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 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE CONTRATO Nº 0111534000
Objeto: Agenciamento Sistematizado de Viagens Corporativas
Contratada: MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
CNPJ: 00.920.881/0001-69
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/SEMPLA-CO-

BES/2015
Valor: R$ 64.758,51
Data: 12/06/2015

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015 – AVISO DE ABERTURA – 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Processo: 72.002.162/15-14 - Objeto: Contratação de em-

presa especializada para fornecimento de material e instalação 
da cobertura externa da Portaria A do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo – TCMSP. Acha-se aberta licitação na 
modalidade Pregão, cuja sessão pública será realizada no dia 
06.07.2015, às 14h30, na Av. Professor Ascendino Reis nº 1130 
- Vila Clementino. O edital poderá ser retirado das 9h às 17 
horas, no endereço acima, após o recolhimento do valor de R$ 
4,64 referente ao custo de reprodução, na Tesouraria do TCMSP 
ou, sem ônus, nos endereços eletrônicos www.tcm.sp.gov.br 
ou http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br – Tribunal 
de Contas do Município de São Paulo. É obrigatória, sob pena 
de desclassificação da Proposta, a vistoria prévia do local e 
instalações onde serão executados os serviços, que deverá ser 
realizada até 02.07.2015, mediante agendamento com o Sr. 
Edson Siqueira, pelos Fones: (11) 5080-1308\5080-1309, nos 
termos do instrumento convocatório.

 COMISSÃO DE LICITAÇÕES
CONVITE Nº 01/2015 – ABERTURA E JULGAMENTO DA 

PROPOSTA
Processo: 72.001.151.15-62 - Objeto: Contratação de em-

presa especializada para elaboração de projeto executivo para 
sistema de captação, armazenamento, tratamento e distribuição 
de água de chuva das coberturas do Edifício Sede e do Anexo II, 
bem como do aproveitamento da água do lençol freático locali-
zado sob o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, para 
uso de água não potável em suas dependências.

Em 17.06.2015, às 10h00, reuniram-se os membros da 
Comissão de Licitações designados pela Port. 238/2009 alterada 
pelas Portarias 400/2009 e 225/2012, doravante denominada 
tão somente “Comissão”, para dar prosseguimento ao certa-
me em epígrafe. A empresa habilitada, PROJEX ENGENHARIA 
LTDA., não se fez representar. Presente o Sr. Supervisor da 
Unidade de Infraestrutura e Conservação. Aberto o envelope 
da única proponente habilitada, após exame minucioso do seu 
conteúdo, a Comissão decide: I) DECLARAR PREJUDICADA A 
CLASSIFICAÇÃO, por restar apenas uma proposta válida; II) DE-
CLARAR VENCEDORA, pelo critério de menor preço, a empresa 
PROJEX ENGENHARIA LTDA. no valor global de R$ 78.738,92 
(setenta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa 
e dois centavos), que foi considerado exequível de acordo com 
a planilha orçamentária apresentada pelo proponente, obser-
vado o critério estabelecido no § 1º do art. 48 da Lei Federal 
8.666/93. Abre-se o prazo de 2 (dois) dias úteis para a inter-
posição de eventuais recursos nos termos do art. 109, inciso I, 
alínea “b” da referida lei; III) PUBLICAR o teor da presente ata. 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida 
e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, membros da 
Comissão e o Sr. Supervisor de Infraestrutura e Conservação.

 DESPACHO DO PRESIDENTE
Processo TC nº: 72.001.723/15-02
Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO
Objeto: Aquisição de copos plásticos descartáveis pra água e café.
DESPACHO
Tendo em vista os elementos de instrução constantes do 

presente, em especial a manifestação da Secretaria Geral, que 
acolho como razão de decidir:

HOMOLOGO, com fundamento no art. 16, IX da Lei Mu-
nicipal nº 13.278/02 c.c. o art. 3º, VI, do Decreto Municipal nº 
46.662/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições das Leis 10.520/02 e 8.666/93, para que produza os 
efeitos legais, o resultado do Pregão Presencial nº 08/2015, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada objeti-
vando a aquisição de copos plásticos descartáveis, consoante as 
especificações do Anexo I do Edital, conforme decisão da Co-
missão de Licitações que adjudicou o item 01 à empresa TRELA 
COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA-EPP, 
CNPJ 12.220.605/0001-77, no valor unitário de R$3,46/ct. e 
pelo valor total de R$ 13.840,00 ( treze mil, oitocentos e qua-
renta reais); e o item 02 à empresa M.S. DE ARAÚJO EIRELI-ME, 
no valor unitário de R$1,30/ct e pelo valor total de R$ 2.730,00 
(dois mil, setecentos e trinta reais), CNPJ 16.717.327/0001-19, 
perfazendo o montante de R$ 16.570,00 (dezesseis mil e qui-
nhentos e setenta reais).

A despesa deverá onerar a dotação 10.10.01.032.3024.2100.3390.30 
– Material de Consumo.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Processo de Compras n° 260/15 - Tomada de Preços 

- n°004/15
OBJETO: Contratação de empresa, sob o regime de em-

preitada por preço global, para execução de serviços de obra 
de engenharia para adequação à acessibilidade com reforma e 
construção de sanitários e de rampas no Pavilhão de Exposições 
do Parque Anhembi, conforme bases, condições e especificações 
discriminadas no Edital e em seus ANEXOS.

A Comissão Permanente de Licitações da SÃO PAULO 
TURISMO comunica que encontra-se aberta licitação, na mo-
dalidade Tomada de Preços, para os serviços citados acima. 
O recebimento dos envelopes dar-se-á até as 14:30hs do dia 
07/07/2015, na Gerência de Compras e Contratos, e a Sessão 
Pública para a abertura dos mesmos será realizada no mesmo 
dia, a partir das 14:30hs - na Sala de Licitações da Comissão 
Permanente de Licitações, à Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque 
Anhembi – Santana – São Paulo – SP.

"Os interessados poderão consultar e/ou retirar – mediante 
apresentação de CD para gravação ou Pen Drive – o respectivo 
Edital, na secretaria da Gerência de Compras da São Paulo 
Turismo S/A, (endereço acima), no horário comercial, mediante 
o preenchimento de protocolo de retirada, com os dados da 
empresa interessada, podendo também solicitar o envio do 
respectivo Edital em arquivo eletrônico, endereçando e-mail 
para licitacoes@spturis.com , a/c. da Comissão Permanente 
de Licitações. O Edital também encontra-se à disposição para 
download no site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br e www.spturis.com (consultar neste site os Anexos do Edital 
que estão em arquivo compactado).

Fones para contato: (0xx11) 2226 0496 ."
A vistoria prévia obrigatória deverá ser agendada previa-

mente com a Gerência de Planejamento e Projetos, das 09hs às 
17hs, através do telefone 2226-0546 ou 2226-0542, com Eng.
Sergio Miura, podendo ocorrer até o último dia útil que antece-
de a data de recebimento dos envelopes.

Considerando a representação interposta pela APEOP – As-
sociação Paulista de Empreiteiros de Obras Públicas, bem como, 
as impugnações ao edital, a Comissão decide:

Suspender “sine-die” a sessão pública para entrega e 
abertura das propostas, a fim de poder sanear as possíveis 
divergências.

 COMUNICADO
Concorrência nº 004/15/SIURB-RDC
Processo Administrativo nº 2015-0.120.671-7
Objeto: Execução das obras Corredor Perimetral Bandei-

rantes/Salim Farah Maluf - Trechos 1 e 2, integrantes do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana.

Considerando a necessidade de nos manifestarmos acerca 
do relatório elaborado pela Subsecretaria de Fiscalização e Con-
trole do Egrégio Tribunal de Contas do Município de São Paulo,

Considerando a necessidade de esclarecer os questiona-
mentos apresentados por diversas empresas interessadas em 
participar do certame e,

Considerando a representação interposta pela APEOP – As-
sociação Paulista de Empreiteiros de Obras Públicas, bem como, 
as impugnações ao edital, a Comissão decide:

Suspender “sine-die” a sessão pública para entrega e 
abertura das propostas, a fim de poder sanear as possíveis 
divergências.

 2014-0.251.782-0
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB
Carta Contrato nº 127/SIURB/14 - Extracontratual - Redu-

ção do valor inicial do ajuste
Prestação de serviços de Elaboração de Plantas Expropria-

tórias, registro cadastral e avaliação para fins de desapropria-
ção de imóveis de interesse da PMSP – Ata de Registro nº 001/
SIURB/2013 – Agrupamento I e IV – CEI’s Setores: 4201, 6802 
e 6802 II.

DESPACHO:Em face dos elementos constantes no presen-
te, especialmente da manifestação da ATAJ às fls. 124, que 
acolho, com fundamento na Lei nº 13.278/02 e de acordo com 
o artigo 65, I, “b” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções, que regem a Carta-Contrato no 127/SIURB/14, celebrado 
com o GAB Engenharia Ltda. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
57.760.126/0001-81, AUTORIZO a alteração contratual informa-
da pelo Núcleo de Desapropriações e Áreas Públicas - NDAP, de 
forma a reduzir o valor inicial do contrato de R$ 59.374,56 para 
R$ 21.944,16 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e quatro 
reais e dezesseis centavos), representando uma redução de 
63% do valor inicialmente ajustado.

 SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SIURB-G. 201.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PROCESSO: 2007-0.160.383-2.
ADITAMENTO 005/133/SIURB/12/2015.
Contrato Aditado 133/SIURB/2012.
OBJETO - Execução de serviços e obras para reforma e 

ampliação da EMEF Des. Teodomiro de Toledo Pizza, situado na 
Rua Pelágia Starbulov, 324 – SP/CS.

OBJETO DO ADITAMENTO - Da Prorrogação de Prazo.
Prazo – Prorrogação do prazo contratual por mais 90 dias, 

a partir de 04/07/2015.
CONTRATADA – JWA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

 2015.0.010.414-7
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 – Agrupa-

mento I e IV – Elaboração de plantas expropriatórias – Córrego 
Dois Irmãos – Cangaiba – SP/PE.

DESPACHO: À vista dos elementos que instruem o presente, 
em especial da manifestação da ATAJ às fls. retro, com fun-
damento no artigo 6º da Lei Municipal nº 13.278/2002 e nas 
disposições do Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação 
da empresa GAB Engenharia Ltda., CNPJ nº 57.760.126/0001-
81, pela Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013, para a 
elaboração de material expropriatório para a implantação do 
Melhoramento Córrego Dois Irmãos – Cangaiba – SP/PE, con-
soante justificativa às fls. 51, pelo valor total de R$ 40.010,74 
(quarenta mil, dez reais e setenta e quatro centavos). Outros-
sim, AUTORIZO a emissão de nota de empenho, que onerará a 
dotação orçamentária, conforme indicado às fls. 53.

 CÂMARA MUNICIPAL
 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES

 COMUNICADO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2015 EXCLUSIVO PARA ME E EPP

PROCESSO(S) CMSP nº(s) 834/2014
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE
OBJETO: Aquisição de materiais para endodontia para o 

exercício de 2015, conforme descrições, quantidades e condi-
ções constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especifica-
ções Técnicas, parte integrante do Edital.

LOCAL, HORÁRIO E DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Sala 
Dr. Oscar Pedroso Horta, 1º subsolo do Edifício da Câmara 
Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí, 100, às 14h30 do dia 
22/06/2015.

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXPEDIENTE Nº 040/15
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇO Nº 28/15
OBJETO: FORNECIMENTO DE POSTES E BRAÇOS PROJETA-

DOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL E SEMAFÓRICA.
JULGAMENTO: Menor preço total
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário
Encontra-se aberto o PREGÃO ELETRÔNICO acima men-

cionado, podendo os interessados obter o Edital na Rua Barão 
de Itapetininga nº 18 - 2º andar - Centro, na Gerência de 
Suprimentos, de segunda a sexta feira, no horário das 09h00 
às 12h00 e das 14h00 às 17h00, até a data da abertura, me-
diante a apresentação de mídia eletrônica, ou ainda, no site 
da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP http://www.e-
negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, site da Companhia de 
Engenharia de Tráfego - CET http://www.cetsp.com.br e no site 
do Comprasnet www.comprasnet.gov.br.

Os documentos referentes à proposta comercial e ane-
xos das empresas interessadas deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema até as 09h30min do dia 
17/07/2015, no site www.comprasnet.gov.br. A abertura da 
Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 09h30min do 
dia 17/07/2015, no site www.comprasnet.gov.br.

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - LICITAÇÕES
 TERMO DE ADITAMENTO Nº 038/15
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB. ADI-

TAMENTO AO CONVÊNIO Nº 040/10 - PRORROGAR POR MAIS 
6 MESES, A PARTIR DE 08/06/2015. PRAZO: 6 MESES. R$ 0,00. 
DATA DE ASSINATURA: 08/06/2015. PA 2011-0.053.542-6.

SMPP/2009, do imóvel situado no 5º andar do Edifício Patriarca, 
na Rua Líbero Badaró n. 137, Centro, São Paulo/SP, celebrado 
com a ATENAS ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS S/C LTDA., 
CNPJ/MF sob o n. 05.380.322/0001-27: 1. Com fundamento 
no inciso X, do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, uma vez 
mantidas as condições motivadoras da contratação originária, 
a PRORROGAÇÃO do prazo de sua vigência para o período 
de 17/06/2015 a 17/06/2017, pelo aluguel mensal principal 
de R$ 5.000,00, acrescido dos reajustes previstos no contrato 
em questão. 1. AUTORIZO, em consequência, a emissão das 
correspondentes Notas de Empenho em nome da empresa 
supramencionada para suportar as despesas que a prorrogação 
ensejará onerando, neste exercício, a dotação orçamentária 23.
10.12.126.3001.8.404.3390.39.00.00 - Operação e Manutenção 
de Telecentros - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 
Tesouro Municipal e, no próximo exercício, dotação apropriada, 
em observância ao principio da anualidade orçamentária. 2. 
Com fundamento no artigo 49 do Decreto 44.279/2003, por 
acordo das partes, a alteração da sua cláusula segunda, por 
acordo das partes, para constar expressamente a supressão da 
restrição quanto à utilização do imóvel para atendimento ao 
público, plenário de treinamentos ou pregões, mantendo-se a 
destinação, conforme cláusula quarta do Termo de Aditamento 
01, à Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital, 
desta Secretaria Municipal de Serviços, para desenvolvimento 
das suas atividades afetas ao Programa de Inclusão Digital, 
bem como a possibilidade de utilização por outra unidade da 
Administração Municipal. 3. A lavratura de Termo de Aditamen-
to ao Termo de Locação, nos moldes da minuta retro anexada, 
que aprovo, no qual consta que ficam mantidas inalteradas as 
demais cláusulas contratuais. II - Fica convocada a entidade 
mencionada para retirar a nota de empenho e subscrever o 
termo aditivo do contrato.

 AUTORIDADE MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA
 GABINETE DO PRESIDENTE

 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.173.139-9
OBJETO: Aquisição de papel sulfite branco A-4
NOTA DE EMPENHO: 247/14
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/SEMPLA-COBES/2014
CONTRATADA: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E IN-

FORMÁTICA LTDA.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 2015-0.054.831-2 - PMSP / SVMA / DEPAVE 3 - Aquisição 
de algodão – Ata de Registro de Preços nº 212/2014 – SMS. 
Detentora: Medi House Indústria e Comércio de Produtos 
Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., CNPJ nº 48.939.276/0001-66. – 
I. No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à vista 
dos elementos constantes do presente, da requisição de fl.02, 
da pesquisa mercadológica resumida e certificada sob fls. 34 e 
62, da Nota de Reserva n.º 37.482/2015, fl.64, com fundamento 
no artigo 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 3º 
da Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 
n.º 44.279/03, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro 
de Preços nº 212/2014 – SMS, cuja detentora é a empresa 
Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e 
Hospitalares Ltda., CNPJ n° 48.939.276/0001-66, para aquisição 
de 120 (cento e vinte) rolos de algodão, hidrófilo, rolo com 
500 gramas, marca/fabricante Medi House, embalagem/
apresentação caixa com 20 rolos, Reg. no M.S 101.818.200-
14, procedência: Nacional, item 02 da Ata, pelo valor unitário 
de R$ 6,04 (seis reais e quatro centavos), totalizando a 
importância de R$ 724,80 (setecentos e vinte e quatro reais 
e oitenta centavos); – II. Por conseqüência, AUTORIZO a 
emissão da Nota de Empenho a favor da empresa, no valor 
total do ajuste, onerando a dotação orçamentária nº 27.10.18
.541.3020.6.651.3.3.90.30.00.00, consoante Nota de Reserva 
nº 37.482/2015, que valerá como contrato, observando-se as 
exigências contidas no artigo 10 do Decreto nº 55.839, de 16 
de janeiro de 2015 (Anexo do Empenho), e deverá ser retirada 
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 
convocação, atendendo-se, no tocante à documentação 
comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no 
artigo 40, do Decreto Municipal n.º 44.279/03. – III. 
Fica designado para fiscalização do Contrato o servidor Luiz 
Fernando Larangeira Lopes, R.F. nº 778.903-3, e para suplente a 
servidora Aline Maria Augusto da Silva Florio, R.F. nº 570.575-4.

 INFRA-ESTRUTURA URBANA E 
OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 2014-0.345.781-2
Pilão Engenharia e Construções Ltda.
Contrato nº 149/SIURB/14 – Execução de obras e serviços 

para construção de centros de educação infantil - CEI e escolas 
municipais de educação infantil - EMEI - Integrantes do LOTE 2.

DESPACHO:À vista dos elementos constantes destes autos, 
em especial da manifestação do Departamento Técnico de 
Edificações – EDIF às fls. 68 a 70, bem como da ATAJ às fls. 
retro, com fundamento artigo 57, §1º, inciso VI da Lei Federal nº 
8.666/93, que AUTORIZO a prorrogação do prazo do Contrato 
nº 149/SIURB/14, celebrado com a empresa Pilão Engenharia e 
Construções Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº 01.294.872/0001-
72, tendo por escopo a execução de obras e serviços para 
construção de centros de educação infantil - CEI e escolas 
municipais de educação infantil - EMEI - Integrantes do LOTE 2, 
prorrogação essa, a contar da seguinte forma:

- CEI SETOR 2308: 150 dias a partir de 28/06/2015 até 
24/11/2015,

- CEI SETOR 8302: 150 dias a partir de 28/06/2015 até 
24/11/2015 e

- CEI SETOR 4601: 150 dias a partir de 28/06/2015 até 
24/11/2015.

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 COMUNICADO
Concorrência nº 003/15/SIURB-RDC
Processo Administrativo nº 2015-0.120.666-0
Objeto: Execução das obras e serviços integrantes do Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de 
Transportes, compreendendo 2 Lotes: LOTE 1 - Corredor Perime-
tral Itaim Paulista/São Mateus - Trechos 2 e 3 e Terminal Itaim 
Paulista e LOTE 2 – Corredor Leste Radial – Trecho 3.

Considerando a necessidade de nos manifestarmos acerca 
do relatório elaborado pela Subsecretaria de Fiscalização e Con-
trole do Egrégio Tribunal de Contas do Município de São Paulo,

Considerando a necessidade de esclarecer os questiona-
mentos apresentados por diversas empresas interessadas em 
participar do certame e,

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 2015-0.150.378-9 – Inexigibilidade de licitação - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO 
DE SISTEMA UTILIZADO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS 
DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO. À 
vista dos elementos constantes do presente, especialmente 
das informações prestadas pelo Chefe da Assessoria Técnica 
de Informática (fls. 03, 05/07), que adoto como razão de 
decidir e do posicionamento da Assessoria Jurídica deste 
Gabinete, AUTORIZO  com fundamento no artigo 25, 
inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal 
nº 41.772/2002 a contratação por inexigibilidade com a 
empresa DATAMACE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ nº 
57.195.497/0001-68 pelo valor total global da contratação 
para Licenciamento, Implantação e Manutenção de Software 
Aplicativo de Sistema para gestão de pessoas, de R$ 
42.320,00 (quarenta e dois mil, trezentos e vinte reais) para 
utilização do Departamento de Recursos Humanos do Serviço 
Funerário do Município de São Paulo. AUTORIZO, outrossim, 
o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento 
da despesa, onerando dotação orçamentária nº 04.10.15.122
.3024.2.100.3.3.90.39.00.06, no valor de R$ 23.585,33 (vinte 
e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e três 
centavos), conforme Nota de Reserva n° 332 às fls. 45, para o 
ano vigente, observado o principio da anualidade. 

 2015-0.134.014-6 - Registro de preços nº 009/SEMPLA-
COBES/2014 - Prestação de serviços de limpeza e desinfecção 
de reservatório predial. À vista dos elementos que instruem 
o presente, em especial da manifestação da Seção Técnica de 
Manutenção e da Diretoria do Departamento de Cemitérios, 
que adoto como razão de decidir, bem como do posicionamento 
da Assessoria Jurídica desta Superintendência, AUTORIZO a 
contratação da detentora da Ata de Registro de Preços nº 
009/SEMPLA-COBES/2014, cuja detentora é a empresa EXCEL 
DEDETIZADORA LTDA., CNPJ nº 05.866.032/0001-98, para 
prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório 
predial nas unidades da Autarquia previstas no Anexo II da 
referida Ata de RP, ao preço total de R$ 25.112,36 (vinte e 
cinco mil, cento e doze reais e trinta e seis centavos), tendo 
por fundamento o disposto no art. 15, II da Lei Federal nº 
8.666/93, no artigo 3º da Lei Municipal nº 13.278/2002, no art. 
28 do Decreto Municipal nº 44.279/2003 e Decreto Municipal 
nº 56.144/2015. AUTORIZO o empenhamento dos recursos 
necessários ao atendimento das despesas, onerando a dotação 
de nº 04.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.06, conforme Nota 
de Reserva nº 302 às fls. 95. 

 2014-0.272.790-5 – Pregão Eletrônico nº 66/SFMSP/2014 
- Contratação de empresa para aquisição de materiais de 
construção. À vista do noticiado no presente processo admi-
nistrativo e em especial da manifestação da Diretoria de De-
partamento – FM-3, da Divisão Técnica de Contabilidade e da 
Assessoria Jurídica desta Autarquia, RECEBO por intempestiva 
a Defesa Prévia e NEGO O SEU PROVIMENTO, para o fim 
de APLICAR A PENA DE MULTA no valor de R$ R$ 689,53 
(seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) à 
empresa SHEKINAH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 
, CNPJ 07.702.233/0001-85 em razão do descumprimento das 
cláusulas 8.1.4 e 8.1.6 do contrato nº 59/SFMSP/2014, com 
fundamento no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93 e arts. 54 a 56 
do Decreto nº 44.279/2003. Em consequência da decisão supra 
e nos termos do art. 54 do Decreto nº 44.279/2003, determino a 
intimação da empresa para apresentar RECURSO administrati-
vo, no prazo de cinco dias úteis, se o desejar, ficando-lhe, desde 
já, franqueada vistas dos autos. Decorrido o prazo sem o paga-
mento, encaminhar a Divisão de Contabilidade para efetuar o 
desconto no pagamento a ser realizado à contratada.

 CONVOCAÇÃO/SFMSP
2014-0.259.230-9 - Ata de Registro de Preços nº 06/

SFMSP/2015 – Registro de Preços para fornecimento de saco 
plástico para exumação.

Fica e empresa INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EI-
RELI – EPP, CNPJ nº 13.0.366.294/0001-53 CONVOCADA para 
assinatura da Ata de Registro de Preços nº 06/SFMSP/2015, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
da publicação no D.O.C., no horário das 10:00 às 16:00hs, na 
Divisão Administrativa do SFMSP, situado à Rua da Consolação, 
nº 247 - 5º andar - Centro

 SERVIÇOS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 2015-0.107.828-0 - Departamento de Iluminação Pública 
– ILUME - Secretaria Municipal de Serviços - Aquisição de 
800 pacotes de café torrado e moído, 500 gramas, embalado 
a alto vácuo. DESPACHO - 1. Em face dos elementos que 
instruem o presente, notadamente as manifestações de SES-2, 
SES-3, SES-AEF e SES-AJ, que adoto como razão de decidir, 
com fundamento no artigo 1º da Lei Municipal 13.278/02, 
combinado com o artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 
e no uso da competência que me foi atribuída pela Portaria 
87/2010, AUTORIZO a contratação direta por dispensável à 
licitação em face do pequeno valor da despesa, da empresa 
DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI - ME, inscrita no 
CNPJ 07.993.274/0001-78, adjudicatária do procedimento de 
Cotação Eletrônica – BEC – nº 2015OC00041, que homologo, 
nos termos do quanto determinado no Decreto 54.102/2013, 
para a aquisição de 800 pacotes de café torrado e moído, 
500 gramas, embalado a alto vácuo, marca Três Lagoas, para 
utilização do Departamento de Iluminação Pública - ILUME, 
no valor total de R$ 3.280,00, considerado o preço unitário 
por pacote de R$ 4,10, nos termos e condições da proposta 
de fls. 19, com entrega em até 15 dias a contar do recebimento 
da Nota de Empenho pela contratada. 2. Autorizo, em 
consequência, para suporte da despesa, a emissão e a entrega 
da competente Nota de Empenho, que valerá como contrato, 
onerando a dotação 99.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.
08 – Fundo Municipal de Iluminação Pública - Administração 
da Unidade – Material de Consumo – Tesouro Municipal – 
Recursos Vinculados, conforme nota de reserva 33.075, às 
fls. 11. 3. Fica a empresa mencionada no item I convocada 
a retirar a Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 dias 
úteis, contados da publicação do presente na Imprensa Oficial 
do Município e proceder à entrega do produto contratado, 
conforme sua respectiva proposta. 4. A recusa da contratada 
em retirar a nota de empenho, no prazo estipulado, sem 
justificativa aceita pela Administração, implicará na imposição 
de multa no valor correspondente a 10% do valor da proposta. 
5. O atraso na entrega do objeto contratado sujeitará a 
contratada, à imposição de multa correspondente a 2,5% do 
valor de sua respectiva proposta, por período de 15 dias de 
atraso, limitando a um único período, e a inexecução parcial ou 
total do ajuste a sujeitará às multas correspondentes a 10% e 
20% do mesmo valor, respectivamente.

 2009-0.091.828-0 - SES – Coordenadoria de Conectivida-
de e Convergência Digital - Contrato 01/SMPP/2009. Locação 
do Imóvel situado na Rua Líbero Badaró, n. 137, 5º andar 
Edifício Patriarca - São Paulo. Prorrogação do prazo e alteração 
de cláusula contratual por acordo das partes. I - À vista dos ele-
mentos constantes do processo, notadamente das informações 
prestadas por SES-CCCD, complementada pelo Sr. Chefe de Ga-
binete às fls. 572, SES-AEF e SES-AJ, que acolho como razões de 
decidir, AUTORIZO, relativamente ao Contrato de Locação 01/
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