
Escalonamento de Troubleshooting  
(SOLUÇÃO DE CONTORNO OU 
DEFINITIVA) 

ALTA 8 horas Grave 
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c) Multas e Penalidades: 

PENALIDADE MULTAS* 

Leve 0,05% 

Moderada 0,50% 

Grave 1,00% 

*Multas aplicadas sobre o valor total da fatura mensal 

 
d) No caso da terceira reincidência de penalidades leves ou moderadas, as multas serão 

aplicadas na categoria superiores daquelas descritas na tabela acima, conforme: 
 

I. Na incidência da terceira penalidade leve, a multa será da penalidade 
moderada. 

II. Na incidência da terceira penalidade moderada, a multa será da penalidade 
grave. 

 
 

10. CONFIDENCIALIDADE (Lotes 01 e 02) 
 

a) Obriga-se, por seus administradores, sócios e gerentes, por seus funcionários ou 
terceiros contratados e/ou subcontratados, credenciados e representantes, a manter e 
guardar o mais expresso, estrito e absoluto sigilo sobre dados, informações, conteúdo, 
especificações técnicas, características de ambientes, relações ou informações de caráter 
comercial com clientes da PRODAM, a que tenham acesso ou conhecimento, sob 
qualquer forma, em decorrência da prestação dos serviços e/ou fornecimento de bem, 
objeto deste contrato, no decorrer da sua execução ou cumprimento, sob pena de 
responder civil e criminalmente pelo seu descumprimento, ficando responsável pela 
reparação por prejuízos materiais, morais, perdas e danos e lucros cessantes 
decorrentes. 

 
b) O descumprimento das obrigações estabelecidas ou previstas neste Termo de Referência 

obriga a CONTRATADA, a qualquer tempo durante a vigência contratual, ao pagamento, 
em favor da PRODAM, de multa a ser prevista na Minuta contratual. 
 
 

11. DEFINIÇÕES (Lotes 01 e 02) 
 

Termos de Serviço do Google Cloud Platform - significa os termos de uso dos Serviços 
Google Cloud Platform - GCP pelo Cliente conforme: https://cloud.google.com/terms/  
 
 
 
 

https://cloud.google.com/terms/
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IAM - significa Gerenciamento de identidade e acesso à nuvem, que permite o 
gerenciamento de recursos em execução no Google Cloud Platform, incluindo a atribuição 
de funções e permissões relacionadas, conforme descrito 
em https://cloud.google.com/iam/  
 
Demais termos (link): https://console.developers.google.com/tos?id=launcher 
 
Detalhes e PN: Part number ou SKU (Stock Keeping Unit) dos objetos licitados podem ser 
consultados nos seguintes endereços eletrônicos:  
 
Família I: Part Number de todas as soluções publicadas no “Google Cloud Platform”:   
https://cloud.google.com/skus/ 
 

 Família II: Part Number de todas as soluções “Google Workspace” publicadas: 
https://workspace.google.com/compare-editions/ 
Família III: Part Number de todas as soluções publicadas no “Google Maps”:  
https://cloud.google.com/maps-platform/pricing?hl=pt 

  

https://cloud.google.com/iam/
https://console.developers.google.com/tos?id=launcher
https://cloud.google.com/skus/
https://workspace.google.com/compare-editions/
https://cloud.google.com/maps-platform/pricing?hl=pt
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ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO 

 
 
A PRODAM – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ nº 43.076.702/0001-61, com sede na Rua Libero Badaró, nº 
425, Centro, São Paulo/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a ATOS 
BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ nº 64.943.665/0001-11, sediada na Avenida das Nações Unidas 
nº 12.901, bairro Brooklin Paulista, São Paulo/SP, doravante denominada CONTRATADA.  
 
Considerando que, em razão do Contrato nº CO-03.03/2022 doravante denominado Contrato 
Principal, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE.  
Considerando a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, 
bem como definir as regras para o seu uso e proteção.  
Considerando o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE.  
Resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, doravante, 
vinculado ao Contrato Principal, mediante as seguintes cláusulas e condições:  
 
Cláusula Primeira – DO OBJETO  
 
Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar 
as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de 
informações sensíveis e sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos 
procedimentos necessários para a execução do objeto do Contrato Principal celebrado entre as 
partes.  
 
Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
  
Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:  
 
Informação: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por 
meios eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de atividades específicas e/ou tomada 
de decisão.  
 
Informação Pública ou Ostensiva: são aquelas cujo acesso é irrestrito, obtidas por divulgação 
pública ou por meio de canais autorizados pela CONTRATANTE.  
Informações Sensíveis: são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu 
potencial no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos econômico, 
político, científico, tecnológico, militar e social, possam beneficiar a Sociedade e o Estado 
brasileiro.  
 
Informações Sigilosas: são aquelas cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar 
qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem como aquelas necessárias ao 
resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 
  
Contrato Principal: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.  
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Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS  
 
Parágrafo Primeiro – Serão consideradas como informações sigilosas, toda e qualquer 
informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial 
e/ou reservada. O termo informação abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em 
linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível 
ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, 
relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, 
fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, 
definições, informações sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações 
técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao Contrato Principal, doravante 
denominados Informações, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA 
venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das 
atuações de execução do Contrato Principal celebrado entre as partes.  
 
Parágrafo Segundo – Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, 
utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não 
permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do Contrato 
Principal, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer 
alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao cumprimento do 
Contrato Principal.  
 
Parágrafo Terceiro – As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas 
ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades relacionadas 
à execução do objeto do Contrato Principal.  
 
Parágrafo Quarto – As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às informações 
que:  
I – Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação.  
II – Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente 
TERMO.  
III – Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, 
somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de 
proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e 
por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção 
que julgar cabíveis.  
 
Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES  
 
Parágrafo Primeiro – As partes se comprometem e se obrigam a utilizar a informação sigilosa 
revelada pela outra parte exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO 
PRINCIPAL, em conformidade com o disposto neste TERMO.  

 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da 
informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.  
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Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da 
direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do Contrato Principal 
sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações. 

 
I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o 
cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos 
documentos comprobatórios.  

 
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção 
da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, 
exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.  
 
Parágrafo Quinto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à 
outra parte em função deste TERMO.  
 
I – Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem 
como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.  

 
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, 
coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros 
eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por 
quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, 
bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do 
Contrato Principal.  
Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também 
se obriga a:  
 
I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das 
informações, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e 
para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui 
referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso 
indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas.  
 
II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos 
os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas 
derivadas, a divulgação ou utilização das Informações Proprietárias por seus agentes, 
representantes ou por terceiros.  
 
III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer 
divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou 
ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente. e  
 
IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações 
sigilosas. 
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Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA  

 
Parágrafo Único - O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo 
em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que 
a CONTRATADA teve acesso em razão do Contrato Principal.  

 
Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES  
 
Parágrafo Único - A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente 
comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições 
contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão 
do Contrato Principal firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por 
ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela 
CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, 
as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis, previstas nas Leis Federais nº 13.303/2016 e nº 10.520/2002. 

 
Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste 
instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos 
omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa-fé, 
da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.  

 
Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, 
salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros 
instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tais como aqui 
definidas.  

 
Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua 
concordância no sentido de que:  

 
I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e 
monitorar as atividades da CONTRATADA referentes à contratação em comento.  
 
II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela 
CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao Contrato Principal. 
 
III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições 
estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, 
que poderão ser exercidos a qualquer tempo.  
 
IV – Todas as condições, termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e 
regulamentação brasileiras pertinentes.  
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V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado pelas 
partes.  
 
VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a 
CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas 
neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das 
situações tipificadas neste instrumento.  
 
VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das 
informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando 
a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção 
descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de termo 
aditivo ao Contrato Principal.  
 
VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas 
filiadas, nem em obrigação de divulgar Informações sigilosas para a outra Parte, nem como 
obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.  

 
Parágrafo Quarto – Estabelecidas as condições no presente Termo de Compromisso de 
Manutenção de Sigilo, a CONTRATADA concorda com os termos da declaração acima, dando-se 
por satisfeita com as informações obtidas e plenamente capacitada a prestar o serviço 
contratado.  

 
 

São Paulo/SP, 8 de março de 2022. 
 
 
 
 

NELSON DE LORENZI CAMPELO 
Diretor  

NELSON DE LORENZI 
CAMPELO:34632220
000

Assinado de forma digital 
por NELSON DE LORENZI 
CAMPELO:34632220000 
Dados: 2022.03.09 14:11:02 
-03'00'
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ANEXO III - TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS E ADESÃO AO CÓDIGO DE 

CONDUTA E INTEGRIDADE- PRODAM-SP S/A 

 
 

Nome da empresa: ATOS BRASIL LTDA. 
 
CNPJ nº: 64.943.665/0001-11 

Nº do contrato de prestação de serviço: CO-03.03/2022 

Vigência contratual: 24 (vinte e quatro) meses 

Objeto contratual: Contratação de empresa para operacionalização do Acordo Google, 

para fornecimento de produtos e subscrição de serviços da tecnologia 

GOOGLE - Lote 01, composto pelas famílias I e II “GCP” e “WORKSPACE” 

da plataforma tecnológica. 

 

Declaramos, para os devidos fins, que estamos cientes e concordamos com as normas, políticas 

e práticas estabelecidas no CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODAM-SP, 

https://portal.prodam.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2021/10/Codigo_Conduta_Integridade_2021.pdf, responsabilizando-nos pelo 

seu integral cumprimento, inclusive por parte dos nossos empregados e prepostos, nos termos 

do artigo 932, III, do Código Civil, comprometendo-nos com a ética, dignidade, decoro, zelo, 

eficácia e os princípios morais que norteiam as atividades desempenhadas no exercício 

profissional e fora dele, em razão das obrigações contratuais assumidas, com foco na 

preservação da honra e da tradição dos interesses e serviços públicos. 

 

São Paulo/SP, 8 de março de 2022. 

 

NELSON DE LORENZI CAMPELO 
Diretor 

 

NELSON DE LORENZI 
CAMPELO:34632220
000

Assinado de forma digital por 
NELSON DE LORENZI 
CAMPELO:34632220000 
Dados: 2022.03.09 14:10:51 -03'00'

https://portal.prodam.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Codigo_Conduta_Integridade_2021.pdf
https://portal.prodam.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Codigo_Conduta_Integridade_2021.pdf
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ANEXO IV – MATRIZ DE RISCOS 

 

ID RISCO Descrição do Impacto Probabilidade Impacto 
Exposição 
ao Risco 

Estratégia Plano de ação Responsável 

 
 

1 

 

 
Alteração de legislação 
tributária. 

 

Mudanças na legislação 
tributária que aumente 
ou diminua custo, exceto 
mudança na legislação 
do IR. 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

Mitigar 

1- Recomposição de 
equilíbrio econômico- 
financeiro entre as 
partes. 
2- Revisão e otimização 
de recursos utilizados 
por parte da Contratante. 

 
 

Compartilhado 

 
 

2 

 
 

Variação cambial. 

Aumento significativo da 
cotação do dólar muito 
acima dos índices de 
inflação previstos para o 
período podem impactar 
num eventual aditivo de 
contrato. 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

Mitigar 

 
A contratada deverá 
possuir lastro cambial 
para cobrir as variações 
em moeda estrangeira. 

 
 

Contratada 

 

 
3 

 

 
Falha de planejamento. 

A deficiência no 
planejamento ou a falta 
de recursos financeiros, 
podem acarretar custos 
inesperados de saída do 
serviço de nuvem. 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
6 

 

 
Mitigar 

 

Incluir no planejamento 
orçamentário a 
estimativa de migração  
ao término do contrato. 

 

 
Contratante 
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4 

 

 
Falta de compatibilidade para a 
migração ou utilização dos 
serviços em nuvem. 

Dificuldades em migrar 
dados de um provedor 
para outro ou 
internalizá-los 
novamente, por 
problemas de 
interoperabilidade ou de 
portabilidade. 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
6 

 
 

 
Mitigar 

 
Planejar a arquitetura do 
sistema em nuvem para 
permitir portabilidade. 
Efetuar treinamento da 
equipe técnica. 

 
 

 
Contratante 

 
 

5 

 

Falha no link de comunicação 
entre o Datacenter Prodam e 
Nuvem. 

Devido à queda do canal 
de comunicação, pode 
haver indisponibilidade 
parcial ou integral de 
soluções integradas. 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

12 

 
 

Mitigar 

 
Contratar redundância de 
canal de comunicação. 

 
 

Contratante 

 
 
 
 

6 

 
 
 

Problemas com a empresa 
fornecedora de Nuvem ou 
Contratada. 

 
 

Devido contratempos do 
fornecedor, como 
ruptura contratual, 
falência ou sequestro de  
dados, pode haver 
indisponibilidade do 
serviço contratado. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

Mitigar 

1- Efetuar backup dos 
dados localmente ou 
para outra nuvem 
distinta. 
2- A Arquitetura em 
nuvem deverá ser flexivel  
para permitir a migração 
entre nuvens de modo 
rapido e transparente. 
3- Iniciar novo processo 
licitatório. 

 
 
 
 

Contratante 
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7 

 
 
 
 

Maior dificuldade em manter os 
dados privados seguros. 

Os dados armazenados       
na nuvem são mais 
acessíveis - para 
usuários autorizados e 
invasores. 
Os proprietários de 
dados devem impor 
precauções extra para 
garantir que os controles  
de acesso sejam 
suficientes para proteger 
seus dados. 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

 
50 

 
 
 
 

 
Mitigar 

 
 

Adotar a utilização de 
mecanismos de 
criptografia e recursos de  
segurança, múltiplos 
fatores de autenticação, 
VPN, Firewall, WAF, etc. 

 
 
 
 

 
Contratante 

 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 

 
Vazamento de dados privados. 

Para manter a alta 
disponibilidade, o 
provedor de nuvem 
mantém cópias de 
dados em locais 
diferentes. 

Cada cópia adicional de 
dados privados aumenta  
a possibilidade de 
vazamento para 
usuários não 
autorizados. 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

 
50 

 
 
 
 

 
Mitigar 

 
 
 

 
Previsão contratual de 
penalizações e 
responsabilizações 

 
 
 
 

 
Contratada 

 
 

9 

 

 
Maior demanda por acesso 
acesso constante à rede. 

O acesso a serviços na 
nuvem dependem de 
conexão de rede. 
A preocupação é maios 
para usuários móveis 
que não têm acesso 
confiável à internet. 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

Mitigar 

 
 

Expansão da largura de 
banda do canal de 
comunicação. 

 
 

Contratante 
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10 

 

 
Apropriação indevida dos dados 
armazenados na nuvem. 

Por estarem 
armazenados em 
infraestrutura externa, 
podem haver conflitos 
sobre a propriedade dos 
dados armazenados na 
nuvem 

 
 

1 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

Aceitar 

 

 
Acionar o departamento 

juridico. 

 
 

Contratante 
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ANEXO V - MODELO DE TERMO DE CONFIRMAÇÃO (TC) 
 

PRODUTOS E SUBSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM  Nº   
DOCS Nº - PROCESSO Nº_ - RD   

 

O presente Termo de Confirmação é celebrado em conformidade com o Procedimento 
para fornecimento de Produtos e Subscrições dos serviços de computação em nuvem 
de Tecnologia GOOGLE, previstos no Contrato , firmado entre a EMPRESA DE 
TECNOLOGIA DA  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 
PRODAM-SP S/A e a CONTRATADA, em vigor desde      /       /       , e o Acordo entre 
PRODAM e GOOGLE assinado em 14/05/2021. 
 
Na execução contratual oriunda do presente Termo de Confirmação: 
 
( ) Haverá a transferência de dados pessoais/sensíveis de colaboradores e/ou servidores 
e/ou munícipes, razão pela qual a PRODAM-SP e a futura contratada serão consideradas 
operadora/sub-operadora de dados, devendo tratar os dados de acordo com as 
instruções da CONTROLADORA, não os tratando sem um acordo prévio por escrito ou 
sem instruções por escrito, salvo nos limites necessários para cumprir suas obrigações e 
dentro dos limites traçados pela Lei nº 13.709/18 (LGPD), bem como disposições do 
Contrato originário do presente Termo de Confirmação. A PRODAM garante, desde já, 
que todos os seus empregados, agentes ou contratados/terceiros estão sujeitos a 
compromissos de confidencialidade ou profissionais ou obrigações legais de 
confidencialidade, bem como à sua Política de Privacidade e Proteção de Dados 
Pessoais.   
 
(  ) Haverá a transferência de dados pessoais/sensíveis de colaboradores da PRODAM-
SP, razão pela qual a futura contratada deverá tomar as medidas técnicas e 
administrativas necessárias para garantir a confiabilidade de qualquer empregado, 
agente ou contratado/terceiro, de qualquer espécie, que possa ter acesso aos Dados 
Pessoais de responsabilidade da PRODAM-SP, garantindo, em cada caso, que o acesso 
seja estritamente limitado aos indivíduos que precisam tratar os Dados Pessoais, 
conforme estritamente necessário para os fins do Contrato originário do presente 
Termo de Confirmação e para cumprir as Leis aplicáveis, mormente as disposições 
contidas na Lei nº 13.709/18 (LGPD), garantindo que todos os empregados, agentes ou 
contratados/terceiros estejam sujeitos a compromissos de confidencialidade ou 
profissionais ou obrigações legais de confidencialidade. 
 
(  ) Não haverá transferência de dados pessoais/sensíveis. 
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As cláusulas de LGPD/Confidencialidade constarão do Contrato originário do presente 
Termo de Confirmação, de acordo com as informações prestadas acima. As disposições 
contidas no contrato e que não se aplicam ao caso concreto, deverão ser 
desconsideradas. 
 
1- LICENÇA DE USO E DE MANUTEÇÃO DE LICENÇAS DE USO 
 

 
S.C 

 
Item 

 

Part 
Numbe
r 

Nome e 

Descrição 
do Produto/ 
Serviço 

Tipo e 

métricas de 
Licenciament
o 

 
Qde 

 
Tipo 

Data do 

Início da 
vigência da 
manutenção 

Data do fim 

da vigência 
da 
manutenção 

 

Tipo 
de 
Suport
e 

Valor 

unitári
o (R$) 

 

Desconto 
especial 
(%) 

 
Créditos 

 

Valor 
Toal 
(R$) 

              

              

 Total 
Geral 

 

 

Quantidade itens: Observação: 

Projeto: Cód. do Projeto: 

Identificação do usuário: 

Endereço: Cidade: 

I.E.: Isento CNPJ: 

Nome do Responsável: 

Cargo: Matrícula: 

E-mail: Telefone: ( ) 

 

De acordo. 

São Paulo,                 de                       de  2022. 

 

PRODAM CONTRATADA  

 

Testemunhas:  1________________________                        2____________________________ 
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Infraestrutura e Tecnologia, que adotam o Parecer Jurídico GJU 
nº 61/22 como fundamentação, no uso das atribuições que lhes 
confere o Estatuto Social, torna pública a decisão de não aco-
lher a defesa prévia e aplicar à empresa COMPACTA COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.006.879/0002-60, 
a penalidade de MULTA no valor de R$ 284.400,00 (duzentos e 
oitenta e quatro mil e quatrocentos reais) pelo descumprimento 
de normas contidas na Ata de Registro de Preços nº ARP-
24.10/2020, com fulcro no art. 83 da lei 13.303/16, valendo 
esclarecer que fica assegurado à empresa apenada o direito de 
exercer a ampla defesa e o contraditório, por meio de recurso 
administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis.

 APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo SEI nº 7010.2022/0001248-0
A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO-

MUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-
-SP S/A, por intermédio de seu Diretor-Presidente, acolhendo 
como fundamentação o Parecer Jurídico GJC nº 55/2022, no 
uso das atribuições que lhes confere o Estatuto Social, torna 
pública a decisão de não acolher a defesa prévia e aplicar à 
empresa FORTHUNITY SCALO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 
14.956.610/0001-78, as penalidades de MULTA no valor de 
R$ 113.134,93 (cento e treze mil e cento e trinta e quatro 
reais e noventa e três centavos) e SUSPENSÃO temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a 
PRODAM-SP, pelo prazo de 2 (dois) anos, pelo descumprimento 
de normas contidas no Contrato Administrativo nº CO-02.12/18 
e CO/TA-11.12/21, com fulcro no art. 83, da Lei Federal nº 
13.303/2016, valendo esclarecer que fica assegurado à empresa 
apenada o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório, 
por meio de recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias 
úteis.

 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CO-03.03/2022
PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013425-7
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.003/2021
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 32, INCISO IV, DA LEI Nº 

13.303/2016.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
– PRODAM-SP S/A.

CONTRATADA: ATOS BRASIL LTDA.
CNPJ Nº 64.943.665/0001-11
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERACIO-

NALIZAÇÃO DO ACORDO GOOGLE, PARA FORNECIMENTO 
DE PRODUTOS E SUBSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA 
GOOGLE - LOTE 01, COMPOSTO PELAS FAMÍLIAS I E II “GCP” E 
“WORKSPACE” DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.

VIGÊNCIA: 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A 
PARTIR DE SUA ASSINATURA, OU DA ÚLTIMA ASSINATURA 
DIGITAL REALIZADA.

VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO DO PRESENTE CON-
TRATO É DE R$ 47.312.839,22 (QUARENTA E SETE MILHÕES, 
TREZENTOS E DOZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS 
E VINTE E DOIS CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 11/03/2022.

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº002/2022

PROCESSO SEI n.º 7910.2022/0000144-8
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 

operacionalização do Seguro de Vida em Grupo e Assis-
tência Funeral Familiar para os Empregados da São Paulo 
Obras – SPObras e seus dependentes, conforme anexo I, 
Termo de Referência e anexos. 

UASG: 926351
Disponibilidade do Edital: a partir de 14/03/2022 para do-

wnload através dos sites: http://www.comprasgovernamentais.
gov.br;

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.spo-
bras.sp.gov.br

Limite para recebimento das propostas: 25/03/2022, às 
09h20 por meio da página eletrônica http://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/

Abertura das propostas:25/03/2022 às 09h30min
Encaminhamento das Propostas: deverão ser encaminha-

das, exclusivamente, por meio eletrônico para o seguinte ende-
reço: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 PROCESSO DE COMPRAS N° 
7210.2021/0003629-5 - PREGÃO ELETRÔNICO - 
N°PE 057/21

OBJETO: Contratação de empresa, sob o regime de em-
preitada por preço global, para disponibilização de Estruturas 
de Ambientação e montagem de espaços operacionais em 
atendimento ao evento “CARNAVAL 2022”, conforme bases, 
especificações e condições deste Edital e seus Anexos.

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na mo-
dalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, 
sendo que o Edital encontra-se disponível na integra para 
download, através do sistema eletrônico Licitações-e (www.
licitacoes-e.com.br - nº de referência 926745), no site: http://e-
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e no Sistema SEI! pelo nº 
7210.2021/0003629-5 no endereço http://processos.prefeitura.
sp.gov.br.

As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 
04/04/2022 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrôni-
co Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa 
ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia.

Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Per-
manente de Licitações da São Paulo Turismo S/A., Av. Olavo Fon-
toura, 1209 - Portão 35 - Parque Anhembi - Santana - São Pau-
lo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: 
(11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@spturis.com.

Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo 
S.A.

 PROCESSO DE COMPRAS n° 7210.2021/0003953-7 - 
PREGÃO ELETRÔNICO - n°PE 068/21

OBJETO: Contratação de empresa especializada em estrutu-
ras, sob o regime de empreitada por preço global, para presta-
ção de serviço de TENDAS, compreendendo material, transporte, 
montagem e desmontagem para atendimento ao evento CAR-
NAVAL 2022, conforme bases, especificações e condições deste 
Edital e seus Anexos

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na mo-
dalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, 
sendo que o Edital encontra-se disponível na integra para 
download, através do sistema eletrônico Licitações-e (www.
licitacoes-e.com.br - nº de referência 926709), no site: http://e-
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e no Sistema SEI! pelo nº 
7210.2021/0003953-7 no endereço http://processos.prefeitura.
sp.gov.br.

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - LICITAÇÕES
 LICITAÇÃO 001/22 – MODO DE DISPUTA FECHADO - 

PROCESSO SEI N° 7610.2021/0002160-8 - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMOÇÃO E ENSAIOS 
DE CAIXILHOS DE AÇO EXISTENTES; FORNECIMENTO, 
ENSAIOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CAIXILHOS EM ALUMÍNIO 
COM RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA, DE REVESTIMENTO 
E DE PINTURA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS SANTA 
ETELVINA I VI-A E BARRO BRANCO II-B, NOS TERMOS DAS 
ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, 
EM ESPECIAL O ANEXO 10 - TERMO DE REFERÊNCIA, NOS 
TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL 
E SEUS ANEXOS.

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO - PROPOSTA 
COMERCIAL

Às 10h30 do dia 11 de março de 2022, reuniram-se, em 
sessão pública, na Rua Libero Badaró, 504 – 12° andar – sala 
122, São Paulo - Capital, os membros da Comissão Permanen-
te de Licitação da COHAB-SP, devidamente designados pela 
Autoridade Superior por meio da Portaria n.° 005/21, para 
prosseguimento dos trabalhos do procedimento em epígrafe, 
a fim de proceder ao julgamento e classificação das Propostas 
Comerciais apresentadas na presente licitação pelas empresas: 
TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 
07.461.206/0001-68 e TETO CONSTRUTORA S/A, CNPJ N° 
13.034.156/0001-35. As Propostas Comerciais foram verificadas 
com base nos critérios estabelecidos no item 18 – Dos Critérios 
de Julgamento e Classificação da Proposta Comercial – do 
Edital, e a Comissão deliberou por CLASSIFICAR, em ordem 
decrescente de desconto as propostas das empresas:

1ª. TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ofer-
tando o desconto de 12,52% (doze vírgula cinquenta e dois por 
cento) sobre o valor estimado da presente Licitação;

2ª. TETO CONSTRUTORA S/A ofertando o desconto de 7% 
(sete por cento) sobre o valor estimado da presente Licitação.

O presente resultado foi obtido em consonância com os 
incisos I e II do parágrafo 3º do Artigo 56 da Lei Federal N° 
13.303/2016 e será divulgado mediante publicação no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo - DOC, com a convocação da 
empresa TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 
classificada em primeiro lugar para a fase de NEGOCIAÇÃO 
DA PROPOSTA e APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO que ocorrerá em Sessão Pública, na data de 16 
de março de 2022, às 10h30m, na Rua Líbero Badaró, 504 – 12º 
andar – sala 122 – COPEL, São Paulo – SP. Nada mais havendo 
a tratar, foi lavrado o presente ata que, lida e achada conforme, 
vai por todos assinada.

Comissão Permanente de Licitação- COPEL
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022 – PROCESSO 

SEI N.º 7610.2020/0002554-7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE DE CARGA COM MOTORISTA E AJUDANTES, GUARDA DE 
BENS MÓVEIS, COM A CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO E 
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, VISANDO ATIVIDADES DE APOIO ÀS 
REINTEGRAÇÕES DE POSSE DA COHAB-SP, INCLUINDO AQUE-
LES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, NOS 
TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM O PRESENTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS.

ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO
DESPACHO:
1. À vista dos elementos que integram o presente proces-

so, em especial a deliberação da Designação de Pregoeiros e 
Equipe de Apoio, constituída pela Portaria nº 007/2021, que 
acolho, no exercício de minhas atribuições para as quais fui 
designado pela Portaria 006/2021, HOMOLOGO o resultado do 
certame licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/22 em favor da empresa CDR TRANSPORTES E LOGISTICA 
INTEGRADA, inscrita no CNPJ sob nº 61.260.758/0001-53, com 
o valor total de R$ 2.560.000,0000 (dois milhões e quinhentos 
e sessenta mil reais) para a execução dos serviços acima refe-
renciados.

2. A íntegra da ATA poderá ser visualizada através do 
site: www.bec.sp.gov.br - UC 801031 oferta de compra - 
801031801002022OC00001.

3. PUBLIQUE-SE.
São Paulo, 11 de março de 2022.
Afonso Celso Moraes S. Neto
Homologador / Portaria 006/2021

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03.002/2022 – SEI 
Nº 7010.2021/0011723-9 - OPERACIONALIZAÇÃO 
DO ACORDO MICROSOFT, PARA FORNECIMENTO 
DE PRODUTOS E SUBSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DA 
TECNOLOGIA MICROSOFT.

A Pregoeira designada informa que ENCONTRA-SE ABERTO 
na EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU-
NICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP 
S/A. o processo em referência. O encaminhamento da Pro-
posta de Preços deverá ser feito a partir da divulgação 
até às 10 horas do dia 24/03/2022, no site www.compras-
net.gov.br, sendo a sessão de abertura das propostas às 
10 horas do mesmo dia.

 APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo SEI nº 7010.2022/0001701-5
A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO-

MUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP 
S/A, por intermédio de seu Diretor-Presidente, acolhendo como 
fundamentação o Parecer Jurídico GJC nº 54/2022, no uso das 
atribuições que lhes confere o Estatuto Social, torna pública 
a decisão de aplicar à empresa CIEE - Centro de Integração 
Empresa-Escola, inscrita no CNPJ sob nº 61.600.839/0001-55, 
a penalidade de MULTA no valor de R$ 427,50 (quatrocentos e 
vinte e sete reais e cinquenta centavos), pelo descumprimento 
de normas contidas no Termo de Referência anexo ao Contrato 
Administrativo nº CO-05.12/19, com fulcro no art. 83, Inciso II, 
da Lei Federal nº 13.303/16, valendo esclarecer que fica asse-
gurado à empresa apenada o direito de exercer a ampla defesa 
e o contraditório, por meio de recurso administrativo no prazo 
de 10 (dez) dias úteis. Fica ainda a contratada ADVERTIDA que 
nova falta contratual poderá sujeitá-la à rescisão contratual 
cumulada com a sanção de suspensão temporária de participa-
ção em licitação e impedimento de contratar com a PRODAM 
pelo prazo de até 2 (dois) anos.

 APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo SEI Nº 7010.2020/0004054-4
A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU-

NICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, 
por intermédio de seu Diretor-Presidente e de seu Diretor de 

manutenção por período de até 12 meses, com fornecimento 
de insumos, materiais diversos e mão de obras, e prestação do 
serviço de consultoria técnica com elaboração de documentos 
e relatórios técnicos para atendimentos de Termos de Com-
promisso de Ambientais - TCAs e Termos de Compromisso de 
Recuperação Ambiental TCRAs - LOTE 01, no valor total de R$ 
174.229,76 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e vinte e 
nove reais e setenta e seis centavos), pelo período de 2 meses, 
nos termos da Requisição de Serviços de doc. (058856624).

II - Por consequência AUTORIZO, para suporte da despesa 
para o presente exercício, a emissão da Nota de Empenho, 
onerando a dotação nº 86.22.15.452.3005.5.087.4.4.90.39.00.
03 nos termos da Nota de Reserva nº 19.598 (059566802), no 
valor de R$ 174.229,76 (cento e setenta e quatro mil, duzen-
tos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) , conforme 
informação de SIURB/DAF/DF (059566825) e Cronograma de 
Desembolso (059469437).

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXPEDIENTE Nº 0377/21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/21
OBJETO: FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) FRAGMENTA-

DORAS DE PAPEL
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em refe-

rência, nos termos da delegação de competência estabelecida 
no ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019, e conforme 
RD 172/21, de 09.12.2021, HOMOLOGO o presente procedi-
mento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa MC 
COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E UTILIDADE LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 36.513.363/0001-78, pelo valor total de R$ 
35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), e prazo total 
de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura 
do contrato, para o fornecimento de 05 (cinco) fragmentadoras 
de papel, em conformidade com o Regulamento Interno de 
Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, com a Lei 
Federal nº 10.520/02, Lei Municipal nº 13.278/02, Lei Federal 
13.303/16 e com a Lei Complementar n° 123/2006 e suas 
alterações posteriores.
Item Descrição Marca/fa-

bricante
Quan-
tidade

Valor Unitário 
R$

6.2.1 Fragmentadora de papel, conforme Anexo I – 
Especificação Técnica

MENNO 05 7.100,00

Diretor Administrativo e Financeiro

 EXPEDIENTE Nº 0377/21
Formalização do Contrato nº 10/22, celebrado com a 

empresa MC COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E UTILIDADE 
LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 36.513.363/0001-78, pelo 
valor total R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), 
e prazo total de 90 (noventa) dias, contados a partir da data 
da assinatura do contrato, para o fornecimento de 05 (cinco) 
fragmentadoras de papel, em conformidade com o Regulamen-
to Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, 
com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Municipal nº 13.278/02, 
Lei Federal 13.303/16 e com a Lei Complementar n° 123/2006 
e suas alterações posteriores. Formalizado em 11/03/2022.

 EXPEDIENTE Nº 459/21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/21
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E 

PINTURA PARA VEÍCULOS DA FROTA DA CET
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em refe-

rência, nos termos da delegação de competência estabelecida 
no ato do Presidente nº 061/19 de 04/52/2119, e conforme RD 
203/19, de 24.10.2019, às fls. 115, HOMOLOGO o presente 
procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empre-
sa VERSATTI SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o nº 23.562.938/0001-09, pelo valor total de R$ 
270.000,00 (cento e quarenta e cinco mil, cento e oitenta re-
ais), e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente, em 
prazo inferior, igual ou superior ao prazo inicial, observado o 
limite legal, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E 
PINTURA PARA VEÍCULOS DA FROTA DA CET, em conformidade 
com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convê-
nios - RILCC da CET, com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 
13.303/16 e com a Lei Complementar n° 123/2006 e suas 
alterações posteriores.
Item Descrição dos Serviços Unidade Preço unitário R$
7.2.1. Serviços de funilaria e pintura 1.500 horas 180,00

Diretor Administrativo e Financeiro

 EXPEDIENTE Nº 459/21 –
Formalização do Contrato nº 12/22, celebrado com a em-

presa VERSATTI SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o nº 23.562.938/0001-09, para a PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEÍCULOS DA 
FROTA DA CET, pelo valor total de R$ 270.000,00 (duzentos 
e setenta mil reais) e prazo total 12 (doze) meses, em con-
formidade com o pregão eletrônico nº 52/21, nos 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 
11/03/2022.

 EXPEDIENTE Nº 1264/20
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/21
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em 

referência, nos termos da delegação de competência estabe-
lecida no ato do Presidente nº 58/18 de 23/08/2018, e confor-
me RD nº 113/21, de 23.09.2021, às fls.123, HOMOLOGO o 
presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação 
da empresa RT COSTA FELICIANO, inscrita no CNPJ sob o 
nº 23.533.848/0001-81, para o fornecimento de material de 
limpeza, pelo valor total de R$ 26.594,00 (vinte e seis mil, qui-
nhentos e noventa e quatro reais) e prazo total de 6 (seis) me-
ses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para 
atender às necessidades da CET, nos termos do disposto no 
Decreto Municipal nº 44.279/03, da Lei Municipal nº 13.278/02 
e Lei Federal nº 13.303/16.
Item Descrição M a r c a / Fa b r i -

cante
U n i -
dade

Quanti-
dade

Valor Uni-
tário R$

6.2.5 Pano multiuso para limpeza, tipo perflex, 
com 300 metros

Nobre/Goedert Rolo 150 132,97

6.2.11 Pano multiuso para limpeza, tipo perflex, 
com 300 metros

Nobre/Goedert Rolo 50 132,97

Diretor Administrativo e Financeiro

 6022.2022/0000755-1
ASSUNTO: Ata de Registro de Preços 005/SIURB/2021
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana e Obras - SIURB
CONTRATADA: Molise Serviços e Construções Ltda.
DESPACHO
I - À vista dos elementos que instruem o presente, com 

fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, 
artigo 3º da lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo 
Decreto 44.279/03 e alterações, AUTORIZO a contratação da 
empresa MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob 60.109.576/0001-13, detentora da Ata de RP 
n° 005/SIURB/2021, cujo escopo é atender as demandas de 
compensação ambiental advindas dos Termos de Compromisso 
Ambientais – TCAs e Termos de Compromisso de Recupera-
ção Ambiental – TCRAs emitidos pela Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente e CETESB, decorrentes de projetos e obras 
realizados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, através da 
contratação de serviços especializados para plantio de mudas, 
compreendendo espécies arbóreas nativas da Mata Atlânticas, 
manutenção por período de até 12 meses, com fornecimento 
de insumos, materiais diversos e mão de obras, e prestação do 
serviço de consultoria técnica com elaboração de documentos 
e relatórios técnicos para atendimentos de Termos de Com-
promisso de Ambientais - TCAs e Termos de Compromisso de 
Recuperação Ambiental TCRAs -LOTE 05, no valor total de R$ 
184.321,52 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e um 
reais e cinquenta e dois centavo), pelo período de 2 meses, nos 
termos da Requisição de Serviços de doc. (058899570).

II - Por consequência, AUTORIZO, para suporte da despesa 
para o presente exercício, a emissão da Nota de Empenho, 
onerando a dotação nº 86.22.15.452.3005.5.087.4.4.90.39.00.
03 nos termos da Nota de Reserva nº 19.604 (059567776), no 
valor de R$ 184.321,52 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos 
e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) , conforme 
informação de SIURB/DAF/DF (059567966) e Cronograma de 
Desembolso (059538751).

 6022.2022/0000754-3
ASSUNTO: Ata de Registro de Preços 004/SIURB/2021
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana e Obras - SIURB
CONTRATADA: Potenza Engenharia e Construção Ltda.
DESPACHO
I - À vista dos elementos que instruem o presente, com 

fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, 
artigo 3º da lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo 
Decreto 44.279/03 e alterações, AUTORIZO a contratação da 
empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscri-
ta no CNPJ/MF sob 58.853.169/0001-74, detentora da Ata de 
RP n° 004/SIURB/2021, cujo escopo é atender as demandas de 
compensação ambiental advindas dos Termos de Compromisso 
Ambientais – TCAs e Termos de Compromisso de Recupera-
ção Ambiental – TCRAs emitidos pela Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente e CETESB, decorrentes de projetos e obras 
realizados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, através da 
contratação de serviços especializados para plantio de mudas, 
compreendendo espécies arbóreas nativas da Mata Atlânticas, 
manutenção por período de até 12 meses, com fornecimento 
de insumos, materiais diversos e mão de obras, e prestação do 
serviço de consultoria técnica com elaboração de documentos 
e relatórios técnicos para atendimentos de Termos de Com-
promisso de Ambientais - TCAs e Termos de Compromisso de 
Recuperação Ambiental TCRAs -LOTE 04, no valor total de R$ 
160.038,56 (cento e sessenta mil, trinta e oito reais e cinquenta 
e seis centavos), pelo período de 2 meses, nos termos da Requi-
sição de Serviços de doc. (058895702).

II - Por consequência, AUTORIZO, para suporte da despesa 
para o presente exercício, a emissão da Nota de Empenho, one-
rando a dotação nº 86.22.15.452.3005.5.087.4.4.90.39.00.03 
nos termos da Nota de Reserva nº 19.601 (059567431), no va-
lor de R$ 160.038,56 (cento e sessenta mil, trinta e oito reais e 
cinquenta e seis centavos) , conforme informação de SIURB/DAF/
DF (059567447) e Cronograma de Desembolso (059537508).

 6022.2022/0000753-5
ASSUNTO: Ata de Registro de Preços 003/SIURB/2021
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana e Obras - SIURB
CONTRATADA: Potenza Engenharia e Construção Ltda.
DESPACHO
I - À vista dos elementos que instruem o presente, com 

fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, 
artigo 3º da lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo 
Decreto 44.279/03 e alterações, AUTORIZO a contratação da 
empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscri-
ta no CNPJ/MF sob 58.853.169/0001-74, detentora da Ata de 
RP n° 003/SIURB/2021, cujo escopo é atender as demandas de 
compensação ambiental advindas dos Termos de Compromisso 
Ambientais – TCAs e Termos de Compromisso de Recupera-
ção Ambiental – TCRAs emitidos pela Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente e CETESB, decorrentes de projetos e obras 
realizados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, através da 
contratação de serviços especializados para plantio de mudas, 
compreendendo espécies arbóreas nativas da Mata Atlânticas, 
manutenção por período de até 12 meses, com fornecimento de 
insumos, materiais diversos e mão de obras, e prestação do ser-
viço de consultoria técnica com elaboração de documentos e re-
latórios técnicos para atendimentos de Termos de Compromisso 
de Ambientais - TCAs e Termos de Compromisso de Recupera-
ção Ambiental TCRAs -LOTE 03, no valor total de R$ 164.919,28 
(cento e sessenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e 
vinte e oito centavos), pelo período de 2 meses, nos termos da 
Requisição de Serviços de doc. (058892173).

II - Por consequência, AUTORIZO, para suporte da despesa 
para o presente exercício, a emissão da Nota de Empenho, 
onerando a dotação nº 86.22.15.452.3005.5.087.4.4.90.39.0
0.03 nos termos da Nota de Reserva nº 19.600 (059567120), 
no valor de R$ 164.919,28 (cento e sessenta e quatro mil, 
novecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) , conforme 
informação de SIURB/DAF/DF (059567143) e Cronograma de 
Desembolso (059533392).

 6022.2022/0000739-0
ASSUNTO: Ata de Registro de Preços 002/SIURB/2021
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana e Obras - SIURB
CONTRATADA: A.Tonanni Construções e Serviços Ltda.
DESPACHO
I - À vista dos elementos que instruem o presente, com 

fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, 
artigo 3º da lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo 
Decreto 44.279/03 e alterações, AUTORIZO a contratação da 
empresa A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob 50.583.954/0001-42, detentora da Ata de RP 
n° 002/SIURB/2021, cujo escopo é atender as demandas de 
compensação ambiental advindas dos Termos de Compromisso 
Ambientais – TCAs e Termos de Compromisso de Recupera-
ção Ambiental – TCRAs emitidos pela Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente e CETESB, decorrentes de projetos e obras 
realizados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, através da 
contratação de serviços especializados para plantio de mudas, 
compreendendo espécies arbóreas nativas da Mata Atlânticas, 
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