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 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2021/0000866-3, em especial das justificativas apre-
sentadas pela área responsável (046808636) e do parecer da 
assessoria jurídica (047489529), com fundamento nos artigos 
27, §3º, e 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como 
no artigo 2º, I, II e III, da Lei Municipal nº 15.929/2013 e 
nos arts.2º, I, II e III, e 3º, II, III e IV, do Decreto Municipal nº 
59.233/2020, observadas as demais disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 
INSTITUTO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS BRASILEIROS-ICAB, 
inscrita no CNPJ sob o nº 20.804.598/0002-60, para formali-
zar o investimento da Spcine, sob a forma de patrocínio, na 
realização de ações integrantes do projeto "Ações de interna-
cionalização das empresas paulistanas", pelo valor total de R$ 
781.322,30 (setecentos e oitenta e um mil trezentos e vinte e 
dois reais e trinta centavos) a cargo da Spcine nos termos da 
proposta, onerando a dotação orçamentária correspondente 
conforme Nota de Reserva nº 192/2021 (047120674).

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2020/0000827-0, em especial das justificativas da área téc-
nica responsável (029646802) e do parecer da assessoria jurídica 
(047519399), com fundamento na Lei Federal nº 13.303/2016, 
na Lei Municipal nº 15.929/2013 e no art.3º, V, VI e §1º, do 
Decreto Municipal nº 59.233/2020, APROVO a abertura do Edital 
nº 07/2021/Spcine – Programa de atração de filmagens à cidade 
de São Paulo (cash rebate) (047516977), que tem por objeto 
a seleção e apoio para atração de filmagens internacionais ou 
com potencial de internacionalização para a cidade de São Paulo 
conforme especificações do Edital e seus anexos.

 CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Milton Leite

 GABINETE DO PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL

 SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E 
REVISÃO - SGP-4

PROJETO APRESENTADO CONFORME O PRECEDENTE 
REGIMENTAL Nº 1/2020, DISPENSADA A LEITURA NO PRO-
LONGAMENTO DO EXPEDIENTE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 02-00029/2021 
do Vereador Celso Giannazi (PSOL)

“Susta integralmente a Instrução Normativa SME nº 26, de 
02 de julho de 2021, que “dispõe sobre o retorno às atividades 
presenciais dos profissionais de educação”.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º - Fica sustada, integralmente, a Instrução Normativa 

SME nº 26, de 02 de julho de 2021, que “dispõe sobre o retorno 
às atividades presenciais dos profissionais de educação”.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, às Comissões competentes.”
“JUSTIFICATIVA
A Instrução Normativa nº 26, de 02 de julho de 2021, que 

dispõe sobre o retorno às atividades presenciais dos profissio-
nais de educação e decreta o fim do teletrabalho. Importante 
destacarmos que os servidores que se encontram em teletra-
balho, atualmente, são aqueles com comorbidades e mesmo 
com duas doses da vacina podem ser vetores do vírus, também 
podendo ser infectados. Outro ponto a ser considerado é que 
as pessoas com comorbidades se infectados, mesmo após 
vacinação, adquirem a forma grave da doença, uma vez que 
a vacina atualmente reduz a mortalidade, mas como não há 
imunização de rebanho a infecção ainda traz vários riscos e 
possíveis sequelas.

Lembrando que a vacina é um mecanismo de proteção 
comunitária e individual, porém como o ritmo da vacinação 
no Brasil ainda está lento é preciso diminuir os riscos de trans-
missão, que ainda continuam altíssimos! Conforme matéria 
da FioCruz[i]: “Após a vacina a pessoa está imune à doença? 
Não necessariamente. A chance de ter a forma grave diminui 
consideravelmente. Já existem estudos que demonstram re-
duções de internações, internações em unidades de terapia 
intensiva e óbitos nas populações vacinadas. Mas isso não quer 
dizer que entre os vacinados não possamos contrair o vírus, de 
forma assintomática ou sintomática e transmitir para outras 
pessoas.” Por isso, o teletrabalho continua sendo, junto com os 
protocolos de higiene, a maneira segura de minimizar os riscos 
de transmissão da infeção da covid-19, pois assim dará tempo 
para toda a comunidade estar vacinada e segura, garantindo a 
manutenção da vida.

Também precisamos lembrar que durante todos esses 
meses de pandemia, não houve reformas e adequações nas 
escolas, não houve chamada dos concursados para suprir o 
real déficit de professores e Quadro de Apoio, os contratos de 
limpeza e merenda não foram readequados para atender os 
novos protocolos de saúde, nem foram disponibilizados equipa-
mentos de proteção suficientes e com reposição para garantir a 
segurança de todos, nas unidades escolares não há como fazer 
distanciamento nas áreas comuns, como sala de professores 
e copas para alimentação e também não foi disponibilizado 
acesso aos dados de contaminação e número de óbitos dos 
profissionais da educação, para que fosse possível haver com-
provação da segurança sanitária após retorno presencial.

Precisamos destacar também que os hospitais continuam 
lotados como mostram as manchetes a seguir: “Cinco hospitais 
municipais de SP têm ocupação acima de 90% de leitos de UTI 
para Covid[ii]” e “O estado de São Paulo está com 76,8% dos 
leitos de UTI para tratamento de covid-19 ocupados, o que 
corresponde a 10.199 pacientes internados[iii]” e a situação 
da vacinação em São Paulo segue avançando porém ainda 
começaremos a população de 41 anos, ou seja, ainda não há 
segurança imunológica para a comunidade escolar e conse-
quentemente para as pessoas acometidas por comorbidades.

Esses são alguns dos diversos pontos que ratificam a ne-
cessidade da sustação desta instrução normativa.

_____________
[i] http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/756-mito-

severdadescovid19, acessado em 30/06/2021, às 10h20m
[ii] https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/17/

cinco-hospitais-municipais-de-sp-tem-ocupacao-acima-de-
-90percent-de-leitos-de-uti-para-covid.ghtml , acessado em 
03/07/2021, às 17h.

[iii] https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/reda-
cao/2021/06/27/ocupacao-leitos-sp-768.htm?cmpid=copiaecola 
, acessado em 03/07/2021, às 17h."

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA PRESIDÊNCIA EM 
18/06/2021

Requerimentos
VEREADORA LUANA ALVES (PSOL)
13-00641/2021 - Convide ao Prefeito Ricardo Nunes para 

uma exposição sobre as prioridades do seu mandato no contex-
to da crise sanitária e social que o País e a Cidade atravessam.

VEREADORA ELAINE DO QUILOMBO PERIFÉRICO 
(PSOL)

13-00773/2021 - Coautoria do PL 738/2020.
VEREADORES MARCELO MESSIAS (MDB) E RINALDI 

DIGILIO (PSL)
13-00782/2021 - Coautoria do PL 813/2019.
VEREADOR DANILO DO POSTO DE SAÚDE (PODE)
13-00783/2021 - Voto de Júbilo e Congratulações com 

a OCESP - Organização da Cooperativas do Estado de São 

 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2021/0000312-2
Extrato do Termo de Contrato nº 035/2021/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo 

S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
Contratada: EVERLANE MORAES SANTOS 02633917526, 

inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 31.565.911/0001-90
Objeto: O presente tem por objeto o licenciamento, pela 

Contratada, de direitos de exibição de obras audiovisuais a 
seguir para exibição por parte da Spcine, exclusivamente na 
plataforma SpcinePlay, ainda que abrigada em domínio ou 
integrada à plataforma de terceira:

FILME: Aurora
DIREÇÃO: Everlane Moraes
PERIODO DE DISPONIBILIZAÇÃO: 12 meses a partir do 

upload
FILME: Pattaki
DIREÇÃO: Everlane Moraes
PERIODO DE DISPONIBILIZAÇÃO: 12 meses a partir do 

upload
Valor: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
Prazo de Vigência: O presente Contrato entrará em vigor na 

data de sua assinatura e permanecerá em vigor durante o prazo 
de licenciamento das respectivas obras, conforme cláusula 1.1 
deste Contrato, sem prejuízo da validade das obrigações incorri-
das durante sua vigência e que, por sua natureza, sobrevenham 
o prazo contratual.

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2021/0000311-4
Extrato do Termo de Contrato nº 032/2021/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Pau-

lo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
Contratada: ANGELA GAETA PEREIRA DOS SANTOS 

21409762823, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 39.712.645/0001-92
Objeto: O presente tem por objeto o licenciamento, pela 

Contratada, de direitos de exibição de obras audiovisuais a 
seguir para exibição por parte da Spcine, exclusivamente na 
plataforma SpcinePlay, ainda que abrigada em domínio ou 
integrada à plataforma de terceira:

FILME: Maracastelo Chegou
DIREÇÃO: Angela Gaeta
PERIODO DE DISPONIBILIZAÇÃO: 12 meses a partir do 

upload
Valor: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
Prazo de Vigência: O presente Contrato entrará em vigor na 

data de sua assinatura e permanecerá em vigor durante o prazo 
de licenciamento das respectivas obras, conforme cláusula 1.1 
deste Contrato, sem prejuízo da validade das obrigações incorri-
das durante sua vigência e que, por sua natureza, sobrevenham 
o prazo contratual.

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2021/0000123-5
Extrato do Termo de Contrato nº 024/2021/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Pau-

lo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
Contratada: TILOVITA PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA, 

inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 11.132.058/0001-05
Objeto: O presente tem por objeto o licenciamento, pela 

Contratada, de direitos de exibição de obras audiovisuais a
seguir para exibição por parte da Spcine, exclusivamente 

na plataforma SpcinePlay, ainda que abrigada em domínio ou 
integrada à plataforma de terceira:

FILME: Nome de Batismo - Frances
DIREÇÃO: Tila Chitunda
PERIODO DE DISPONIBILIZAÇÃO: 12 meses a partir do 

upload
FILME: Nome de Batismo – Alice
DIREÇÃO: Tila Chitunda
PERIODO DE DISPONIBILIZAÇÃO: 12 meses a partir do 

upload
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Prazo de Vigência: O presente Contrato entrará em vigor na 

data de sua assinatura e permanecerá em vigor durante o prazo 
de licenciamento das respectivas obras, conforme cláusula 1.1 
deste Contrato, sem prejuízo da validade das obrigações incorri-
das durante sua vigência e que, por sua natureza, sobrevenham 
o prazo contratual.

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2020/0001688-5
Extrato do Termo de Contrato nº 123/2020/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Pau-

lo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
Contratada: TUCUMAN DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA, 

inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 10.681.698/0001-01
Objeto: O presente tem por objeto o licenciamento, pela 

Contratada, de direitos de exibição de obras cinematográficas 
para exibição por parte da Spcine.

Prazo de Vigência: O presente Contrato entrará em vigor na 
data de sua assinatura e permanecerá em vigor durante o prazo 
de 24 (vinte e quatro) meses

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2021/0000265-7
Extrato do Termo de Contrato nº 029/2021/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Pau-

lo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
Contratada: ANA DO CARMO FARIAS SOUZA MEI, inscrita 

no CNPJ/CPF sob o nº 29.771.741/0001-58
Objeto: O presente tem por objeto o licenciamento, pela 

Contratada, de direitos de exibição de obras audiovisuais a 
seguir para exibição por parte da Spcine, exclusivamente na 
plataforma SpcinePlay, ainda que abrigada em domínio ou 
integrada à plataforma de terceira:

Filme: A Mulher do Fim do Mundo
Direção: Ana do Carmo
Período de disponibilização: 12 meses a partir do upload
Valor: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
Prazo de Vigência: O presente Contrato entrará em vigor na 

data de sua assinatura e permanecerá em vigor durante o prazo 
de licenciamento das respectivas obras, conforme cláusula 1.1 
deste Contrato, sem prejuízo da validade das obrigações incorri-
das durante sua vigência e que, por sua natureza, sobrevenham 
o prazo contratual.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2021/0000845-0, em especial da justificativa da área 
técnica responsável (046627012) e do parecer da assessoria 
jurídica (046882251), com fundamento no artigo 30, I, da Lei 
Federal nº 13.303/2016 combinado com os artigos 1º e 2º do 
Decreto Municipal nº 53.446/2012, com o artigo 5º, V, do De-
creto Municipal nº 56.905/2016 e com os artigos 2º, I, e 3º, III, 
do Decreto Municipal nº 59.233/2020, AUTORIZO a contratação 
por inexigibilidade de licitação de Penske Business Media para 
publicação de anúncio na revista especializada internacional 
"Variety", no valor total estimado de R$ 32.708,65 (trinta e 
dois mil, setecentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), 
onerando a dotação orçamentária correspondente conforme 
Nota de Reserva nº 189/2021 (046718823), podendo variar de 
acordo com a cotação da moeda na data do efetivo pagamento 
e eventuais tributos e encargos aplicáveis.

ATA DE REUNIÃO nº 191/2021:
"Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco do mês de 

julho do ano de dois mil e vinte e um, por meio de videoconfe-
rência suportada pelo software Microsoft Teams, reuniram-se o 
Senhor Pregoeiro Mateus Soldan Barbieri sua equipe de apoio 
subscrita, o Procurador Legislativo Dr. Carlos Eduardo de Araujo 
e o Presidente da CJL, Dr. Pedro Carlos Bianguli de Faria, para 
reabrir os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 20/2021, cujo 
objeto está descrito em epígrafe. O certame fora suspenso em 
01/07/2021, conforme relatado na ata de reunião nº 185/2021, 
com o objetivo de prosseguir com as diligências no Atestado 
de Capacidade Técnica apresentado pela licitante vencedora. 
I – ABERTURA: reaberta a sessão pública, o Senhor Pregoeiro 
esclareceu que, após a realização das diligências, constatou-se 
que o atestado enviado pela empresa não atende ao exigido 
no Edital. Desta forma, a licitante foi declarada INABILITADA 
e foi convocada a próxima empresa para negociação. Finda 
esta etapa, o Senhor Pregoeiro solicitou o envio da proposta de 
preços conforme modelo disponibilizado no Anexo III do Edital. 
II – FASE DE HABILITAÇÃO: aceita a proposta, foi requisitado 
à empresa que enviasse sua documentação de habilitação. 
Recebidos os documentos solicitados, o Senhor Pregoeiro in-
formou que a Unidade Requisitante irá analisar o Atestado de 
Capacidade Técnica apresentado pela licitante. III – SUSPEN-
SÃO: para que ocorra a análise supracitada, o Senhor Pregoeiro 
anunciou a suspensão do certame. A sessão pública será rea-
berta no dia 07/07/2021 às 14h30. IV – PUBLIQUE-SE: Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, devidamente 
assinada pelo Senhor Pregoeiro e pelos demais presentes.

Mateus Soldan Barbieri
Pregoeiro"

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXPEDIENTE Nº 0729/20 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PRUMA-

DA DE ÁGUA POTÁVEL E DE RECOMPOSIÇÃO DOS SHAFTS, 
- FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 25/21, celebrado com 
a empresa NELFRAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 04.697.657/0001-00, para a PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PRUMADA DE ÁGUA 
POTÁVEL E DE RECOMPOSIÇÃO DOS SHAFTS, para atender às 
necessidades da CET, pelo valor total de R$ 23.000,00 (vinte e 
três mil reais), com prazo total de 90 (noventa) dias, contados 
a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do dis-
posto no Decreto Municipal nº 44.279/03, na Lei Municipal nº 
13.278/02 e Lei Federal nº 13.303/16. Formalizado em 01/07/21.

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6.001/2021 – SEI Nº 
7010.2021/0005875-5 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE (2) DOIS 
NOBREAKS TRIFÁSICOS COM CAPACIDADE DE 150 
KVA-220V (F-F)/127V(F-N) 60HZ CADA, COM SUAS 
UNIDADES MODULARES, CONFIGURADOS PARA 
TRABALHAR EM PARALELO REDUNDANTE ENTRE SI, 
COM SEUS SISTEMAS AUXILIARES E ASSOCIADOS, 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES.

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 19/07/2021, no site www.compras-
net.gov.br, sendo a sessão de abertura das propostas às 
10 horas do mesmo dia.

 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CO-13.05/2021
PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0005126-2
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.017/21
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI Nº 

13.303/16.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

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

CONTRATADA: KHOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ Nº 01.277.298/0001-44
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 

DE SBCs (SESSION BORDER CONTROLLER) PARA USO NA SO-
LUÇÃO VOIP OPEN SOURCE DA PRODAM, COM MANUTENÇÃO 
E SUPORTE.

VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DA DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA DIGITAL.

VALOR: R$ 49.900,00 (QUARENTA E NOVE MIL E NOVE-
CENTOS REAIS).

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DO ADITMAENTO Nº01 AO 
CONTRATO Nº0012132100 PROCESSO SEI 
Nº7910.2020/000000977-1

Objeto: Contratação de empresa que atue como Agente de 
Integração, para prestação de serviços de implantação e desen-
volvimento de Programa de Estágio de Estudantes nos termos 
da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Contratada(o): CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES-
COLA-CIEE. 

CNPJ: 61.600.839/0001-55
Objeto do aditamento: Redução no valor cobrado por esta-

giário que passa de R$44,75 (quarenta e quatro reais e setenta 
e cinco centavos) para R$ 43,00 (quarenta e três reais), o que 
corresponde a uma redução de 4,07% no valor contratual.

Valor do Contrato: R$31.099,80
Data:02/07/2021

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMPRAS

 DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE
Processo de Compras 7210.2021/0002105-0 - Com 

base nas informações prestadas pelas áreas competentes, RATI-
FICO a autorização para contratação de Serviço de Atualização 
do Software de coleta e análise de dados Sphinx com a empresa 
que detém a exclusividade de sua comercialização, Sphinx 
Tecnologia e Software Ltda, pelo valor total de R$ 11.340,00 
(onze mil trezentos e quarenta reais). - Luiz Alvaro Salles Aguiar 
de Menezes - Diretor Presidente.- Data de assinatura: 29/06/21.

acolho, com fundamento na Lei nº 13.278/0202 regulamentada 
pelo Decreto nº 44.279/03 e pela competência a mim delegada 
pela Portaria nº 002/SMSO.G/2017, AUTORIZO a retomada do 
contrato a contar da data de 01/07/2021 com a devolução 
do prazo remanescentes de 12 dias, fixando o término de 
execução em 12/07/2021, com a adoção do novo cronograma 
físico-financeiro no sei 046170055, referente ao Contrato nº 
084/SIURB/20, celebrado com a empresa ALMEIDA SAPATA 
Engenharia e Construções Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 
66.748.955/0001-30, tendo por escopo a prestação e serviços 
para a substituição de juntas de dilatação no Complexo Viário 
Escola de Engenharia Mackenzie.

II – AUTORIZO, com fundamento no artigo 65, I, “b” da Lei 
Federal nº 8.666/93, a alteração contratual proposta, de forma 
a acrescer o valor do contrato no montante de R$ 46.678,61 
(quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta 
e um centavos), alterando o valor do contrato de R$ 365.361,03 
para R$ 412.039,64 (quatrocentos e doze mil, trinta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha de orça-
mento constante em doc. SEI nº 046169959, com a inclusão de 
novos serviços aprovados no RPA nº 031/2021 – processo SEI nº 
7910.2021/0000631-6.

- Consta da planilha de aditamento análise sob a óptica do 
Acórdão 749/2010 do TCU cuja somatória dos itens positivos da 
planilha foi de 13,28% e que o percentual de redução para a 
somatória negativa dos itens na planilha foi de -0,50% em rela-
ção ao valor inicial do contrato, o qual representa um aumento 
abaixo do limite de 50% (obras de reforma - enquadramento no 
Artigo 65 da Lei Federal 8.66693).

III - Outrossim, conforme informado por SIURB/DAF/
DF (047184989), o saldo da Nota de Reserva 36.240 (SEI nº 
047184731) no valor de R$ 46.678,61, irá cobrir as despesas 
com o aditivo proposto, onerando a dotação nº 98.22.15.451.
3009.5.187.4.4.90.51.00.08. A obra está prevista no PPA 2018-
2021, e os recursos orçamentários para o exercício de 2022, se-
rão inclusos no PLOA 2022, nos termos da Portaria SF 12/2021.

 7910.2019/0000175-2
Int.: Consórcio CICLOPINHEIROS Fares - Ambiente Brasil.
Contrato nº: 114/SIURB/19
Contratado: Consórcio CICLOPINHEIROS Fares-Ambiente Brasil.
Objeto: Retomada e Prorrogação de Prazo - Elaboração 

de Projeto Executivo e Estudos Ambientais da Ciclopassarela 
Bernardo Goldfarb – Pinheiros/Butantã.

DESPACHO: I - Face aos elementos constantes destes autos, 
em especial da manifestação da ATAJ (047176872, 047343546), 
que acolho, e pela competência a mim delegada pela Portaria nº 
002/SMSO.G/2017, com fundamento na Lei nº 13.278/02, regula-
mentada pelo Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO o aditamento do 
Contrato nº 114/SIURB/19 (023026987), celebrado com o Consór-
cio Ciclopinheiros Fares-Ambiente Brasil (Fares & Associados En-
genharia Ltda – CNPJ nº 52.573.623/0001-57 e Ambiente Brasil 
Engenharia Ltda-EPP - CNPJ/ nº 06.306.458/0001-50), tendo por 
objeto a elaboração de projeto executivo e estudos ambientais 
da ciclopassarela BERNARDO GOLDFARB – PINHEIROS/BUTAN-
TÃ, o aditamento consiste para os seguintes itens:

a) Formalização do 3º Termo de Suspensão Contratual e 
a sua publicação no DOC – Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo com vigência de 30/06/2021 até 29/07/2021 (doc. SEI 
046396204);

b) Retomada dos serviços em 05/07/2021 com a devolução 
do prazo remanescente de 152 (cento e cinquenta e dois) dias 
remanescentes, fixando o término do período de execução em 
03/12/2021;

c) Prorrogação do prazo de vigência até 03/03/2022;
d) Adoção do novo cronograma físico-financeiro em doc. 

sei 046340954.

 DEPTO DE EDIFICAÇÕES
 7910.2020/0000330-7
Int.: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

- SIURB / SPObras
Ref.: Retomada e Aditivo de Valor - Contrato nº 066/

SIURB/20 - Prestação de serviços para substituição de juntas de 
dilatação no Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães.

DESPACHO: I - À vista dos elementos constantes nestes 
autos, em especial da manifestação da SP-Obras/GCF/NGEC 
(SEI nº 046263496) e da ATAJ (SEI nº 047252933, 047258300), 
que acolho, com fundamento na Lei nº 13.278/0202 regu-
lamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e pela competência a 
mim delegada pela Portaria nº 002/SMSO.G/2017, AUTORIZO 
a retomada do contrato a contar da data de 01/07/2021 com 
a devolução do prazo remanescentes de 35 dias, fixando o 
término de execução em 04/08/2021, com a adoção do novo 
cronograma físico-financeiro no sei 046164191, referente ao 
Contrato nº 066/SIURB/20, celebrado com a empresa ALMEIDA 
SAPATA Engenharia e Construções Ltda., inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 66.748.955/0001-30, tendo por escopo a prestação de 
de serviços para substituição de juntas de dilatação no Viaduto 
Raimundo Pereira de Magalhães.

II – AUTORIZO, com fundamento no artigo 65, I, “b” da Lei 
Federal nº 8.666/93, a alteração contratual proposta, de forma 
a acrescer o valor do contrato no montante de R$ 157.269,35 
(cento e cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais 
e trinta e cinco centavos), alterando o valor do contrato de R$ 
322.411,30 para R$ 479.680,65 (quatrocentos e setenta e nove 
mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), 
conforme planilha de orçamento constante em doc. SEI nº 
046164117, com a inclusão de novos serviços aprovados no 
RPA nº 029/2021 no Processo SEI nº 7910.2021/0000634-0.

- Consta da planilha de aditamento análise sob a óptica do 
Acórdão 749/2010 do TCU cuja somatória dos itens positivos 
da planilha é de 49,01% e que o percentual de redução para a 
somatória negativa dos itens na planilha foi de -0,23%, o qual 
representa um aumento abaixo do limite de 50% (obras de 
reforma - enquadramento no Artigo 65 da Lei Federal 8.66693).

III - Outrossim, conforme informado por SIURB/DAF/
DF (047181918), o saldo da Nota de Reserva 36.233 (SEI nº 
047181512) no valor de R$ 157.269,35 (cento e cinquenta e 
sete mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco cen-
tavos), irá cobrir as despesas com o aditivo proposto, onerando 
a dotação nº 98.22.15.451.3009.5.187.4.4.90.51.00.08. A obra 
está prevista no PPA 2018-2021, e os recursos orçamentários 
para o exercício de 2022, serão inclusos no PLOA 2022, nos 
termos da Portaria SF 12/2021.

 CÂMARA MUNICIPAL
 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2021
PROCESSO CMSP-PAD-2021/00132
OFERTA DE COMPRA nº 801086801002021OC00032
OBJETO: Aquisição de uniformes para as estagiárias da 

recepção da Edilidade
Retificação da publicação do dia 03/07/2021 página 119 

coluna 02:
Onde se lê: "Extrato da Ata de Reunião nº 175/2021"
Leia-se: "Extrato da Ata de Reunião nº 188/2021"

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 20/2021
PROCESSO CMSP-PAD-2021/00142
OFERTA DE COMPRA nº 801086801002021OC00034
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio, pelo 
período de 12 (doze) meses

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
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