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 DO PROCESSO: 6076.2019/0000002-5
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR
ASSUNTO: Adesão à Ata de RP 007/SG - COBES/2018. 

Passagens aéreas. Agência Aerotur LTDA.
DESPACHO
I. À vista dos elementos constante no processo SEI 

6076.2019/0000002-5, em especial a informação de SMTUR/
CAF, doc. 021161483, com base na delegação de competência 
promovida pela Portaria n.º 02/2018-SMTUR, e com fundamen-
to no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 artigo 6º do Decreto 
nº 54.873/14, DESIGNO a servidora Priscila Pereira de Barros 
- RF: 856.749-2, como fiscal e Ana Caroline Duarte Ferreira – 
RF: 859.930-1 como suplente, para fiscalização do Contrato 
nº 005/2019 - SMTUR cuja detentora é a empresa AGÊNCIA 
AEROTUR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.030.124/0001-21, 
em substituição a fiscal e a suplente anteriormente designados 
Ingrid Sanches de Almeida - RF: 847.840-6 e Vivian Ferrelli Pio-
vezan Swornik RF: 799.498-2, sob doc. SEI 015101225

 CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Eduardo Tuma

 GABINETE DO PRESIDENTE
 SECRETARIA DAS COMISSÕES - SGP-1

 EQUIPE DA SECRETARIA DAS COMISSÕES DO 
PROCESSO LEGISLATIVO – SGP.12

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

SUBCOMISSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
CULTURA

A Comissão de Finanças e Orçamento convida o público 
interessado a participar do seminário que tem por objeto 
atender ao Requerimento FIN 30/2019 de autoria da Vereadora 
Soninha Francine:

"REQUEIRO, nos termos regimentais, seja realizado semi-
nário, tentativamente na data de 23 de setembro de 2019, para 
amplo debate a respeito da construção de indicadores culturais, 
nos termos do estabelecido no Decreto 57.484, que institui o 
Sistema Municipal de Cultura, contemplando o Plano Municipal 
de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e o Sistema 
Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Entendemos que é necessário se construir um sistema de 
indicadores que leve em conta a complexidade envolvida na 
mensuração e avaliação do impacto das políticas de cultura, 
de modo a quantificar corretamente os recursos necessários e 
adequados para sua execução."

Data: 23/09/2019
Horário: 10:00 h
Local: Salão Nobre Presidente João Brasil Vita - 8º andar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Partici-
pativa informa que a audiência pública que seria realizada em 
5/8/2019 às 10h00 para tratar do PL 447/2017, de autoria do 
Ver. ANTONIO DONATO (PT), que "DISCIPLINA A ATIVIDADE DE 
REPRESENTAÇÃO DE PESSOAS E GRUPOS DE INTERESSE OU DE 
PRESSÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DO PODER LEGISLATIVO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" foi REAGENDADA, a pedido do autor 
da matéria, para a seguinte data:

Nova data: 23/09/2019
Novo horário: 19:00 h
Novo local: Auditório Prestes Maia - 1º andar

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A Comissão de Finanças e Orçamento convida o público 

interessado a participar da audiência pública que tem por 
objeto atender ao Requerimento FIN nº 41/2019 de autoria do 
Vereador Rodrigo Goulart:

"EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

REQUEIRO, nos termos e forma regimentais, seja DELIBE-
RADO pelos Nobres Pares, seja deliberada pelos nobres pares 
a convocação de audiência pública desta Comissão de Finanças 
e Orçamento para, no âmbito de suas atribuições, discutir os 
efeitos do Sistema TÔ LEGAL,

CONSIDERANDO:
a edição do Decreto nº 58.831, de 1º de julho de 2019, 

que institui o Sistema TÔ LEGAL, que estabelece procedimentos 
para outorga, pela via eletrônica, da permissões e da autori-
zação das atividades que especifica, para fins de comércio e 
da prestação de serviços de âmbito local, por meio de sistema 
eletrônico no Portal da Prefeitura de São Paulo na Internet; 
institui a Portaria de Autorização, bem como cria a Supervisão 
de Controle do Uso do Espaço Público – SCUEP;

a necessidade de ampliar o debate a cerca de pontos 
específicos do SISTEMA TÔ LEGAL, como forma de fortalecer o 
empreendedorismo;

a importância de se registrar, no âmbito desta Comissão, 
o posicionamento dos legítimos representantes do comércio, 
prestadores de serviço, profissionais liberais e empreendedores 
diante da disciplina abrangente do Decreto em tela; e

a solicitação DA Associação Empresarial da Região Sul, 
contida no Ofício AESUL 015/19, de 4 de setembro de 2019.

REQUEIRO, ainda, que a convocação se dê com antece-
dência mínima de 15 dias, de modo a possibilitar divulgação 
e mobilização dos segmentos envolvidos, imprescindíveis de 
serem ouvidos para aprimoramento do Sistema."

Data: 24/09/2019
Horário: 15:00 h
Local: Salão Nobre Presidente João Brasil Vita - 8º andar

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A Comissão de Finanças e Orçamento convida o público 

interessado a participar da audiência pública que tem por 
objeto atender ao Req. FIN nº 42/2019 de autoria do Vereador 
Rodrigo Goulart:

"EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

REQUEIRO, nos termos e forma regimentais, seja DELIBE-
RADO pelos Nobres Pares, seja deliberada pelos nobres pares 
a convocação de audiência pública desta Comissão de Finanças 
e Orçamento para, no âmbito de suas atribuições e CONSIDE-
RANDO AS SEGUINTES NECESSIDADES:

a suspensão da obrigatoriedade do cadastramento para as 
micro e pequenas empresas, estabelecido no §2º, do art. 2º da 
Resolução 130/AMLURB/2019;

o diálogo, em audiência pública, com representantes dos 
segmentos, de modo a estabelecer justa adequação à disciplina;

a edição de nova norma, com tratamento diferenciado e 
simplificado para os seguimentos;

a ampla divulgação e capacitação dos agentes públicos 
para orientação dos impactados.

a solicitação da Associação Empresarial da Região Sul, 
contida no Ofício AESUL 016/19, de 4 de setembro de 2019.

REQUEIRO, ainda, que a convocação se dê com antece-
dência mínima de 15 dias, de modo a possibilitar divulgação 
e mobilização dos segmentos envolvidos, imprescindíveis de 
serem ouvidos para aprimoramento do Sistema."

Data: 24/09/2019
Horário: 16:00 h
Local: Salão Nobre Presidente João Brasil Vita - 8º andar

 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo eletrônico nº 8610.2018/0000697-5
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000697-5, em especial das justificativas apre-
sentadas pela área responsável (020093923), da concordância 
da contratada (020094285) e do parecer da assessoria jurídica 
(021221143), com fundamento no artigo 72 da Lei Federal nº 
13.303/2016 e no artigo 884 da Lei Federal nº 10.406/2002, 
observadas as demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, AUTORIZO o aditamento do Termo de Con-
trato nº 67/2019/Spcine, formalizado com SOTHIS TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ 
sob o nº 11.278.588/0001-66, para fazer constar a mudança do 
local de prestação dos serviços contratados para a nova sede 
da contratante, autorizando ainda a ativação do link no novo 
endereço pelo valor total de R$ 900,00 (novecentos reais).

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo eletrônico nº 8610.2019/0001065-6
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

da justificativa apresentadas pela área responsável e do parecer 
da assessoria jurídica, com fundamento no artigo 30, caput, 
da Lei Federal nº 13.303/2016 e no artigo 2º, I, II e III, da Lei 
Municipal nº 15.929/2013, observadas as demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o 
prosseguimento para a contratação direta, por inexigibilidade 
de licitação, de Associação Cultural Kinoforum, inscrita no CNPJ 
sob o nº 00.571.159/0001-66, para formalizar o investimento 
da Spcine, sob a forma de patrocínio, da Oficina Kinoforum 
de Realização Audiovisual - Módulo II, pelo valor total de R$ 
90.000,00 (noventa mil reais), conforme informações constan-
tes no processo eletrônico nº 8610.2019/0001065-6.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
8610.2019/0000972-0

 A Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A. 
(Spcine), em vista das informações constantes no processo ele-
trônico nº 8610.2019/0000972-0, em especial da manifestação 
da área responsável (021274335), nos termos da clausula 6ª do 
Edital nº 08/2019/Spcine – Chamamento para interessadas em 
participar do “LATC Global Film & TV Program”, torna público 
às interessadas a lista de classificação final:

1- Fernanda Martins Lomba- RG 34.475705-5, Nota final- 
23,33

2- Joyce Prado Almeida- RG 43.703.525-6, Nota final- 
22,33

3- Mirtes Agda da Silva Santana, RG 43.741.951-4, Nota 
final- 21,66

4 -Joyce Moreira Oliveira Bernardo- RG 35.663.998-8, Nota 
final- 21

5- Vanessa Aparecida Alves dos Santos, RG 53.288.231-3, 
Nota final- 18

6- Ana Julia Alcantara Monteiro Travia RG 46.635.456-3, 
Nota final- 16

7- Claudia Regina de Araújo Alves RG 66.111.116-0, Nota 
final - 16

8- Jéssica Nogueira de Queiróz RG 49.404364-7, Nota 
final- 15,66

9- Sara Soares RG 39.045.367-5, Nota final- 14,33
Desclassificada:
- Karen Suzane Silva, RG 13.298.805
Motivo: Não atingiu nota mínima no quesito proficiência 

em inglês, conforme item 6.1, II, "a"
II- Nos termos do item 6.4 do Edital, as interessadas terão 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do primeiro dia útil 
subsequente à publicação do respectivo ato para, querendo, 
apresentar recurso dirigido à Diretoria da SPCINE, pelo e-mail 
selecao.spcine@gmail, escrito no assunto do e-mail “RECURSO 
FASE 2 SELEÇÃO LATC”.

 TURISMO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DO PROCESSO SEI Nº 6076.2019/0000345-8
INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR
ASSUNTO: Chamamento Público para seleção de 

parceiro(s) aptos a organizar, promover e realizar, me-
diante patrocínio próprio ou captado, a “Festa Oficial de 
Réveillon da Cidade de São Paulo – edição 2019/2020”.

DESPACHO
I - Não obstante os elementos constantes do Processo SEI 

6076.2019/0000345-8, manifestação de SMTUR/COEVE, docs. 
018387650 e 018820061, autorização de SMTUR/GAB, doc. 
018395877, manifestação de SMTUR/AJ em docs. 018522040 e 
018999142 e Portaria 017/2019-SMTUR doc. 019091910, com 
base no Decreto nº 40.384/01, na redação dada pelo Decreto 
58.102/18 (no que couber) e na Lei 8.666/93 (no que couber) e 
com fulcro na Portaria nº 02/2018-SMTUR, deixo de autorizar 
a prorrogação do Edital do CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
SELEÇÃO DE PARCEIRO(S) APTOS A ORGANIZAR, PROMO-
VER E REALIZAR, MEDIANTE PATROCÍNIO PRÓPRIO OU 
CAPTADO, A “FESTA OFICIAL DE RÉVEILLON DA CIDADE DE 
SÃO PAULO – EDIÇÃO 2019/2020”, tendo em vista o curto 
espaço de tempo existente até a realização do evento, o que 
pode inviabilizar a adoção de medidas alternativas, necessárias 
à realização do evento.

 DO PROCESSO N.º 6076.2019/0000363-6
INTERESSADO: SMTUR/CAF
ASSUNTO: Aquisição de 01 (um) certificado digital 

tipo A3/Pen-Drive 
DESPACHO
I. À vista dos elementos contidos no Processo SEI 

6076.2019/0000363-6, nos termos do inciso II do artigo 24 da 
Lei Federal 8.666/93 e alterações c/c Lei Municipal 13.278/02, 
Decreto 44.279/03 e Decreto 54.102/2013, com os valores atu-
alizados pelo Decreto Federal nº 9.412/18, a Cotação Eletrônica 
nº 012/2019-SMTUR por meio do COMPRASNET, e em especial 
o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 019566416 e 
a delegação de competência a mim atribuída pela Portaria nº 
02/2018-2018, AUTORIZO, observadas as formalidades legais 
e cautelas de estilo, a contratação da empresa: COMERCIAL 
NOSSO LAR EIRELI, inscrita no CNPJ: 18.266.878/0001-39, para 
aquisição de 01 (um) certificado digita - e-CNPJ tipo A3, pelo 
valor total de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo 
- SMTUR.

II. O controle de execução da presente aquisição será exer-
cido pelas servidora Priscila Pereira de Barros - RF: 856.749-2, 
na qualidade de fiscal e Juhllianny Julião da Silva – RF 811.946-
5, na qualidade de suplente.

III. Emita-se Nota de Empenho e liquidação em favor da 
empresa COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI, inscrita no CNPJ: 
18.266.878/0001-39, no valor de R$ 415,00 (quatrocentos e 
quinze reais), onerando a dotação orçamentária 73.10.04.126.3
011.2.818.3.3.90.40.00.00, para cobertura das despesas.

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE CONTRATO Nº Nº1551947100
Objeto: Aquisição de 01 (um) Storage NAS HP StoreEasy 

1660, especificados no item nº02 do Termo de Referência, 
anexo I, do Edital Pregão nº49/2018 do Ministério da Defesa 
Exército Brasileiro Base de Administração e Apoio da 5ª Divisão 
de Exercito, nas condições estabelecidas na ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 01/2018, a qual este contrato está vinculado.

Contratada(o) GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CON-
SUMO LTDA

CNPJ: nº 89.237.911/0001-40
Valor: R$ 77.830,00 (setenta e sete mil, oitocentos e trinta 

reais), fixos e irreajustáveis
Prazo: 60 (sessenta) meses, conforme garantia on-site.
Data:30/08/2019

 SÃO PAULO TRANSPORTE
 GABINETE DO PRESIDENTE

 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS

 A São Paulo Transporte S/A comunica que sua Diretoria 
Plena, nos termos da Resolução de Diretoria nº 19/088, 
de 06/08/2019, autorizou a contratação da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, para o 
fornecimento de água potável e serviços de coleta de esgotos, 
com demanda firme, contemplando 15 (quinze) locais, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no artigo 29, inciso X, 
da Lei Federal nº 13.303/16 e artigo 175, inciso X, do RILC da 
SPTrans, por dispensa de licitação.

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMISSÃO DE LICITAÇÕES 2
PREGÃO Nº 18/2019
ATA nº 104/2019 – ABERTURA DA SESSÃO
PROCESSO Nº TC/011017/2019
OBJETO: Aquisição de Solução, em Alta Disponibilidade, de 

FIREWALL UTM/NGFW do tipo Appliance, com Fonte Redun-
dante e Cluster, incluindo Hardware, Software, Banco de Horas, 
Vouchers de Treinamento, Serviços de Instalação, Configuração 
e Suporte Técnico 24x7.

No vigésimo dia do mês de setembro de dois mil e deze-
nove, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro da Comissão de 
Licitações nº 2 do Tribunal de Contas do Município de São Pau-
lo, senhor CLAUDIO VICENTE PALADINO BARONE, e a Equipe 
de Apoio, senhores FERNANDO CELSO MORINI e SILVANA R. 
DE CASTRO, designados pela Port. 134/2018, para a abertura 
da Sessão Pública do Pregão em epígrafe, visando a aquisição 
de solução, em alta disponibilidade, de FIREWALL UTM/NGFW 
do tipo appliance, com fonte redundante e cluster, incluindo 
hardware, software, banco de horas, vouchers de treinamento, 
serviços de instalação, configuração e suporte técnico 24x7. O 
Pregoeiro analisou as propostas encaminhadas eletronicamente 
e procedeu com a fase de lances. Ao final desta etapa foi possí-
vel conhecer os participantes: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ nº 
02.558.157/0001-62 e THS TECNOLOGIA INFORMACAO E CO-
MUNICACAO LTDA, CNPJ nº 10.757.593/0001-99. O Pregoeiro 
verificou as condições de participação da empresa TELEFONICA 
BRASIL S.A., detentora da melhor oferta, e não encontrou qual-
quer restrição que pudesse obstaculizar o prosseguimento do 
certame. Em sede de negociação o licitante reduziu seu valor 
global inicialmente ofertado para R$380.049,99, considerado 
dentro do limite aceitável. A documentação apresentada tem-
pestivamente foi minuciosamente analisada pela Comissão 
nº 2 e a área técnica demandante, Núcleo de Tecnologia da 
Informação, que entenderam pelo integral cumprimento do es-
tabelecido no instrumento convocatório e, assim, consideraram 
a proposta aceita. Ato contínuo o Pregoeiro concedeu o prazo 
de dois dias úteis para o recebimento da documentação original 
e declarou a sessão suspensa, com retorno previsto para as 
nove horas do dia vinte e seis de setembro de dois mil e deze-
nove para divulgação do resultado da análise da documentação 
original e prosseguimento do certame. Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, 
vai devidamente assinada pelo Presidente e pelos membros 
da Comissão. 

 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO: Nº 19/2019
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO
CONTRATADA: ADINP DISTRIBUIDORA DE DIÁRIOS OFI-

CIAIS LTDA. – EPP
CNPJ: 29.418.316/0001-80
OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

DE JORNAIS E REVISTAS
VALOR CONTRATUAL: R$ 60.717,00
DOTAÇÕES: 10 .10.01.032.3024.2100.3390.30 / 

10.10.01.032.3024.2100.3390.39
PROCESSO TC: Nº 003568/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2019

 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 06/2019
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO
DETENTORA: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.176.836/0001-00
OBJETO DA ATA: Registro de preços para aquisição de 

lâmpadas led
VIGÊNCIA: 20/09/2019 A 19/09/2020
VALOR ESTIMADO: R$ 43.602,00 (ESTIMADO)
PROCESSO TC: Nº 011448/2019
DATA DA ASSINATURA: 20/09/2019

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMPRAS

 DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE
Processo de Compras 749/19 Com base nas informações 

prestadas pelas áreas competentes, RATIFICO a autorização 
da contratação do INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO E 
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO – VIA DE ACESSO – RUY LEAL, 
para formalizar contratos e ministrar cursos de aprendizagem 
pelo valor total estimado de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil, 
quatrocentos e quarenta reais) para o período de 24 meses. - 
Osvaldo Arvate Jr. - Data: 20/09/19.

PRODUTOS METALÚRGICOS FERROVIÁRIOS EIRELI; WORLDTE-
CH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI.

I - Aberta a sessão pública, inicialmente o Sr. Pregoeiro, em 
conformidade com as disposições contidas no edital, efetuou 
através do sistema de compras eletrônicas www.comprasnet.
gov.br o aceite e divulgação das propostas formuladas e regis-
tradas pelas interessadas. Abriu-se em seguida a fase de lances 
para classificação das licitantes. II - Após a fase de lances, con-
siderando o menor preço total, no Item 01 a empresa C.G.F. DA 
SILVA ofertou lance no valor de R$ 315.000,00. Foi solicitado 
pelo Pregoeiro junto à empresa negociação do valor ofertado, 
porém a mesma não pode reduzir o valor ofertado, sendo então 
CLASSIFICADA.

No Item 02 a empresa C.G.F. DA SILVA, ofertou o lance 
no valor total de R$ 110.500,00 e com valor negociado a R$ 
105.000,00, sendo então CLASSIFICADA. III – Após o Sr. Prego-
eiro solicitou a empresa classificada que enviasse via “Enviar 
Anexo” no sistema do Comprasnet ou excepcionalmente via 
e-mail, a documentação conforme descrito no edital. Os docu-
mentos foram recebidos, analisados e aceitos pelas áreas com-
petentes, sendo então a empresa C.G.F. DA SILVA melhor classi-
ficada para o Item 01 e Item 02, sendo considerada habilitada.

IV - Aberta a fase final para verificação de intenção de 
recursos às 10:47 horas do dia 19/09/19, não houve manifes-
tação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 
11:31 horas do dia 19/09/19, cuja ata foi lavrada e assinada 
pelo Pregoeiro e equipe de apoio. A íntegra da referida ata 
encontra-se disponível no site www.comprasgovernamentais.
gov.br.

Pregoeiro.

 EXPEDIENTE Nº 0853/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/19
FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO/PORTAS, 

JANELAS E VITRÔS
ESCLARECIMENTO Nº 02
Senhores,
Em atenção à correspondência da empresa interessada em 

participar do Pregão em referência, consultamos a área respon-
sável, tendo a informar o que segue:

QUESTIONAMENTO: Solicito os orçamentos e preços esti-
mados utilizados para compor o processo deste pregão?

RESPOSTA: Informamos que a CET não divulga o valor de 
referência em atendimento a Lei Federal nº 13.303/16, artigo 
34, o valor estimado é sigiloso. Gerente de Suprimentos

 EXPEDIENTE Nº 1356/16
DESPACHO
À vista das informações constantes no expediente, espe-

cialmente com base no Parecer Jurídico SAJ nº 423/19 constan-
te às folhas 413/415 e com fundamento os artigos 57, inciso II 
da Lei Federal 8.666/93, e artigos 46 e 49 do Decreto Municipal 
nº 44.279/03, AUTORIZO o Aditamento nº 067/19 do Termo de 
Credenciamento nº 05/2016, celebrado com a empresa INOVA 
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA – EPP., inscrita 
no CNPJ sob o nº 22.368.937/0001-57, referente ao credencia-
mento de empresas para a distribuição do CARTÃO AZUL DIGI-
TAL – CAD do sistema de estacionamento nas vias, logradouros 
e áreas públicas do município de São Paulo utilizando tecnolo-
gia digital denominada estacionamento rotativo digital - ERD, 
conforme Chamamento Público nº 01/16.

I - Prorrogar o prazo contratual por 12 (doze) meses, no pe-
ríodo compreendido entre 08/09/2019 a 08/09/2020, podendo 
ser encerrado antecipadamente caso o “Regime de Transição” 
previsto na Portaria SMT.GAB nº 15/19 seja instituído antes de 
08/09/2020.

II - Publique-se.
São Paulo, 05 de setembro de 2019.
Diretor Administrativo e Financeiro
Formalização do Aditamento nº 067/19 ao Termo de Cre-

denciamento nº 05/16 celebrado com a empresa INOVA SO-
LUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA – EPP - CNPJ nº 
22.368.937/0001-57, referente ao credenciamento de empresas 
para a distribuição do CARTÃO AZUL DIGITAL – CAD do sistema 
de estacionamento nas vias, logradouros e áreas públicas do 
município de São Paulo utilizando tecnologia digital denomina-
da estacionamento rotativo digital - ERD, conforme Chamamen-
to Público nº 01/16, para prorrogar o prazo contratual por 12 
(doze) meses, compreendidos entre 08/09/2019 a 08/09/2020, 
podendo ser encerrado antecipadamente caso o “Regime de 
Transição” previsto na Portaria SMT.GAB nº 15/19 seja insti-
tuído antes de 08/09/2020, com fundamento nos artigos 57, 
inciso II da Lei Federal 8.666/93, e artigos 46 e 49 do Decreto 
Municipal nº 44.279/03. Formalizado em 05/09/19.

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - LICITAÇÕES

 DESPACHO
À v i s t a  do  cons tan te  no  Proces so  SE I  n º 

7610.2019/0002744-0, AUTORIZO, a aquisição de fitas ade-
sivas diversas (PVC, crepe, dupla face, etc.), destinados ao 
almoxarifado, nos termos do inciso II, artigo 29 da Lei nº 
13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho 
no valor de R$ 1.725,60 (mil, setecentos e vinte e cinco reais 
e sessenta centavos), em favor da empresa HÉLIO MASASHI 
SAITO & CIA LTDA. inscrita no CNPJ 62.492.798/0001-93, 
onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100
.3.3.90.30.00.09.

 DESPACHO
À v i s t a  do  cons tan te  no  Proces so  SE I  n º 

7610.2019/0002712-2, AUTORIZO, a aquisição de 750 kg. de 
café torrado e moído, embalagem á vácuo, graduação “GOUR-
MET” (com laudo de escala sensorial superior a 7,3), destinados 
ao almoxarifado, nos termos do inciso II, artigo 29 da Lei nº 
13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no 
valor de R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais), em 
favor da empresa SANTA CRUZ – INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE CAFÉ LTDA , inscrita no CNPJ 61.523.940/0001-50, one-
rando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3
.90.30.00.09.

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 APLICAÇÃO DE PENALIDADE
A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU-

NICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, 
por intermédio de seu Diretor de Administração e Finanças e 
sua Diretora Jurídica, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social e acolhendo o Parecer GJU nº 147/2019, para 
tornar pública a aplicação de penalidade de multa à empresa 
JOTAERRE DIGITAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
nº 61.584.843/0001-77, pelo descumprimento das disposições 
contidas no Contrato Administrativo CO-07.06/15, no valor de 
R$ 701,20 (setecentos e um reais e vinte centavos), nos termos 
do artigo 87, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, concedendo-
-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
administrativo.

Luana Pereira
Realce

Luana Pereira
Realce

Luana Pereira
Realce
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