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Publique-se no DOC e insira-se no processo SEI nº 
6027.2019/0000614-0. Nada mais havendo, e ninguém dese-
jando fazer uso da palavra foi a presente lavrada, que lida e 
achada conforme, segue assinada pelos demais membros da 2ª 
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente, equipe técnica e licitantes.

 ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE E CLASSIFI-
CAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA PRAZO 
RECURSAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/SVMA/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2020/0000002-0
OBJETO: Contratação de Obras de Serviços para revitaliza-

ção do Parque Vila dos Remédios, conforme discriminados no 
Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto.

Aos quinze dias do mês de junho de 2020 às 16h15, reu-
niram-se os membros da CPL-2, instituída pela Portaria nº 47/
SVMA-GAB/2018 e equipe técnica, para análise e deliberação 
quanto as propostas apresentadas e análise da documentação 
das licitantes, apresentados em sessão anteriormente realizada, 
SEI nº 028046768, publicada no DOC em 15/04/2020, SEI nº 
028115720.

I) O Senhor Presidente, amparado pela sua Comissão e 
Equipe Técnica, considerando as exigências especificadas no 
Edital de Licitação e Anexos, e em obediência aos princípios ba-
silares que norteiam os procedimentos licitatórios, especialmen-
te, da Legalidade, da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, da Moralidade e da Igualdade entre os Licitantes, 
DECIDIU por unanimidade de seus membros, quanto a apresen-
tação das propostas e anexos, conforme segue:

II) Ato contínuo, após a devida análise das propostas 
apresentadas, conforme disposto no item 9.3.6 e 9.3.8.1. do 
Edital, foram classificadas, em ordem crescente, em função do 
menor preço total ofertado, conforme previsto no item 9.3.2. do 
Edital as seguintes propostas: 1º lugar: MONTEIRO ENGENHA-
RIA E ARQUITETURA LTDA. – EPP – R$ 369.547,07 (trezentos 
e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e 
sete centavos); 2º lugar: ESCOPO CONSTRUTORA LTDA. - R$ 
374.458,22 (trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e 
cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos); 3º lugar: FLASA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - R$ 379.203,78 (trezen-
tos e setenta e nove mil, duzentos e três reais e setenta e oito 
centavos); 4º lugar: DB CONSTRUÇÕES LTDA. – R$ 392.310,77 
(trezentos e noventa e dois mil, trezentos e dez reais e setenta 
e sete centavos); 5º lugar: CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA. – R$ 399.433,91 (trezentos e noventa e nove 
mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) 
e 6º lugar: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. – R$ 
405.890,90.

III) Cumpre esclarecer que, mesmo havendo licitante na 
condição de ME/EPP entre as classificadas, não verificou-se a 
caracterização de empate ficto nos termos do artigo 44 da Lei 
Complementar nº 123/06.

IV) A Comissão de Licitação, mediante o acima exposto, 
conforme disposto no item 10.1 do Edital, de acordo com 
o artigo 109 da Lei 8666/93 abre o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para interposição de recursos, a contar da publicação da 
presente ata.

Publique-se no DOC e insira-se no processo SEI nº 
6027.2020/0000002-0. Nada mais havendo, foi a presente 
lavrada e assinada pelo Presidente e membros presentes da 2ª 
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente.

 INFRAESTRUTURA E OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 2014-0.345.784-7
DESPACHO
I - À vista dos elementos constantes nestes autos, em 

especial da manifestação da Divisão Técnica de Obras EDIF.5 e 
da ATAJ às fls.1.050/1.056, respectivamente, que 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 das obras do CEI 
Setor 1106 – Domingos Delgado a partir da data de publicação 
do despacho, cujo Contrato nº 150/SIURB/14, foi celebrado 
com a empresa Lemam Construções e Comércio Ltda., inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 04.002.395/0001-12, tendo por escopo 
execução de obras e serviços para construção de centros de 
educação infantil CEI e escolas para educação infantil EMEI, 
integrantes do Lote 03.

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA Nº 006/20/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2019/0039359-4
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

MATERIAL TÉCNICO NECESSÁRIO À INSTRUÇÃO DAS PROPOSI-
TURAS DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO, CESSÃO DE IMÓVEIS, 
PERMUTAS E / OU TRANSFERÊNCIA DE POSSE PARA IMÓVEIS 
NECESSÁRIOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COMPOSTOS 
PELOS CADASTROS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE E PELOS 
LAUDOS DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE IMÓVEIS.

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e 
vinte, às onze horas, no Auditório da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras reuniram-se os membros da 
Comissão Permanente de Licitação CPL ao final nomeados, ins-
tituída pela Portaria nº 005/SIURB-G/2020 a seguir designada 
Comissão. No horário estabelecido, apresentaram os envelopes 
1 (PROPOSTA COMERCIAL), 2 (COMPROVAÇÃO DA VIABILIDA-
DE DOS PREÇOS PROPOSTOS), 3 (HABILITAÇÃO) e Declaração 
de Cumprimento das Condições de Habilitação (Anexo XIV): 1) 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (Agrupamentos 
1 e 2), 2) NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. (Agrupa-
mentos 1 e 2), 3) GAB ENGENHARIA LTDA (Agrupamentos 1 e 
2), 4) ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A. 
(Agrupamentos 1 e 2), 5) CONSÓRCIO ENGENPLAN / TSENGE 
(ENGENPLAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e TSENGE 
ENGENHARIA S/S – EPP) (Agrupamentos 1 e 2), 6) CAPPE 
BRASIL ENGENHARIA LTDA (Agrupamentos 1 e 2), 7) CTA CON-
SULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA EIRELI (Agrupamentos 1 e 
2), 8) CONSENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA 
LTDA (Agrupamentos 1 e 2), 9) KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
S.A. (Agrupamentos 1 e 2). Nesta sessão pública, compareceram 
devidamente credenciados: Sra. Maria Luisa Nadja Mendes de 
Vasconcelos, RG nº 22.796.387-8, representante da empresa 
NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.; Srta. Rosilda de Car-
valho Adriano, RG nº 41.530.326-6, representante da empresa 
GAB ENGENHARIA LTDA; Sra. Alessandra Gomes Damasceno 
Teixeira, RG nº 55.385.638-8, representante da empresa ENGE-
FOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A.; Sr. Roberto 
de Carvalho Gonçalves, RG nº 24.183.621-9, representante 
da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A; 
Sr. Isidoro Villibor Junior, RG nº 11.128.379-6, representan-
te do CONSÓRCIO ENGENPLAN / TSENGE; Sr. Lucas Ribeiro 
Horta, RG nº M-4.337.543, representante da empresa CAPPE 
BRASIL ENGENHARIA LTDA; Sra. Jennifer Souza Castro, RG nº 
47.254.055-5, representante da empresa CTA CONSULTORIA 
TÉCNICA E ASSESSORIA EIRELI; Sr. Anderson Francisco Batista, 
RG nº 28.680.592-3, representante da empresa CONSENGE 
CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA; Sr. Felipe 
Dupas Mahana, RG nº 43991523-5, representante da empresa 
KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. Os demais proponentes não 
se fizeram representar. A Comissão informa aos interessados 
que em observância ao Princípio da Celeridade Processual e à 

.39.00.00 do orçamento vigente, no valor total da contratação, 
mencionado no item I deste despacho, conforme Nota de Reser-
va n. 33.986/2020.

III. Fica a referida empresa convocada a prestar a garan-
tia contratual, no valor de R$ 105.007,15 (cento e cinco mil, 
sete reais e quinze centavos), correspondente a 5% do valor 
contratado.

IV. A Contratada fica, ainda, convocada para firmar o 
Termo de Contrato correspondente, na Assessoria Jurídica desta 
Pasta, localizada na Rua Barão de Itapetininga, nº 18 - 12º 
andar – República, mediante apresentação da garantia mencio-
nada no item anterior e dos demais documentos previstos no 
item 5.2 e subitens da ARP nº 04/SMT/2020.

 FUNDAMENTO NO ARTIGO 15, INCISO II DA 
LEI FEDERAL 8.666/93, NOS ARTIGOS 1º E 3º DA 
LEI MUNICIPAL 13.278/02 E ARTIGOS 16 E 17 DO 
DECRETO Nº 56.144/15

PROCESSO SEI 6020.2020/0003876-2
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes
ASSUNTO: Contratação decorrente da utilização da Ata de 

RP. nº 03/SMT/2020 – FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - Prestação de serviços de manutenção 
do Sistema Cicloviário da Cidade de São Paulo – LOTE 3.

I. Em face dos elementos que instruem o presente, espe-
cialmente o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, que 
adoto como razão de decidir, AUTORIZO, com fundamento 
no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93, nos artigos 1º 
e 3º da Lei Municipal 13.278/02 e artigos 16 e 17 do Decreto 
nº 56.144/15, a contratação, mediante utilização da Ata de 
Registro de Preços nº 03/SMT/2020, da empresa FLORESTANA 
PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no 
CNPJ nº 53.591.103/0001-30, para a prestação de serviços de 
manutenção do Sistema Cicloviário da Cidade de São Paulo, 
pelo valor total estimado de R$ 3.863.494,93 (três milhões, oi-
tocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro 
reais e noventa e três centavos), com vigência de 150 (cento 
e cinquenta) dias, a serem executados conforme cronograma 
físico financeiro constante dos autos, nos locais descritos no 
doc. 029832112, atendendo às áreas geográficas abrangidas no 
Lote 3 da referida ARP.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão de Nota de 
Empenho, onerando a dotação 20.10.26.785.3009.2.098.3.3.90
.39.00.00 do orçamento vigente, no valor total da contratação, 
mencionado no item I deste despacho, conforme Nota de Reser-
va n. 33.983/2020.

III. Fica a referida empresa convocada a prestar a garantia 
contratual, no valor de R$ 193.174,75 (cento e noventa e três 
mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), 
correspondente a 5% do valor contratado.

IV. A Contratada fica, ainda, convocada para firmar o 
Termo de Contrato correspondente, na Assessoria Jurídica desta 
Pasta, localizada na Rua Barão de Itapetininga, nº 18 - 12º 
andar – República, mediante apresentação da garantia mencio-
nada no item anterior e dos demais documentos previstos no 
item 5.2 e subitens da ARP nº 03/SMT/2020.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE DOS ENVELOPES 
DE HABILITAÇÃO E ABERTURA PRAZO RECURSAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/SVMA/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2019/0007057-3
OBJETO: Contratação de Serviços para Revitalização do 

Parque Luís Carlos Prestes, conforme discriminados no Anexo 
II – Especificações Técnicas do Objeto.

Aos quinze dias do mês de junho de 2020 às 16h00, 
reuniram-se os membros da CPL-2, instituída pela Portaria nº 
47/SVMA-GAB/2018 e equipe técnica, para análise da docu-
mentação dos envelopes nº 02 das 03 (três) melhores classifica-
das em sessão anteriormente realizada.

I) O Senhor Presidente, amparado pela sua Comissão e 
Equipe Técnica, considerando as exigências especificadas no 
Edital de Licitação e Anexos, e em obediência aos princípios 
basilares que norteiam os procedimentos licitatórios, especial-
mente, da Legalidade, da Isonomia, da Vinculação ao Instru-
mento Convocatório, da Moralidade e da Igualdade entre os 
Licitantes, DECIDIU por unanimidade de seus membros, quanto 
a documentação de habilitação das empresas participantes 
acima mencionadas, conforme segue:

II) Após a devida análise, foram habilitadas, em ordem 
crescente, em função do menor preço total ofertado, conforme 
previsto no item 9.4. do Edital as seguintes empresas licitantes: 
1º lugar: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP 
– R$ 545.820,57 ; 2º lugar: DEKTON ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÃO LTDA. – R$ 561.128,52 (quinhentos e sessenta e um 
mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) e 3º 
lugar: DB CONSTRUÇÕES LTDA. – R$ 569.148,40.

III) A Comissão de Licitação, mediante o acima exposto, 
conforme disposto no item 10.1 do Edital, de acordo com 
o artigo 109 da Lei 8666/93 abre o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para interposição de recursos, a contar da publicação da 
presente ata.

Publique-se no DOC e insira-se no processo SEI nº 
6027.2019/0007057-3. Nada mais havendo, e ninguém dese-
jando fazer uso da palavra foi a presente lavrada, que lida e 
achada conforme, segue assinada pelos demais membros da 2ª 
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente, equipe técnica e licitantes.

 ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE DOS ENVELOPES 
DE HABILITAÇÃO E ABERTURA PRAZO RECURSAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/SVMA/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2019/0000614-0
OBJETO: Contratação de obra de readequação de passarela 

e projeto para o Parque das Águas, localizado na Zona Leste de 
São Paulo, conforme discriminados no Anexo II – Especificações 
Técnicas do Objeto.

Aos quinze dias do mês de junho de 2020 às 15h30, 
reuniram-se os membros da CPL-2, instituída pela Portaria nº 
47/SVMA-GAB/2018 e equipe técnica, para análise da docu-
mentação dos envelopes nº 02 das 03 (três) melhores classifica-
das em sessão anteriormente realizada.

I) O Senhor Presidente, amparado pela sua Comissão e 
Equipe Técnica, considerando as exigências especificadas no 
Edital de Licitação e Anexos, e em obediência aos princípios 
basilares que norteiam os procedimentos licitatórios, especial-
mente, da Legalidade, da Isonomia, da Vinculação ao Instru-
mento Convocatório, da Moralidade e da Igualdade entre os 
Licitantes, DECIDIU por unanimidade de seus membros, quanto 
a documentação de habilitação das empresas participantes 
acima mencionadas, conforme segue:

II) Após a devida análise, foram habilitadas, em ordem 
crescente, em função do menor preço total ofertado, conforme 
previsto no item 9.4. do Edital as seguintes empresas licitantes: 
1º lugar: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP 
– R$ 634.218,33, 2º lugar: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÃO LTDA. – R$ 635.815,66 e 3º lugar: ESTETO ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA. CONSTRUÇÕES LTDA. – R$ 657.996,62 .

III) A Comissão de Licitação, mediante o acima exposto, 
conforme disposto no item 10.1 do Edital, de acordo com 
o artigo 109 da Lei 8666/93 abre o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para interposição de recursos, a contar da publicação da 
presente ata.

de comodato; 2.2) A empresa contratada será responsável por 
toda a instalação e manutenção, inclusive dos equipamentos já 
existentes na localidade. Deste modo, permanecem inalterados 
os termos do Edital do Pregão Eletrônico 07/SMIT/2020.

 EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/SMIT/2020 - PROCESSO 
Nº 6023.2020/0000714-6 - Contrato De Prestação de Serviços 
de Fornecimento e Instalação de Persianas para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia/
SMIT, Instaladas no 34º Andar do Edifício Grande São Paulo, 
conforme as especificações técnicas e condições dos serviços 
constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital e respec-
tivos anexos. Que celebram entre si a Secretaria Municipal de 
Inovação e Tecnologia e a Persi Anil Comércio E Serviços Eireli 
Me. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/SMIT/2020 - TIPO: 
MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL - VALOR: R$ 13.398,74 (treze 
mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e quatro cen-
tavos) - DOTAÇÃO Nº 23.10.15.122.3024.21.00.3.3.90.39.00.0
0 - NOTA DE EMPENHO Nº 48.919/2020

 MOBILIDADE E TRANSPORTES
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 FUNDAMENTO NO ARTIGO 15, INCISO II DA 
LEI FEDERAL 8.666/93, NOS ARTIGOS 1º E 3º DA 
LEI MUNICIPAL 13.278/02 E ARTIGOS 16 E 17 DO 
DECRETO Nº 56.144/15

PROCESSO SEI 6020.2020/0003874-6
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes
ASSUNTO: Contratação decorrente da utilização da Ata de 

RP. nº 01/SMT/2020 – B&B Engenharia e Construções Ltda. - 
Prestação de serviços de manutenção do Sistema Cicloviário da 
Cidade de São Paulo – LOTE 1.

I. Em face dos elementos que instruem o presente, especial-
mente o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto 
como razão de decidir, AUTORIZO, com fundamento no artigo 
15, inciso II da Lei Federal 8.666/93, nos artigos 1º e 3º da Lei 
Municipal 13.278/02 e artigos 16 e 17 do Decreto nº 56.144/15, 
a contratação, mediante utilização da Ata de Registro de 
Preços nº 01/SMT/2020, da empresa B&B – ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ nº 03.643.992/0001-
63, para a prestação de serviços de manutenção do Sistema 
Cicloviário da Cidade de São Paulo, pelo valor total estimado 
de R$ 2.108.843,28 (dois milhões, cento e oito mil, oitocentos e 
quarenta e três reais e vinte e oito centavos), com vigência de 
180 (cento e oitenta) dias, a serem executados conforme crono-
grama físico financeiro constante dos autos, nos locais descritos 
no doc. 029803183, atendendo às áreas geográficas abrangidas 
no Lote 1 da referida ARP.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão de Nota de 
Empenho, onerando a dotação 20.10.26.785.3009.2.098.3.3.90
.39.00.00 do orçamento vigente, no valor total da contratação, 
mencionado no item I deste despacho, conforme Nota de Reser-
va n. 33.980/2020.

III. Fica a referida empresa convocada a prestar a garan-
tia contratual, no valor de R$ 105.442,16 (cento e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), 
correspondente a 5% do valor contratado.

IV. A Contratada fica, ainda, convocada para firmar o Termo 
de Contrato correspondente, na Assessoria Jurídica desta Pasta, 
localizada na Rua Barão de Itapetininga, nº 18 - 12º andar – 
República, mediante apresentação da garantia mencionada no 
item anterior e dos demais documentos previstos no item 5.2 e 
subitens da ARP nº 01/SMT/2020.

 FUNDAMENTO NO ARTIGO 15, INCISO II DA 
LEI FEDERAL 8.666/93, NOS ARTIGOS 1º E 3º DA 
LEI MUNICIPAL 13.278/02 E ARTIGOS 16 E 17 DO 
DECRETO Nº 56.144/15

PROCESSO SEI 6020.2020/0003875-4
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes
ASSUNTO: Contratação decorrente da utilização da Ata de 

RP. nº 02/SMT/2020 – SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA. - 
Prestação de serviços de manutenção do Sistema Cicloviário da 
Cidade de São Paulo – LOTE 2.

I. Em face dos elementos que instruem o presente, especial-
mente o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto 
como razão de decidir, AUTORIZO, com fundamento no artigo 
15, inciso II da Lei Federal 8.666/93, nos artigos 1º e 3º da Lei 
Municipal 13.278/02 e artigos 16 e 17 do Decreto nº 56.144/15, 
a contratação, mediante utilização da Ata de Registro de 
Preços nº 02/SMT/2020, da empresa SHOP SIGNS OBRAS 
E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 02.120.261/0001-70, 
para a prestação de serviços de manutenção do Sistema Ci-
cloviário da Cidade de São Paulo, pelo valor total estimado de 
R$ 1.924.995,69 (um milhão, novecentos e vinte e quatro mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), 
com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a serem executados 
conforme cronograma físico financeiro constante dos autos, 
nos locais descritos no doc. 029804748, atendendo às áreas 
geográficas abrangidas no Lote 2 da referida ARP.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão de Nota de 
Empenho, onerando a dotação 20.10.26.785.3009.2.098.3.3.90
.39.00.00 do orçamento vigente, no valor total da contratação, 
mencionado no item I deste despacho, conforme Nota de Reser-
va n. 33.976/2020.

III. Fica a referida empresa convocada a prestar a garan-
tia contratual, no valor de R$ 96.249,78 (noventa e seis mil, 
duzentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), 
correspondente a 5% do valor contratado.

IV. A Contratada fica, ainda, convocada para firmar o Termo 
de Contrato correspondente, na Assessoria Jurídica desta Pasta, 
localizada na Rua Barão de Itapetininga, nº 18 - 12º andar – 
República, mediante apresentação da garantia mencionada no 
item anterior e dos demais documentos previstos no item 5.2 e 
subitens da ARP nº 02/SMT/2020.

 FUNDAMENTO NO ARTIGO 15, INCISO II DA 
LEI FEDERAL 8.666/93, NOS ARTIGOS 1º E 3º DA 
LEI MUNICIPAL 13.278/02 E ARTIGOS 16 E 17 DO 
DECRETO Nº 56.144/15

PROCESSO SEI 6020.2020/0003877-0
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes
ASSUNTO: Contratação decorrente da utilização da Ata de 

RP. nº 04/SMT/2020 – SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA. - 
Prestação de serviços de manutenção do Sistema Cicloviário da 
Cidade de São Paulo – LOTE 4.

I. Em face dos elementos que instruem o presente, especial-
mente o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto 
como razão de decidir, AUTORIZO, com fundamento no artigo 
15, inciso II da Lei Federal 8.666/93, nos artigos 1º e 3º da Lei 
Municipal 13.278/02 e artigos 16 e 17 do Decreto nº 56.144/15, 
a contratação, mediante utilização da Ata de Registro de Pre-
ços nº 04/SMT/2020, da empresa SHOP SIGNS OBRAS E 
SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 02.120.261/0001-70, 
para a prestação de serviços de manutenção do Sistema Ciclo-
viário da Cidade de São Paulo, pelo valor total estimado de R$ 
2.100.143,00 (dois milhões, cem mil e cento e quarenta e três 
reais), com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a serem exe-
cutados conforme cronograma físico financeiro constante dos 
autos, nos locais descritos no doc. 029805487, atendendo às 
áreas geográficas abrangidas no Lote 4 da referida ARP.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão de Nota de 
Empenho, onerando a dotação 20.10.26.785.3009.2.098.3.3.90

III - Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar a 
referência, Processo Administrativo nº 6110.2020/0006321-9, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br .

 NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0006370-7
I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa CHIESI FARMACÊUTICA 
LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 61.363.032/0001-
46, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por 
atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através Ata 
de Registro de Preços nº 400/2018-SMS.G , conforme Nota de 
Empenho nº 608/2020 e Ordens de Fornecimento nºs 20101/20-
1 – séries A, T e CO, entregues por meio das Notas Fiscais nºs 
278.721, 278.722 e 278.720, nos termos do artigo 86 da Lei 
8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisi-
ção de beclometasona, diproprionato, suspensão para inalaçao 
400 mcg/ml, flaconete c/ 2 ml  , visando o abastecimento das 
unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III - Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar a 
referência, Processo Administrativo nº 6110.2020/0006370-7, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br .

 COMUNICADO SUSPENSÃO
Processo nº 6110.2020/0000017-9 - Pregão Eletrônico n°. 

116/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA ÁREA DE ANES-
TESIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚR-
GICOS ELETIVOS E EMERGENCIAIS, EM PACIENTES ADULTOS 
E PEDIÁTRICOS, DE QUAISQUER ESPECIALIDADES, PARA AS 
UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

Ficam informadas as empresas interessadas em participar 
do Pregão em epígrafe, que o presente certame com data de 
abertura marcada para o dia 26/06/2020 às 09h30, publicado 
no DOC em 02/06/2020, pág. 53, fica suspenso“SINE-DIE”por 
determinação do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

Nova data de abertura será marcada posteriormente.

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO.
PROCESSO SEI 6410.2019/0006512-1 Inexigibilidade 

- Resumo do Termo de Aditamento 01 ao Termo de Contrato 
37/SFMSP/2019. OBJETO: Contratação por exclusividade de 
empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
de manutenção preventiva e corretiva, para 04 (quatro) mini 
escavadeiras da marca Yanmar, modelo VI 017, do SFMSP. 
Prorrogação contratual. Fica prorrogado o prazo de vigência, 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 07 de junho de 2020. EM-
PRESA: YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS 
LTDA - CNPJ nº 08.263.434/0005-10 DATA DA ASSINATURA: 
05/06/2020. VALOR ESTIMADO: R$ 194.952,00 (serviços) R$ 
194.952,00 (peças).

 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6023.2020/0001071-6 – 1. Em face dos elementos que 
instruem o presente, notadamente as manifestações de SMIT/
CPIP, SMIT/CAF, SMIT/CAF/SLC, SMIT/CAF/SEOF, SMIT/CAF/
SGC e SMIT/AJ, que adoto como razões de decidir, no uso da 
competência que me foi atribuída pela Portaria SMIT nº 67, de 
28 de agosto de 2018, AUTORIZO, com fundamento no art. 
24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no art. 1º da Lei Municipal 
nº 13.278/02 e art. 12 do Decreto Municipal nº 44.279/03, 
a contratação direta da empresa YUYU PRODUÇÕES LTDA., 
inscrita no CNPJ nº 11.533.954/0001-86, para a prestação de 
Serviços de Transmissão via Mídia Social em tempo real, com 
fornecimento de equipamentos, para realização da Cerimônia 
de Premiação do Premia Sampa 2020, nos termos constantes 
da requisição inicial (029411366) e Termo de Referência 
(029414452), no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais). - 2. 
AUTORIZO, em consequência, a emissão da Nota de Empenho 
para cobertura da despesa, onerando a seguinte dotação 23.
10.24.131.3011.4.413.3.3.90.39.00.00. - 3. Nos termos do 
artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como do Decreto 
Municipal n.º 54.873/2014, dada a natureza do objeto, por 
preencherem os requisitos estabelecidos no artigo 6º do citado 
Decreto, DESIGNO os servidores abaixo nomeados para atuar 
como fiscal e suplente, a fim de acompanhar a execução e o 
recebimento dos serviços: Fiscal: Maria Marta de Castro Silveira 
Pinto, RF nº 855.323-8; e Suplente: Brenda Machado Fonseca, 
RF nº 8359024. 4. APROVO a minuta do contrato sob doc. 
029739233.

 6023.2020/0001024-4 – 1. Diante dos elementos que 
instruem o presente processo, sobretudo das manifestações de 
SMIT/CAP, SMIT/CAF e SMIT/AJ, com fundamento no disposto 
no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e das prescrições da Lei Municipal 13.278, de 07 de 
janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto 44.279, de 24 de 
dezembro de 2003, nos termos da competência delegada pela 
Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, AUTORIZO a 
contratação direta da empresa E ROCHA SARAIVA UNIFORMES 
(CNPJ Nº 19.524.964/0001-67), para o fornecimento de 6.088 
(seis mil e oitenta e oito) máscaras reutilizáveis, para aten-
dimento do Programa Descomplica SP, conforme Requisição 
(029276254) e Termo de Referência (029276257), pelo preço 
total de preço total de R$ 6.197,58 – 2. Como consequência, 
AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho em favor da 
empresa supracitada, onerando a dotação orçamentária nº 23
.10.04.126.3011.4.412.33903000.00 - 3. Com fundamento no 
Decreto Municipal nº 54.873, de 25 de fevereiro de 2014, e para 
as funções ali estabelecidas, DESIGNO, respectivamente, como 
fiscal e suplente da contratação: a) Fiscal: Bruno Biasi Martinez, 
RF: 800.851-9; b) Suplente: Sarah Xavier Nunes Mirailh, RF: 
854.453-1.

 ATA DE ESCLARECIMENTO e DELIBERAÇÃO - Obje-
to: Pregão Eletrônico 07/SMIT/2020 - Interessado: SUPORTE 
COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - Ordem de Compra: 
801018801002020OC00010 - Aos 12 (doze) dias do mês de ju-
nho de 2020, na Cidade de São Paulo, reuniram-se os membros 
ao final nomeados da Comissão Permanente de Licitação nº 01, 
a seguir designada simplesmente Comissão, para apreciar o 
pedido de esclarecimento formulado por “SUPORTE COMERCIO 
E SERVIÇOS GERAIS EIRELI”, diante do Edital do Pregão Eletrô-
nico 07/SMIT/2020, conforme segue: “Prezados, Vimos pela pre-
sente, solicitar a gentileza dos esclarecimentos abaixo: 1)Quem 
será o responsável pelo fornecimento da rede internet para o 
serviço de monitoramento noturno por imagem e por enviar do 
arquivo de armazenagem remoto de imagem – 30 dias? 2) Na 
tabela 2 “Serviços de instalação e manutenção de matérias e 
equipamentos”. Pergunto: 2.1) Os equipamentos já encontra-se 
no local ou será necessário o fornecimento dos itens relacio-
nados em comodato? 2.2) No entendimento, os equipamentos 
sendo fornecido pelo contratante, apenas será responsável a 
instalação e a manutenção? está correto o entendimento?”. 
EM RESPOSTA a Unidade Requisitante esclarece que: 1) A 
empresa contratada; 2.1) Conforme consta no Termo de Refe-
rência, notadamente nos itens 3.1 e 4.1, a natureza do contrato 
é de aquisição. Assim sendo, não há que se falar em regime 

d604178
Realce

d604178
Realce

d604178
Realce

d604178
Realce


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2020-06-16T01:00:36-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




