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páginas 53/54, tendo em vista a ocorrência de empate ficto, 
foi solicitado à segunda classificada, empresa HENRIQUES & 
FIGUEIREDO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP – CNPJ 
05.887.853/0001-00, a apresentação de nova proposta, no prazo 
de 03 (três) dias úteis, com preços inferiores ao ofertado pela 
primeira classificada, empresa MC ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA – CNPJ 71.654.446/0001-88, que ofertou o valor de 
R$27.624,24 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e 
vinte e quatro centavos). A empresa Henriques & Figueiredo não 
se manifestou. Assim sendo, nos termos do item 7.7.4 do Edital, 
fica convocada a empresa 3ª classificada, S.C. ENGENHARIA 
LTDA EPP – CNPJ 10.599.775/0001-89, para no prazo de 03 (três) 
dias úteis, apresentar nova proposta com preço inferior à apre-
sentada pela primeira classificada. Nada mais havendo a tratar, 
foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue 
assinada pelo Presidente da Comissão e membros.

 ATA DE PROSSEGUIMENTO
CONVITE Nº 08/PR-IQ/2018
TIPO: Empreitada por preços unitários
Processo nº 6041.2018/0000203-3
OBJETO: Contratação de empresa especializada para revita-

lização do espaço público – Praça José Félix Lisboa – localizada 
na Avenida Nagib Farah Maluf (trecho ao lado da Estação José 
Bonifácio) – CEP 08247-085, Conjunto José Bonifácio, Itaquera, 
São Paulo, manutenção e adequação (quadra, passeio e alam-
brado), conforme elementos constantes da Planilha de Orça-
mento (ANEXO I) e Memorial Descritivo (ANEXO II).

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano de dois 
mil e dezoito, na Assessoria Jurídica da Prefeitura Regional 
de Itaquera, localizada à Rua Augusto Carlos Bauman nº. 
851 – Itaquera – São Paulo, SP., reuniram-se os membros da 
Comissão Permanente de Licitação de Compras, Obras e Ser-
viços constituída pela PORTARIA Nº 23/GAB/PR-IQ/2017 para 
revisão dos atos praticados relativos à licitação em epígrafe. 
Na abertura da licitação, em 25/07/2018, apresentaram tem-
pestivamente ENVELOPES PROPOSTA lacrados as empresas: 
CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA EPP – CNPJ 
67.593.152/0001-16; S.C. ENGENHARIA LTDA EPP – CNPJ 
10.599.775/0001-89; HENRIQUES & FIGUEIREDO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA EPP – CNPJ 05.887.853/0001-00; CONS-
TRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ 07.879.965/0001-
45; DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 
06.297.348/0001-79. Verificado o aspecto formal dos envelopes 
apresentados, foram rubricados pelos membros da Comissão e 
pelos presentes. Abertos os envelopes, o conteúdo foi rubricado 
pelos presentes, e analisados quanto aos aspectos técnicos, 
econômico-financeiros e jurídico, estando de acordo com o 
exigido em Edital, inclusive quanto à visita técnica no local 
da prestação dos serviços, e regularidade formal e técnica, 
estando todas as proponentes aptas à participação no certame. 
Ato contínuo, o senhor Presidente da Comissão determinou a 
classificação das propostas apresentadas na seguinte confor-
midade: 1ª classificada: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO 
LTDA – CNPJ 07.879.965/0001-45 com o valor de R$86.275,46 
(oitenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta 
e seis centavos); 2ª classificada: CONSTRUVALE CONSTRUTORA 
E COMERCIAL LTDA EPP – CNPJ 67.593.152/0001-16 com o 
valor de R$89.354,17 (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta 
e quatro reais e dezessete centavos); 3ª classificada: DEKTON 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 06.297.348/0001-
79 com o valor de R$89.540,32 (oitenta e nove mil, quinhentos 
e quarenta reais e trinta e dois centavos); 4ª classificada: HEN-
RIQUES & FIGUEIREDO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
EPP – CNPJ 05.887.853/0001-00 com o valor de R$89.683,49 
(oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta 
e nove centavos); 5ª classificada: S.C. ENGENHARIA LTDA EPP – 
CNPJ 10.599.775/0001-89 com o valor de R$89.898,31 (oitenta 
e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e um cen-
tavos). Mantendo a classificação, foi declarada vencedora a pri-
meira classificada, empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO 
LTDA – CNPJ 07.879.965/0001-45 com o valor de R$86.275,46 
(oitenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta 
e seis centavos). Ocorre que, diante do empate ficto previsto no 
item 7.7.2 do Edital, fica convocada a empresa classificada em 
2º lugar, CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA 
EPP – CNPJ 67.593.152/0001-16, para apresentação de nova 
proposta com preços inferiores ao ofertado pela primeira classi-
ficada, no prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de preclusão. 
Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando fazer uso da 
palavra, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, 
segue assinada pelo Presidente da Comissão e membros.

 JABAQUARA
 GABINETE DA PREFEITA REGIONAL

 PROCESSO Nº 6042.2018/0000484-8
DESPACHO 94/2018 
I. À vista dos elementos constantes do presente e nos ter-

mos das competências que me foram outorgadas em conformi-
dade da Lei Municipal nº 13.399/02, AUTORIZO com fundamen-
to no artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, Capítulo I, 
Seção II da Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei nº 10.520/02, a 
aquisição de copos descartáveis para o Conselho Participativo 
Municipal do Jabaquara, através da ATA DE RP 011/SMG-CO-
BES/2016, oriunda do Pregão Eletrônico 011/2016-COBES, cuja 
detentora é a empresa TERRÃO COMERCIO E REPRESENTACO-
ES EIRELI , CNPJ 64.088.214/0001-44, pelo valor de R$ 7,50 
(sete reais e cinquenta centavos) conforme Nota de Reserva nº 
47.741/2018, (SEI 9989368) onerando a dotação orçamentária 
55.10.04.122.3012.2.803.3.3.90.30.00.00

II. Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a 
favor da contratada, que valerá como contrato.

 PROCESSO Nº 6042.2018/0000483-0
DESPACHO 95/2018 
I. À vista dos elementos constantes do presente e nos ter-

mos das competências que me foram outorgadas em conformi-
dade da Lei Municipal nº 13.399/02, AUTORIZO com fundamen-
to no artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, Capítulo I, 
Seção II da Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei nº 10.520/02, a 
aquisição de papel sulfite para o Conselho Participativo Munici-
pal do Jabaquara, através da ATA DE RP 003/SMG-COBES/2017, 
oriunda do Pregão Eletrônico 001/2017-COBES, cuja detentora 
é a empresa INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE IN-
FORMATICA LTDA, CNPJ 23.442.506/0001-56, pelo valor de R$ 
27,84 (vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) conforme 
Nota de Reserva nº 47.586/2018, (SEI 9986463) onerando a do-
tação orçamentária 55.10.04.122.3012.2.803.3.3.90.30.00.00

II. Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a 
favor da contratada, que valerá como contrato.

 PROCESSO Nº 6042.2018/0000482-1
DESPACHO 93/2018 
I. À vista dos elementos constantes do presente e nos ter-

mos das competências que me foram outorgadas em conformi-
dade da Lei Municipal nº 13.399/02, AUTORIZO com fundamen-
to no artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, Capítulo 
I, Seção II da Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei nº 10.520/02, 
a aquisição de açúcar refinado para o Conselho Participativo 
Municipal do Jabaquara, através da ATA DE RP 007/SMG-CO-
BES/2016, oriunda do Pregão Eletrônico 010/2016-COBES, cuja 
detentora é a empresa TERRÃO COMERCIO E REPRESENTACO-
ES EIRELI , CNPJ 64.088.214/0001-44, pelo valor de R$ 41,44 
(quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) conforme 
Nota de Reserva nº 47.615/2018, (SEI 9989106) onerando a do-
tação orçamentária 55.10.04.122.3012.2.803.3.3.90.30.00.00

II. Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a 
favor da contratada, que valerá como contrato.

II - Para fazer frente as despesas no presente exercício, 
AUTORIZO a emissão de Notas de Empenho no valor de R$ 
2.530,67 (dois mil quinhentos e trinta reais e sessenta e sete 
centavos) e R$ 632,67 (seiscentos e trinta e dois reais e ses-
senta e sete centavos), onerando, respectivamente, as dotações 
orçamentárias nº 13.10.04.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00 e nº 
13.10.04.122.3024.2100.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigen-
te, em observância ao princípio da anualidade orçamentária;

III- Ficam designados para a fiscalização do contrato os 
seguintes servidores:

Fiscal: Sandra Sevciovic Lopes - RF. 5902959
Suplente: Helena Tieko Nagamachi Takahashi - RF.6236600.

 BUTANTÃ
 GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

 DO PROCESSO SEI Nº 6031.2018/0000669-7-DES-
PACHO PUBLICADO POR OMISSÃO

I – 6031.2018/0000669-7 – No uso da competência a mim 
outorgada no Artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/02, regula-
mentada pelo Decreto Municipal nº 42.325/02, considerando o 
contido no presente processo, AUTORIZO por meio de ATA de 
Registro de Preços nº 05/SMPR/COGEL/2018 a prorrogação do 
prazo pelo período de 01 (um) mês a partir de 01/08/18 do Ter-
mo de Contrato nº 014/PR-BT/SF/2018, firmado com a empresa 
Florestana Paisagismo Construções e Serviços Ltda, CNPJ nº 
53.591.103/0001-30, em conformidade com a Lei Municipal nº 
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, 
nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas atualizações, no valor total de R$ 404.952,88 (quatrocentos 
e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e 
oito centavos), sendo R$ 384.952,88 para atender despesas com 
serviços de conservação de áreas verdes e manejo arbóreo com 
a composição de 04 (quatro) equipes e R$ 20.000,00 (vinte mil) 
para atender eventuais despesas com os equipamentos (cami-
nhão VUC, cesto aéreos, guindaste de 30 toneladas, destocador 
e triturador), onerando a dotação 50.10.15.452.3005.2705.33.9
0.39.00.00 – manutenção de áreas Verdes e Vegetação Arbórea.
II - AUTORIZO, igualmente a emissão da Nota de Empenho, ob-
servando o principio da anualidade orçamentária

 CIDADE ADEMAR
 GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

 PROCESSO Nº 60.34.2018-0.000.306-6
ATA RP nº 005/SMG-COBES/2018
DESPACHO
I – À vista dos elementos contidos no presente, e no uso 

das atribuições que me foram atribuídas pela Lei Municipal 
nº 13.399/02, com suporte no Art. 15 da Lei Federal 8.666/93 
e na Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 
nº 44.279/03, AUTORIZO a Contratação através da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/SMG-COBES/2018, firmado 
entre a empresa CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA 
e PREFEITURA REGIONAL CIDADE ADEMAR, objetivando o 
fornecimento de 21 (Vinte e um) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, 
pelo preço unitário de R$ 70,00 (Setenta reais) e preço total de 
R$ 1.470,00 (Um mil, quatrocentos e setenta reais), para uso na 
Prefeitura Regional Cidade Ademar.

II – AUTORIZO a emissão de NOTA DE EMPENHO em 
nome da empresa CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, 
inscrita no CNPJ 01.597.589/0002-09, no valor total de R$ 
1.470,00 (Um mil, quatrocentos e setenta reais), onerando a 
dotação nº 56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 do 
presente exercício.

 DESPACHO – DILAÇÃO DE PRAZO
Processo nº 6034.2018/0000.210-8
I - À vista dos elementos contidos no presente e no uso 

das atribuições a mim conferidas por lei, DEFIRO a dilação de 
prazo, solicitada pela empresa BERGAMO & CAVALVANTE 
INFORMÁTICA LTDA-ME, prorrogando para o dia 16/08/2018 
a entrega dos materiais adquiridos no Pregão Eletrônico nº 
005/PR-AD/2018 de acordo com a Nota de Empenho nº 77.489.

 ITAQUERA
 GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 05 AO 
CONTRATO Nº. 007/SP-IQ/GAB-AJ/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 6041.2017/0000026-8 
(2014-0.266.352-4).

CONTRATANTE: PREFEITURA REGIONAL DE ITAQUERA – 
CNPJ 06.056.497/0001-46

CONTRATADA: NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉR-
CIO LTDA – CNPJ 38.980.710/0001-06.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de limpeza para a 
prestação de serviços de desassoreamento mecanizado e de 
limpeza manual de reservatório de amortecimento de cheias 
(Piscinão) Aricanduva V.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação.
O Contrato em epígrafe fica prorrogado por 12 (doze) 

meses a partir de 01/07/2018, para utilização do seguinte 
quantitativo: 1) Desassoreamento mecanizado – 20.000 (vinte 
mil) toneladas, distribuídas nos meses de julho a setembro – 
500 (quinhentas) ton./mês, outubro – 1200 (um mil e duzentas) 
ton., novembro a dezembro/18 – 1700 (um mil e setecentas) 
ton./mês e 13.900 (treze mil e novecentas) toneladas para o 
exercício de 2019; e 2) Limpeza manual – 1 (uma) equipe/mês.

VALOR: R$1.277.555,48, sendo R$798.691,70 para o de-
sassoreamento e R$478.863,78 para limpeza manual, cabendo 
para o presente exercício o valor de R$480.172,78 dos quais 
R$241.932,10 são para desassoreamento (R$237.344,90 para 
o principal e R$4.587,20 para o reajuste, onerando a dotação 
orçamentária nº 67.10.17.512.3005.2367.3390.3900.00 através 
da Nota de Empenho nº 59.967/2018 e Nota de Empenho nº 
59.977/2018) e R$238.240,68 para os serviços de limpeza 
manual (R$233.722,92 para o principal e R$4.517,76 para o 
reajuste) onerando a dotação orçamentária nº 67.10.17.51
2.3005.2367.3390.3900.00 através da Nota de Empenho nº 
60.017/2018 e Nota de Empenho nº 60.039/2018, devendo o 
remanescente onerar dotação do próximo exercício.

DATA: 13/07/2018.

 ATA DE PROSSEGUIMENTO
CONVITE Nº 03/PR-IQ/2018
TIPO: Empreitada por preços unitários
Processo nº 6041.2018/0000105-3
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ade-

quação em área municipal com fornecimento e instalação de 
Playground's e Academias da Terceira Idade - ATI's na Praça 
José Saes localizada na Rua Emilio Dantas, CEP 03576-210 - 
Distrito Cidade Líder - Itaquera, São Paulo, conforme elementos 
constantes da Planilha de Orçamento (ANEXO I) e Memorial 
Descritivo (ANEXO II).

Ao 01 (primeiro) dia do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezoito, na Assessoria Jurídica da Prefeitura Regional de Itaque-
ra, localizada à Rua Augusto Carlos Bauman nº. 851 – Itaquera – 
São Paulo, SP., reuniram-se os membros da Comissão Permanente 
de Licitação de Compras, Obras e Serviços constituída pela POR-
TARIA Nº 23/GAB/PR-IQ/2017, para prosseguimento da licitação 
em epígrafe. Conforme Ata publicada no DOC em 26/07/2018 

À vista dos elementos constantes do processo e, nos termos 
do inciso II, do artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93, inciso IV 
do art. 6º e parágrafo 1º do art. 14º do Decreto nº 56.144/2015, 
em especial a manifestação de SGM/AJ no documento nº 
9725004, e a delegação de competência conferida pela Portaria 
020/2009/SMRI, AUTORIZO:

I – A celebração de Termo de Aditamento, a partir de 
21/08/2018, para fazer constar a prorrogação do Contrato nº 
002/2017 - SMRI pelo período de 12 (doze) meses firmado com 
a empresa 99 TECNOLOGIA LTDA., CNPJ 18.033.552/0001-
61, que tem como objeto a prestação de serviços especializados 
de intermediação ou agenciamento de transporte individual re-
munerado de passageiros via aplicativo, através de adesão à Ata 
de RP nº 005/SMG-COBES/2017, para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Relações Internacionais no valor estimativo total de 
R$ 44.280,00 (quarenta e quatro mil e duzentos e oitenta reais);

II – A alteração do item. 4.4.1 da Cláusula Quarta do con-
trato que trata do índice de reajuste de preços previsto como o 
equivalente ao centro da meta de inflação fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional – CMN, válida no momento de aplicação do 
reajuste, para o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado 
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, em con-
formidade com a Portaria SF nº 389 de 18 de dezembro de 2017;

III – A emissão da nota de empenho no valor estimativo de 
R$ 15.990,00(quinze mil e novecentos e noventa reais), 
onerando a dotação orçamentária 31.10.04.122.3024.2100.33
90330901 para cobertura das despesas até o final deste exer-
cício. As despesas para o exercício de 2019, correrão por conta 
dos recursos contidos na respectiva dotação.

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
INTERESSADA: Secretaria Municipal da Pessoa com Defici-

ência – SMPED
Processo SEI Nº 6065.2018/0000003-1
I - Considerando os elementos que constam do processo 

eletrônico n° 6065.2018/0000003-1, e no exercício da minha 
competência legal, que acolho em cumprimento ao disposto 
no artigo 4°, inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/2002, combi-
nado com o artigo 3°, inciso VI e § 1° do Decreto Municipal n° 
46.662/2005 e das disposições contidas nos Decretos Munici-
pais n° 43.406/2003 e n° 54.102/2013 e as alterações previstas 
no Decreto Municipal n° 54.829/2014, bem como no exercício 
da competência que me confere a Lei Municipal n° 14.659/2007 
e o Decreto Municipal n° 54.157/2013, HOMOLOGO, com 
fundamento do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/93, 
o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n° 
06/2018, objetivando aquisição de material de escritório visan-
do suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Pessoa 
com Deficiência – SMPED, pelo de período de 12 (doze) meses 
para as empresas: SLIM SUPRIMENTOS LTDA. – EPP, CNPJ nº 
11.909.975/0001-07 vencedora dos lotes “1” e “2”, no valor 
total de R$ 6.802,00 (seis mil oitocentos e dois reais) e TEC 
MAC OFFICE CENTER LTDA. EPP, CNPJ nº 04.806.552/0001-42 
vencedora do lote “3”, no valor total de R$ 560,00 (quinhentos 
e sessenta reais)

II - Para atendimento das despesas há Nota de Reserva nº 
28.171/2018, no R$ 8.350,32 (oito mil trezentos e cinquenta 
reais e trinta e dois centavos), na dotação orçamentária nº 36.0
0.36.14.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, bem como, AUTORIZO 
emissão da correspondente nota de empenho em favor das em-
presas contratadas, ficando autorizado desde já o cancelamento 
do saldo remanescente.

III - Exercerá a condição de fiscal durante a vigência da pre-
sente contratação o Senhor Marcos Rogério Lozano Lopes RF 
nº 558.856-1 e Senhora Sandra Maria Paz Olivo RF: 707.441-7.

IV - Publique-se.
V – A seguir, encaminhem-se os autos à Senhora Coorde-

nadora da Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF 
para, nos termos da competência prevista na Lei Municipal n° 
14.659/2007 e o Decreto Municipal n° 54.157/2013, emitir a 
necessária Nota de Empenho.

 GESTÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6013.2016/0000008-5 - Secretaria Municipal de 
Gestão – SMG - Ata de Registro de Preços nº 011/SMG-
COBES/2016, tendo como detentora a empresa Terrão Comércio 
e Representações Ltda. e objeto o fornecimento de copos 
plásticos para café e água.- RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DE 
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS.

I- À vista dos elementos do processo e considerando o 
Parecer da SMG/COJUR SEI 9945413, que acolho como razão de 
decidir, DEFIRO PARCIALMENTE, com fulcro no artigo 65, inciso 
II, “d”, da Lei federal nº 8.666/93, a solicitação de reconsidera-
ção do despacho constante em SEI 7819244, para conceder o 
equilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de Preços nº 
011/SMG-COBES/2016, tendo como detentora a empresa Terrão 
Comércio e Representações Ltda., CNPJ nº64.088.214/0001-44, 
cujo objeto é o fornecimento de copos plásticos para café e água, 
passando a vigorar, a partir de 23/03/2018, os seguintes valores:

ITEM 1 - CENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ml 
- R$ 0,97-correspondente à uma variação de 6,59% em relação 
ao preço atual.

ITEM 2- CENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 
150 ml- R$ 1,71-correspondente à uma variação de 7,55% em 
relação ao preço atual.

 COMUNICADO DE SUSPENSÃO SINE DIE
PREGÃO ELETRÔNICO 13 /2018-COBES
P.A - 6013.2016/0000482-0
OC – 801001801002018OC00006
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO 
PREDIAL ÀS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 
I DESTE EDITAL.

A Secretaria Municipal de Gestão por meio da Coordena-
doria de Gestão de Bens, Serviços e Parcerias com o Terceiro 
Setor SMG/COBES informa a SUSPENSÃO SINE DIE do Pregão 
Eletrônico nº 13/2018-COBES agendado para o dia 02/08/2018 
às 10:00.

 Processo 6013.2016/0000151-0 - Prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva de equipamen-
tos do DESS, audiômetro e impedanciômetro. 

I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial 
da manifestação da SMG/COJUR -SEI nº 9930742, que adoto 
como razão de decidir, no uso das competências delegadas pelo 
Art. 2º da Portaria nº 04/SMG/2018, com fundamento no art. 24, 
II da Lei Federal nº 8.666/93, , AUTORIZO a contratação, pelo 
prazo de 12 meses, da empresa CTEA Comercio e Serviços LTDA, 
CNPJ nº 01.247.669/0001-45, para prestação de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva de equipamentos da Coor-
denação de Gestão da Saúde do Servidor - COGESS, audiômetro 
e impedanciômetro, no valor mensal de o valor de R$ 520,00 
(quinhentos e vinte reais), perfazendo o total de R$ 6.240,00 
( seis mil duzentos e quarenta reais) ao ano, e de R$ 1.560,00 
(um mil quinhentos e sessenta reais), correspondentes a 25% 
do valor anual destinados à peças de reposição, nos termos do 
item 3.1.1 do memorial descritivo sob SEI nº 0990074, confor-
me proposta comercial contida em SEI nº 9368215;

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo nº 6074.2018/0001455-4
LICITAÇÃO: Dispensada, nos termos do artigo 24, inciso 

II, da Lei Federal nº 8.666/93 c.c. Lei Municipal nº 13.278/2002, 
regulamentada pelo Decreto n.º 44.279, de 24 de Dezembro 
de 2003.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em servi-
ços gráficos de impressão, incluindo todo o material e mão de 
obra necessária, para executar a impressão de material para 
atender as necessidades do "1º Seminário de Políticas para a 
População em Situação de Rua: Desafios de articulação com a 
política habitacional".

I - À vista dos elementos constantes do presente proces-
so, especialmente das manifestações de SMDHC/CAF-DA-DS, 
doc. SEI 9843837 e da Assessoria Jurídica, doc. SEI 9909484, 
que acolho, pela competência conferida pela Portaria n. 044/
SMDHC/2018, e com fundamento no disposto no artigo 24, inci-
so II, da Lei Federal n. 8.666/93 e da Lei Municipal n. 13.278/02, 
Decretos Municipais n.s 44.279/03 e 54.102/13 e suas altera-
ções, AUTORIZO a contratação direta por dispensa de licitação, 
em face do pequeno valor das despesas, da empresa "COP BEM 
GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP", inscrita no C.N.P.J./MF sob 
o n. 00.158.540/0001-06, objetivando a prestação de serviços 
gráficos de impressão, incluindo todo o material e mão de obra 
necessária, para atender as necessidades do "1º Seminário de 
Políticas para a População em Situação de Rua: Desafios de 
articulação com a política habitacional", no valor total de R$ 
2.173,00 (dois mil e cento e setenta e três reais), de acordo 
com a proposta comercial, doc. SEI 9842948:

ESPECIFI-
CAÇÕES

QUANTIDADES V A L O R 
UNITÁRIO

V A L O R 
TOTAL

1. Cartaz: Papel couché brilho, gramatura 120g, 
tamanho A3 (420x297mm), colorido, acaba-
mento refile simples com sangria, em offset 
ou digital;

200 R$ 1,45 R$ 290,00

2. Crachá tipo Credencial: Papel Duplex, grama-
tura 250g, tamanho 100x150mm, colorido, 
acabamento refile simples com sangria, em 
offset ou digital, com cordão para pendurar 
no pescoço;

370 R$ 0,65 R$ 240,50

3. Bloco de Anotação: Bloco com Capa e Con-
tracapa Papel Duplex, gramatura 250g, miolo 
sem impressão com 50 folhas de Papel Sulfite 
Branco 75grs, tamanho 140x200mm, grava-
ção de arte na capa, colorida;

350 R$ 2,95 R$ 1.032,50

4. Flyer: Papel couché, gramatura 90g, tamanho 
A5 (210x148mm), colorido, impressão frente 
e verso, acabamento refile simples com san-
gria, em offset ou digital;

400 R$ 0,65 R$ 260,00

5. Banner: Banner impresso em lona, tamanho 
900x1200mm, colorido, alta resolução, aca-
bamento com canaleta e corda com tripé 
para suporte;

2 R$ 175,00 R$ 350,00

TOTAL R$ 2.173,00

II. Prazo de entrega: conforme proposta comercial, doc. 
SEI 9842948

III. Ato contínuo, AUTORIZO a emissão da Nota de Empe-
nho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n. 
34.10.14.422.3023.4.321.3.3.90.30.00.00, no respectivo valor. 
Outrossim, AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos e 
de empenho não utilizados.

IV. FICA a Contratada convocada a retirar a Nota de Em-
penho, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da 
notificação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do 
valor total da proposta. Após o 10º dia de atraso, será conside-
rada inexecução total, sujeitando a multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93 e 
do Anexo da Nota de Empenho.

V. DESIGNO para fiscalização do ajuste os servidores 
Alcyr Barbin Neto, R.F. 840.169-1, como fiscal, e Giulia Pereira 
Patittucci, R.F. 850.622-1, como suplente, a quem competirá 
observar as atividades e os procedimentos necessários ao exer-
cício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto 
Municipal n. 54.873/2014.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo nº 6074.2018/0001336-1
Assunto: Autorização de adesão da Ata de Registro 

de Preço nº 001/SMG-COBES/2018 – Pregão Eletrônico nº 
013/2017-COBES – fornecimento de café torrado e moído em 
embalagem alto vácuo – superior – pacote de 500 gramas.

I. À vista dos elementos que instruem o presente, nota-
damente as manifestações prestadas pela SMDHC/CAF-DA-
-DS-COMPRAS, doc. SEI 9667579 e da Assessoria Jurídica, 
doc. SEI 9846464, ambas desta Pasta, que adoto como razões 
de decidir, AUTORIZO, com fundamento no artigo 15, inciso 
II da Lei Federal n. 8.666/93, nos artigos 1º, 3° e 6º da Lei 
Municipal n. 13.278/02, combinados com o artigo 28 do De-
creto Municipal n. 44.279/03 e demais disposições do Decreto 
Municipal n. 56.144/15, a contratatação, mediante utilização da 
Ata de Registro de Preços n. 001/SMG-COBES/2018, da Secre-
taria Municipal de Gestão, decorrente do Pregão Eletrônico n. 
013/2017-COBES, com validade até 21 de março de 2019, com 
anuência da gerenciadora, doc. SEI 9826104, e da empresa dela 
detentora, doc. SEI 9826258, COSTA ESMERALDA DISTRIBUI-
DORA LTDA. - EPP, inscrita no C.N.P.J. sob n. 11.114.708/0001-
90, para aquisição de 1075 (mil e setenta e cinco) pacotes de 
500 gramas de café torrado e moído em embalagem alto vácuo 
- superior, conforme as características e especificações técnicas 
contidas no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, 
pelo período de 05 (cinco) meses, no valor unitário de R$ 7,20 
(sete reais e vinte centavos), perfazendo a importância total de 
R$ 7.740,00 (sete mil e setecentos e quarenta reais).

II. As entregas serão feitas em 02 (duas) parcelas, sendo a 
primeira de 538 (quinhentos e trinta e oito) pacotes em agosto 
de 2018 e a segunda de 537 (quinhentos e trinta e sete) paco-
tes em novembro do mesmo ano, consoante doc. SEI 9826258.

III - Outrossim, AUTORIZO a emissão de Notas de Empe-
nho no valor respectivo em favor da empresa contratada, as 
quais onerarão as dotações orçamentárias n.s 34.10.14.122.3
024.2.100.3.3.90.30.00.00, 34.10.14.422.3007.4.330.3.3.90.3
0.00.00, 34.10.14.244.3018.8.406.3.3.90.30.00.00 34.10.14.4
22.3013.6.178.3.3.90.30.00.00, consoante reservas constantes 
dos autos. Outrossim, AUTORIZO o cancelamento de eventuais 
saldos e de empenho não utilizados.

IV. LAVRE-SE o competente termo de contrato, nos moldes 
da minuta de contrato que integra a Ata de que se trata, com 
as adequações necessárias, devendo a Contratada indicar o pre-
posto que irá representá-la na prestação dos serviços;

V. DESIGNO como fiscal o servidor Ronaldo Nogueira, 
R.F. 533.310-5 e a servidora Marcia Aparecida Chaves, RF. 
653.768.5 como suplente, nos termos do Decreto Municipal n. 
54.873/2014.

 RELAÇÕES INTERNACIONAIS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DO PROCESSO N.º 6073.2017/0000126-9
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS
ASSUNTO: Aditamento Contratual – Contrato nº 

002/2017-SMRI – Agenciamento de transporte individual 
remunerado de passageiros via aplicativo. Prorrogação e 
alteração do índice.


