








Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

 96905 NOTA DE EMPENHO

 01/12/2021

6017.2020/0004742-0

30.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

30.10 Gabinete do Secretário SMDET-GAB

Avenida São João - 473 -  5º andar - Centro - São Paulo - SP - 01035000

(11) 3224-6004

04.537.740/0001-12

SMDETÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: SÃO PAULO NEGÓCIOS

Rua Líbero Badaró - 293 -  - Centro - São Paulo - SP - 01009000 CNPJ / CPF:

Telefone:

28.743.311/0001-60

(11) 3343-6024

Banco - 1 Agência - 1.897 -X

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

30.10.11.334.3019.2438

00

-

-

-

-

-

Operação e Manutenção da São Paulo Investimentos e Negócios

Subvenções Sociais

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

01

01

Prorrogação do Termo de Contrato de Gestão 01/2020

Instituições de Caráter Assistencial, Cultural e Educacional

Instituições de Caráter Assistencial

-

-

Conta Corrente - 000.018.935-9

3.3.50.43.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal: Modalidade de Licitação:84 - Lei Federal 9.637/1998-Qualifica as OS x Celeb 8 - Não Aplicável

Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três CentavosValor: R$ 458.333,33 

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 458.333,33 

R$ 458.333,33 

R$ 458.333,33 

R$ 0,00 

Operação Anterior

Reserva :  69166/2021

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 1696/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 

Prazo(em dias) : 789 Inicio da Vigência : 

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Código Descrição
 74 5º dia útil do mês

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 458.333,33

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D784354

Marcelo 
Monegatto CRC 
1SP153991/O-2

Assinado de forma digital 
por Marcelo Monegatto 
CRC 1SP153991/O-2 
Dados: 2021.12.01 15:31:49 
-03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SMDET-GAB

30.10.11.334.3019.2.438.33504300.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

NOME

Gabinete do Secretário

6017.2020/0004742-0

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

96905/2021

(11) 3224-6004

TELEFONE

1 de 2

FOLHA

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

 458.333,3300000  458.333,33 1,00 Objeto consiste no fomento e na operacionalização das 

atividades e serviços na área de promoção de 

investimentos, exportações e desenvolvimento, 

especialmente as que contribuam para a redução das 

desigualdades regionais, a competitividade da economia, a 

geração de emprego e renda e a inovação tecnológica

 1 UN

DATA DE EMISSÃO

01/12/2021
 458.333,33 R$

Usuário responsável pela Inclusão: D784354

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SMDET-GAB

30.10.11.334.3019.2.438.33504300.00

DOTAÇÃO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

NOME

Gabinete do Secretário

6017.2020/0004742-0

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

96905/2021

(11) 3224-6004

TELEFONE

2 de 2

FOLHA

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

OBJETO: Fomento e a operacionalização da gestão das atividades e serviços na área de promoção de investimentos, 

exportações e desenvolvimento, especialmente as que contribuam para a redução das desigualdades regionais, a 

competitividade da economia, a geração de empregos e renda e a inovação tecnológica em conformidade com os Anexos 

Técnicos que integram o CONTRATO DE GESTÃO.

VIGÊNCIA: 31/12/2020 a 31/03/2022.

VALOR MENSAL: De acordo com o Cronograma Financeiro e Desembolsos constantes do Termo do Aditamento.

CONDIÇÕES PAGTO.: Os valores dos pagamentos e o número de parcelas e as respectivas condições serão definidos, 

conforme cronograma de desembolso,  os pagamentos ocorrerão até o 5º (quinto) dia útil do mês corrente.

PENALIDADES: As penalidades são as previstas no capítulo IV da Lei Federal n. 8.666/93, conforme Cláusula Décima 

Primeira do Termo de Contrato de Gestão nº 01/2020.

CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO: Artigo 1º do Decreto nº 56.633/15

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou 

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que 

constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a 

ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Gestor Responsável: João Paulo de Brito Greco - R.F. 835.892.3

Fiscal Responsável: Viviane Lopes de Oliveira Sousa, RF: 826.739.1

Fone para contato: (11) 3224-6000 ramal 6024

OBS.: As demais informações para a realização do ajuste constam nas cláusulas Termo de Contrato de Gestão nº 01/2020 e 

demais documentos integrantes.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Inclusão: D784354
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 PROCESSO N°6074.2017/0000294-5
Interessada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania - SMDHC.
Assunto: Correção dos valores totais atuais apresentados 

nos TA 006, TA 007 e TA 008 do Contrato nº 008/2016-SMPM.
DESPACHO
I - . À vista da a manifestação de SMDHC/CAF/DOF/DEOF, 

doc. SEI nº 056852644, e da manifestação da Assessoria Jurídi-
ca desta Pasta sob documento SEI n.º 057327914,057388478 , 
AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de es-
tilo, com base na pela delegação a mim conferida pela Portaria 
nº 013/SMDHC/2019, o aditamento do Contrato nº 008/2016-
SMPM, celebrado com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, cujo objeto trata 
da Prestação de serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC por 
meio de linhas diretas não residenciais, destinado ao tráfego de 
chamadas locais e longa distância nacional, para fazer constar 
a Correção dos valores totais atuais apresentados nos TA 006, 
TA 007 e TA 008, que passa a ser de R$ 111.256,00 (cento e 
onze mil, duzentos e cinqüenta e seis reais).

II - AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento nº 009.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0007975-7
EXTRATO DO 10º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 

nº 72/SMSUB/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1
CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSP/COGEL/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/SMPR/COGEL/2017
AGRUPAMENTO IV
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS-SMSUB.
CONTRATADA: FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO 

S.A – CNPJ: 66.806.555/0001-33
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A DOS SER-

VIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA, VISANDO A 
MELHORIA DO PAVIMENTO, INCLUINDO DRENAGEM, RECICLA-
GEM DE MATERIAIS PROVINIENTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E/OU AQUELES DOS SERVIÇOS DE FRESA-
GEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EM ESPUMA DE ASFALTO E 
DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES.

OBJETO DO AJUSTE: CONCESSÃO DE REEQUILIBRIO – FICA 
REEQUILIBRADOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021 
– OS VALORES APURADOS DE REEQUILIBRIO TOTALIZAM R$ 
48.549,27 (QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E QUAREN-
TA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

 PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0007957-9
EXTRATO DO 8º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 

78/SMSUB/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1
CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSP/COGEL/2016
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 12/SMPR/COGEL/2017-
AGRUPAMENTO IX
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO/ SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS -SMSUB
CONTRATADA: JOFEGE – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA – CNPJ: 65.162.847/0001-20
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A DOS SER-

VIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA, VISANDO A 
MELHORIA DO PAVIMENTO, INCLUINDO DRENAGEM, RECICLA-
GEM DE MATERIAIS PROVINIENTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E/OU AQUELES DOS SERVIÇOS DE FRESA-
GEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EM ESPUMA DE ASFALTO E 
DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES.

OBJETO DO AJUSTE: CONCESSÃO DE REEQUILIBRIO – FICA 
REEQUILIBRADOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021

 CASA VERDE - CACHOEIRINHA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 029/SUB-
-CV/AJ/2021

PA SEI Nº 6033.2021/0003135-3
OBJETO DESTE TC: Contratação de empresa para Re-

vitalização em área municipal localizado na Rua Baltasar 
Abadal, conforme as especificações contidas no Anexo 
I – Memorial Descritivo.

CONTRATANTE: PMSP - SUB-CV/SUBPREFEITURA CASA 
VERDE/CACHOEIRINHA

CONTRATADA: APENG SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 30.037.029/0001-09
VALOR TOTAL: R$ 284.241,04 (duzentos e oitenta e quatro 

mil duzentos e quarenta e um reais e quatro centavos)
DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.3

9.00.00
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/12/2021 A 28/06/2022
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
SUSPENSÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 029/SUB-CV/

AJ/2021
PA SEI Nº 6033.2021/0003135-3
1. À vista dos elementos constantes do presente, e no uso 

das atribuições legais a mim conferidas no Artigo 9º da Lei nº 
13.399/2002, e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações, bem como considerando os mandamentos do art. 
1º do Decreto nº 60.633/2021, do Decreto nº 60.777/2021, que 
dispõe sobre o encerramento do exercício de 2021 e do Decreto 
nº 61.004/2022 que fixa normas referentes à execução orça-
mentária e financeira do exercício de 2022. Desta forma diante 
das circunstâncias de força maior, tendo em vista que está 
sendo aguardada liberação de cotas financeiras para empenha-
mento das despesas no corrente exercício, DETERMINO a sus-
pensão até a ulterior deliberação do Termo de Contrato nº 029/
SUB-CV/AJ/2021, oriundo do Convite nº 016/SUB-CV/2021, que 
tem como objeto a Contratação de empresa para Revitalização 
em área municipal localizado na Rua Baltasar Abadal, conforme 
as especificações contidas no Anexo I – Memorial Descritivo, 
celebrado com a empresa APENG SERVIÇOS E CONTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ Nº 30.037.029/0001-09, a partir de 18/01/2020 
até a ulterior deliberação. Ficando, portanto, suspenso o prazo 
contratual.

 EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 028/SUB-
-CV/AJ/2021

PA SEI Nº 6033.2021/0003205-8
OBJETO DESTE TC: Contratação de empresa para 

Revitalização em área municipal com reforma de qua-
dra, localizado na Travessa Samuel Barbosa X Rua Padre 
Moura, conforme as especificações contidas no Anexo 
I – Memorial Descritivo

CONTRATANTE: PMSP - SUB-CV/SUBPREFEITURA CASA 
VERDE/CACHOEIRINHA

CONTRATADA: APENG SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 30.037.029/0001-09
VALOR TOTAL: R$ 278.571,27 (duzentos e setenta e oito mil 

quinhentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos)
DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/12/2021 A 28/06/2022
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021.

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TRABALHO E 
TURISMO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO 
CONTRATUAL

Processo Administrativo: 6017.2020/0004742-0
Contrato: Termo de Contrato de Gestão SF n. 01/2020
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvi-

mento Econômico, Trabalho e Turismo - SMDET - CNPJ 
04.537.740/0001-12

Contratada: São Paulo Investimentos e Negócios – CNPJ 
28.743.311/0001-60

Objeto Contratual: Prestação de serviços de vigilância e 
segurança patrimonial desarmada

Objeto do Aditamento: Prorrogação Contratual, Alteração 
do Plano de Trabalho e Alteração de Prestação de Contas.

Cláusula Primeira - do Objeto: 1.1.1 Prorrogação do prazo 
contratual por 04 (quatro) meses, vigorando até 31/03/2022; 
1.1.2 Alteração na Prestação de Contas, para atender ao dispos-
to na Portaria SF 314/16 de novembro de 2021.

Cláusula Terceira: Valor reajustado: Valor total global R$ 
1.726.040,00 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil quarenta 
reais).

Dotação orçamentária: 30.10.11.334.3019.2.438.3.3.50.
85.00.00

Cláusula Quarta - Do Plano de Trabalho: Fica pactuado que 
o Plano de trabalho (doc.055569403) passa ser parte integrante 
do Termo de Contrato de Gestão, como anexo I - parte III.

Cláusula Sexta - Da Ratificação: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições do Termo de Contrato de Gestão SF n. 
01/2020.

Data de Assinatura: 30/11/2021.
Signatários: Armando de Almeida Pinto Júnior, Secretário 

Substituto, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho e Turismo - SMDET; e Aloysio Nunes Ferreira 
Filho, Diretor Presidente, e Michael Sotelo Cerqueira, Diretor 
Executivo, pela SPIN - São Paulo Investimentos e Negócios.

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DIRETOR GERAL

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 28/FPETC/2021
OC nº: 801085801002022OC00004
PROCESSO: 8110.2021/0000159-8
A FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E 

CULTURA, torna público para conhecimento de quantos possam 
se interessar, que procederá a abertura da licitação na moda-
lidade PREGÃO ELETRÔNICO, a ser realizada por intermédio 
do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa 
Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo 
– Sistema BEC/SP”, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM objeti-
vando a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmado para 
a Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública 
Prof. Makiguti e para o Centro de Formação Cultural Cidade 
Tiradentes, ambos localizado na Cidade Tiradentes, São Paulo 
– SP, administrado pela Fundação Paulistana de Educação Tec-
nologia e Cultura, com a finalidade de exercer preventivamente 
a proteção do patrimônio e das pessoas que se encontram nos 
limites da localidade a ser vigiada, com a efetiva cobertura dos 
postos relacionados na Tabela de Locais. conforme especifica-
ções constantes no Termo de Referência

O início do prazo de envio de propostas eletrônicas será 
dia 19 de janeiro de 2022 e a abertura da sessão pública de 
processamento do certame ocorrerá no dia 31 de janeiro de 
2022 às 10:00.

O Caderno de Licitação composto de Edital e Anexos 
poderá ser retirado, mediante a entrega de um CD-R na seção 
de Compras e Licitações à Avenida São João, 473, 6º andar, 
Centro - São Paulo - SP, CEP 01035-000, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 10:00 às 16:00 horas, até o último dia útil 
que anteceder a data designada para a abertura do certame ou 
poderá ser obtido via internet, gratuitamente, nos endereços 
eletrônicos da Prefeitura do Município de São Paulo: http://e-
-egocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br 
-OC 801085801002022OC00004.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelos interes-
sados através dos telefones (11) 3225-1920.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO -EXTRATO
CONTRATO Nº 350/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002331-1
CONTRATADA: SAGAZ SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPA-

MENTOS DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 08.646.703/0001-01
OBJETO: Contratação de serviços de infraestrutura de rede 

com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, 
desinstalações, remanejamentos e execução de projetos em 
rede de telefonia e lógica, por demanda, na Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos e Cidadania e demais equipamentos 
externos.

VALOR: R$ 1.159.527,66 (hum milhão cento e cinqüenta 
e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e seis 
centavos

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORMALIZADO EM: 15/12/2021
a)GIOVANI PIAZZI SENO – Chefe de Gabinete - SMDHC
b) LEONARDO DOS SANTOS GADELHA - SAGAZ SERVIÇOS 

E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LTDA.

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHERES

 PROCESSO N°6074.2019/0000239-6
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania – SMDHC.
ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 05 AO TERMO DE 

COLABORAÇÃO Nº TCL/003/2020/SMPM.
DESPACHO
I - À vista das informações e documentos que instruem 

o presente, especialmente o Parecer exarado especialmente o 
parecer exarado pela Coordenação de Políticas para as Mu-
lheres (056405894) e pela Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 
057329006), que acolho, AUTORIZO o Aditamento nº 05 do 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TCL/003/2020/SMPM, firmado 
com a OSC UNIÃO POPULAR DE MULHERES DE CAMPO LIMPO 
E ADJACÊNCIAS, inscrita no CNPJ sob nº. 57.395.741/0001-36, 
objetivando a alteração da cláusula 1.1.1 DO ANEXO ÚNICO e 
acréscimo da cláusula 1.1.2, ficando mantidas e inalteradas as 
demais cláusulas.

II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de 
Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 2.388.335,93 (dois milhões, 
trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e 
noventa e três centavos).

a)  TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete 
- SGM.

b)  JOHANN NOGUEIRA DANTAS, Diretor Presidente – PRE 
da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRO-
DAM-SP – S.A.

ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO, Diretor 
de Desenvolvimento e Operações de Sistemas – DDO da EM-
PRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S.A.

 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO
 6013.2020/0000476-2 -  LICITAÇÃO: PREGÃO 

ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - INTERESSADA: SGM/
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO - SEGES - ASSUNTO: 
PREGÃO ELETRÔNICO N º 05/2021-COBES - REGISTRO DE 
PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO PREDIAL ÀS UNIDADES 
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. - À vista 
dos elementos constantes no presente processo, em especial 
o parecer da Coordenadoria Jurídica da Secretaria Executiva 
de Gestão - SEGES da Secretaria de Governo Municipal - SGM 
em doc SEI 057037721, que adoto como razão de decidir, 
em cumprimento ao disposto no artigo 4º, inciso XXII da 
Lei Federal nº 10.520/2002, no artigo 3º, inciso VI e §1º do 
Decreto Municipal nº 46.662/2005, nas disposições contidas 
nos Decretos Municipais nº 43.406/2003 e 56.144/2015, e no 
exercício da competência a mim delegada pelo artigo 4º, inciso 
I, alínea "d" da Portaria SGM nº 11/2021, DECIDO ANULAR o 
Pregão Eletrônico nº 05/2021-COBES, cujo objeto é o registro de 
preços para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de 
reservatório predial às Unidades da Prefeitura do Município de 
São Paulo, realizado em 21 de setembro de 2021.

 PROCESSO: 7310.2022/0000005-9 - INTERESSADO: 
SÃO PAULO PARCERIAS S/A. - ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/SG-COBES/2021 
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020-COBES). - À vista dos 
elementos contidos no presente, especialmente a manifesta-
ção da Divisão de Pesquisa e Registro de Preços – DPRP no 
doc. 057382597, com fundamento no artigo 24, §2º e §3º 
do Decreto nº 56.144/15 e art. 4º, inciso III, da Portaria 11/
SGM/2021, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços 
nº 001/SG-COBES/2021, cuja detentora é a empresa Centro 
de Integração Empresa-Escola (CIEE), inscrita no CNPJ sob nº 
61.600.839/0001-55, pela São Paulo Parcerias S/A, como órgão 
não participante da Ata de RP, no quantitativo de 15 (quinze) va-
gas de Estagiários de Nível Superior, pelo período de 12 meses.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGU-

RANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO 001/SMSU/2022 - Processo SEI 6029.2021/0015024-5, 
Oferta de Compra 801005801002022OC00001 (PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA) e Oferta de Compra 801005801002022OC00002 
(PARTICIPAÇÃO AMPLA),com data prevista para o dia 
31/01/2022 às 10h00, que tem como objeto a“Registro de 
Preço para contratação de empresa especializada no for-
necimento de Kit Lanche, para eventos apoiados pela Se-
cretaria Municipal de Segurança Urbana”, conforme especi-
ficações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital.

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N.º 
02/2022-SGM

CONTRATO ADITADO: 02/2020-SGM.
PROCESSO Nº: 6011.2018/0000618-3
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA 

DE GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E 

OBRAS LTDA-EPP
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especia-

lizada na execução de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em 01 (um) Gerador GMG A0200176799, Motor CUM-
MINS, Potencia 200KVA, por um período de 12 (doze) meses.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência contra-
tual por 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste de preços.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 6.499,92 (seis mil quatrocen-
tos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), mais 
reajuste de preços.

a)  -TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete 
- SGM.

b)  -SIMONE DE OLIVEIRA SOUZA, Sócia da EMPRESA BRA-
SILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP.

 EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N.º 
41/2021-SGM

CONTRATO ADITADO: 04/2020-SGM.
PROCESSO Nº: 6011.2019/0001758-6
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA 

DE GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
OBJETO DO CONTRATO: : Prestação de serviços de manu-

tenção preventiva e corretiva nos 05 (cinco) portões instalados 
na entrada principal do Edifício Matarazzo.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência contra-
tual por 12 (doze) meses a partir de 28.01.2022, sem aplicação 
de reajuste de preços.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 
quinhentos reais).

a)  -TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete 
- SGM.

b)  -JORGE RICARDO CRUZ, procurador da empresa a ELE-
VADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

-MÁRCIA REGINA MUNHOZ DE RESENDE, procuradora da 
empresa a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

 EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N.º 
01/2022-SGM

CONTRATO ADITADO: 04/2021-SGM.
PROCESSO Nº: 6011.2021/0000792-4
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA 

DE GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

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

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços Técnicos 
Especializados de Tecnologia da Informação, pela PRODAM, 
para SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC para o suporte dos 
negócios para a Secretaria de Governo Municipal – SGM.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração das cláusulas 1.1. 
e 8.1 do Contrato n.º 04/2021-SGM, bem como alteração da 
Proposta PC-SGM-210303-21 – Versão 8.0, para inclusão das 
propostas PA-SGM-210930-131 - Versão 2.0 (doc. 055180457), 
e PA-SGM-211118-154 – versão 2.0 (doc. 055912619).

394 Reversão parcial   34.147,70
 Link Card Administradora de Benefícios EIRELI
395 Reversão parcial   101,89
 Adinp Administradora de Diários Oficiais Ltda ME
397 Reversão parcial   3.500,00
 Lavanderia e Tinturaria Luiza Ltda
398 Reversão parcial   8.700,40
 Comavi Locação e Serviços – EIRELI – EPP
399 Reversão parcial   2.560,72
 RP Manutenção Industrial EIRELI
400 Reversão total   144,31
 RP Manutenção Industrial EIRELI
401 Reversão parcial   23.006,79
 RP Manutenção Industrial EIRELI
402 Reversão total   41,04
 RP Manutenção Industrial EIRELI
403 Reversão total   5.513,80
 RP Manutenção Industrial EIRELI
404 Reversão parcial   110.000,00
 RP Manutenção Industrial EIRELI
405 Reversão parcial   28.235,88
 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
407 Reversão parcial de adiantamento   625,53
 Sandra Regina de Araujo
409 Reversão parcial   138,80
 Onenet Network Company LTDA
412 Reversão parcial   10.592,36
 OST Tecnologia LTDA
418 Reversão total de adiantamento   300,00
 Ricardo Mendes Leal
419 Reversão parcial   100.496,90
 Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo PRODAMSP SA
433 Reversão parcial   286,36
 Secretaria Municipal da Fazenda
434 Reversão parcial   6.784,74
 Telefônica Brasil S.A.
435 Reversão total   2.940,00
 Eurolab Análises Técnicas LTDA
436 Reversão parcial   439,54
 Thyssenkrupp Elevadores SA
437 Reversão parcial   1.571,00
 Axxon Ambiental EIRELI - ME
 TOTAL DE CANCELAMENTOS DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS   561.749,61
 TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS   - 409.649,38
 TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS   4.015.665,93
 77.10 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS
 DO TCMSP

COMPRAS
 TOTAL DE COMPRAS   0,00
 CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES
 REF. VALORES NÃO UTILIZADOS
 PARA COMPRAS, COM REVERSÃO
 DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM
 TOTAL DE CANCELAMENTOS E   0,00
 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
 TOTAL LÍQUIDO DE COMPRAS   0,00

SERVIÇOS
 TOTAL DE SERVIÇOS   0,00
 CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES
 REF. VALORES NÃO UTILIZADOS
 PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO
 DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM
 TOTAL DE CANCELAMENTOS E   0,00
 DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS
 TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS   0,00
 TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS   0,00

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 18 de janeiro de 2022 às 05:03:00
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CREDENCIADA: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVI-
ÇOS LTDA.

Rede complementar de venda e carregamento de créditos 
eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: alterações das cláusulas: primeira; 
segunda; quarta; quinta; sexta; sétima; oitava; décima-primeira; 
décima-terceira; décima-sexta; vigésima, vigésima-segunda e 
vigésima-quinta, do Termo de Credenciamento Original.

REGISTRO: 2019/0148-11-02
CREDENCIADA: RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA 

E SERVIÇOS LTDA.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: alterações das cláusulas: primeira; 
segunda; quarta; quinta; sexta; sétima; oitava; décima-primeira; 
décima-terceira; décima-sexta; vigésima, vigésima-segunda e 
vigésima-quinta, do Termo de Credenciamento Original.

REGISTRO: 2019/0148-12-02
CREDENCIADA: CITTAMOBI DESENVOLVIMENTO EM 

TECNOLOGIA LTDA.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: alterações das cláusulas: primeira; 
segunda; quarta; quinta; sexta; sétima; oitava; décima-primeira; 
décima-terceira; décima-sexta; vigésima, vigésima-segunda e 
vigésima-quinta, do Termo de Credenciamento Original.

REGISTRO: 2019/0148-13-02
CREDENCIADA: PRODATA MOBILITY BRASIL S.A
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: alterações das cláusulas: primeira; 
segunda; quarta; quinta; sexta; sétima; oitava; décima-primeira; 
décima-terceira; décima-sexta; vigésima, vigésima-segunda e 
vigésima-quinta, do Termo de Credenciamento Original.

REGISTRO: 2019/0148-17-02
CREDENCIADA: QIWI BRASIL TECNOLOGIA S.A
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: alterações das cláusulas: primeira; 
segunda; quarta; quinta; sexta; sétima; oitava; décima-primeira; 
décima-terceira; décima-sexta; vigésima, vigésima-segunda e 
vigésima-quinta, do Termo de Credenciamento Original.

REGISTRO: 2019/0148-19-02
CREDENCIADA: UP MOBILE MANAGEMENT LTDA.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: alterações das cláusulas: primeira; 
segunda; quarta; quinta; sexta; sétima; oitava; décima-primeira; 
décima-terceira; décima-sexta; vigésima, vigésima-segunda e 
vigésima-quinta, do Termo de Credenciamento Original.

REGISTRO: 2019/0148-22-02

 SÃO PAULO TRANSPORTE
 GABINETE DO PRESIDENTE

 RESUMO DE TERMOS ADITIVOS REGISTRA-
DOS NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMI-
NISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO 
TRANSPORTE S/A.

CREDENCIADA: BENEFÍCIO CERTO LTDA.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: alterações das cláusulas: primeira; 
segunda; quarta; quinta; sexta; sétima; oitava; décima-primeira; 
décima-terceira; décima-sexta; vigésima, vigésima-segunda e 
vigésima-quinta, do Termo de Credenciamento Original.

REGISTRO: 2019/0148-02-02
CREDENCIADA: DEVELS SERVIÇOS EM TRANSPORTE 

S/S LTDA.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: alterações das cláusulas: primeira; 
segunda; quarta; quinta; sexta; sétima; oitava; décima-primeira; 
décima-terceira; décima-sexta; vigésima, vigésima-segunda e 
vigésima-quinta, do Termo de Credenciamento Original.

REGISTRO: 2019/0148-03-02
CREDENCIADA: SERVLOT SERVIÇOS E SISTEMAS OPE-

RACIONAIS LTDA.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: alterações das cláusulas: primeira; 
segunda; quarta; quinta; sexta; sétima; oitava; décima-primeira; 
décima-terceira; décima-sexta; vigésima, vigésima-segunda e 
vigésima-quinta, do Termo de Credenciamento Original.

REGISTRO: 2019/0148-08-02
CREDENCIADA: AMARALINA SERVIÇOS E SISTEMAS 

LTDA.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: alterações das cláusulas: primeira; 
segunda; quarta; quinta; sexta; sétima; oitava; décima-primeira; 
décima-terceira; décima-sexta; vigésima, vigésima-segunda e 
vigésima-quinta, do Termo de Credenciamento Original.

REGISTRO: 2019/0148-09-02
CREDENCIADA: PLDEVICE TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

DE COMPUTADORES LTDA.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: alterações das cláusulas: primeira; 
segunda; quarta; quinta; sexta; sétima; oitava; décima-primeira; 
décima-terceira; décima-sexta; vigésima, vigésima-segunda e 
vigésima-quinta, do Termo de Credenciamento Original.

REGISTRO: 2019/0148-10-02

DOADORA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-
-SP S/A.

DONATÁRIA: COOPERMITI - COOPERATIVA DE TRABALHO, 
PRODUCAO, RECICLAGEM E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS.

CNPJ Nº: 11.258.736/0001-80
OBJETO: DOAÇÃO DOS BENS INSERVÍVEIS RELACIONADOS 

NO DOCUMENTO SEI Nº 056817531, ANEXO AO PRESENTE 
INSTRUMENTO, POR LIBERALIDADE, NO ESTADO EM QUE SE 
ENCONTRAM E DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À DONATÁRIA, 
PARA ATENDEREM A SEU USO E A NECESSIDADE DE INTERESSE 
SOCIAL E NOS TERMOS DO SEU OBJETO SOCIAL.

VALOR: O VALOR RESIDUAL DOS BENS ORA DOADOS É DE 
R$ 51.787,23 (CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA 
E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 14/01/2022.

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 1053
SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
7810.2019/0000071-0 - Operação Urbana Centro - OU
Interessados: Shopping Barão de Duprat Administração 

de Imóveis Ltda
DESPACHO:
I - À vista do que consta do presente feito, notadamente 

a informação em SEI 056774974, TORNO SEM EFEITO o 
Despacho documental SP-URB/PRE (054056826) constante no 
processo SEI n.º 7810.2019/0000071-0.

II - Publique-se.
III - Encaminhe-se à DEO/GAT para providências subse-

quentes.
Roberto Arantes Filho
Presidente da São Paulo Urbanismo

 PROCESSO Nº 7810.2021/0001487-0

DESPACHO: RETI-RATI
I. À vista dos elementos que instruem este processo, em 

atenção às disposições insertas no Decreto Municipal n.º 
61.004/2022, referente a Execução Orçamentária, RETIFICO o 
despacho publicado no DOC de 02/12/2021, pág. 57 (documen-
to SEI nº 055747004), para constar que AUTORIZO a emissão 
de Notas de Empenho para atendimento das despesas decor-
rentes da aquisição, onerando a dotação n.º 05.10.15.122.302
4.2.100.4.4.90.52.00.09, conforme nota de reserva n.º 03/2022, 
mantidas inalteradas todas as demais disposições.

II. Publique-se.
III. Após, encaminhe-se a DAF/GFI, para adoção de medidas 

em prosseguimento.
FRANCISCO ROBERTO ARANTES FILHO
Presidente da São Paulo Urbanismo

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de 
R$ 4.127.903,94 (quatro milhões, cento e vinte e sete mil, 
novecentos e três reais e noventa e quatro centavos), e demais 
empenhamentos e/ou cancelamentos que vierem a ocorrrer 
durante o exercício de 2022 deverão onerar a dotação 83.10.16
.122.3024.2611.3.3.90.47.00.09

A nota de empenho será processada a partir da abertura do 
sistema SOF no exercício de 2022.

 DESPACHO
À vista das informações constantes no Processo SEI nº 

7610.2022/0000038-6 e em especial as manifestações de 
fls. 057231371, que acolho, AUTORIZO o empenho a favor 
da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - 
COHAB/SP - CNPJ/MF nº 60.850.575/0001-25, para atender 
despesa relacionada com Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte dos 
estagiários da COHAB/SP, com fundamentação legal nas Leis 
Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação 
Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se notas de empenho nos valo-
res de R$ 1.805.074,20 (Um milhão, oitocentos e cinco mil, 
setenta e quatro reais e vinte centavos) e R$ 200.563,80 (du-
zentos mil, quinhentos sessenta e três mil e oitenta centavos), 
respectivamente, e demais empenhamentos e cancelamentos 
que vierem a ocorrer no exercício de 2022, que deverá onerar a 
dotação 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do 
sistema SOF no exercício de 2022.

 DESPACHO
À vista das informações constantes no Processo SEI nº 

7610.2022/0000053-0 , AUTORIZO os empenhos a favor de 
São Paulo Tribunal de Justiça - CNPJ nº 51.174.001/0001-
93 no valor de R$ 64.029,00 (Sessenta e quatro mil reais 
e vinte e nove centavos), Banco do Brasil S/A - CNPJ nº 
00.000.000/2885-19 no valor de R$ 106.714,00 (Cento e seis 
mil, setecentos e quatorze reais), Superior Tribunal de Justi-
ça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 no valor de R$ 7.115,00 
(Sete mil, cento e quinze reais) e Secretaria da Fazenda e 
Planejamento - CNPJ nº 46.377.222/0001-29 no valor de 
R$ 72.026,74 (Setenta e dois mil, vinte e seis reais e setenta 
e quatro centavos), para pagamento de despesas processuais 
conforme manifestação SEI 057155275, com fundamentação 
legal nas leis federais 13.303/16 e 4.320/64 e atualizações, e na 
legislação municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se notas de empenhos nos valores 
correspondentes a cada favorecido, e demais empenhamentos 
e cancelamentos que vierem ocorrer no exercício de 2022, 
onerando a dotação 91.10.16.122.3024.2611.3.3.90.91.00.08.

As notas de empenho serão processadas após a abertura 
do SOF no exercício 2022.

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE 
BENS INSERVÍVEIS

CO/TD-08.01/2022
PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013853-8
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 29, INCISO XVII, DA LEI 

FEDERAL Nº 13.303/2016.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 SÃO PAULO TURISMO - COMPRAS

 DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE COMPRA E AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO EMITIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
AS/OC PC MODALIDADE FORNECEDOR CNPJ DATA MATERIAL VALOR
0231/2021 7210.2021/0004418-2 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Extratech Serviços e Locação de Equipamentos Ltda 15.656.437/0001-55 01/12/2021 Contratação de serviço de engenharia para obtenção de aprovação do evento "Inclui Sampa - Show de Encerramento" junto aos órgãos públicos competentes R$ 20.000,00
0232/2021 7210.2021/0004504-9 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Extratech Serviços e Locação de Equipamentos Ltda 15.656.437/0001-55 01/12/2021 Contratação de serviço de engenharia para obtenção de aprovação do evento Réveillon 2022 - Paulista junto aos órgãos competentes R$ 29.250,00
0233/2021 7210.2021/0004431-0 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Berkley International do Brasil Seguros S.A. 07.021.544/0001-89 01/12/2021 Contratação de seguro de riscos diversos, responsabilidade civil e de acidentes pessoais em atendimento ao evento "Inclui Sampa Show de Encerramento" R$ 1.325,13
0234/2021 7210.2021/0004173-6 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 MCR Sistemas e Consultoria Ltda 04.198.254/0001-17 01/12/2021 Aquisição de licenças do software Adobe Creative Cloud R$ 18.484,00
0235/2021 7210.2021/0004427-1 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 José Esteves Lopes Filho Eventos-EPP 11.250.035/0001-03 02/12/2021 Locação de carrinhos para distribuição de pipoca e algodão doce em atendimento ao evento "Inclui Sampa - Show de Encerramento" R$ 13.496,00
0236/2021 7210.2021/0004553-7 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Maria da Glória Assis Valle - ME 08.366.884/0001-04 02/12/2021 Contratação de serviço de decoração temática em atendimento ao evento "Inclui Sampa - Show de Encerramento" R$ 48.261,00
0237/2021 7210.2021/0004433-6 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Nemeth e Vasconcellos Produções e Eventos Ltda. - ME 07.226.752/0001-14 03/12/2021 Locação de piso tipo linóleo em atendimento ao evento "Estreia Documentário (Performance)" R$ 1.700,00
0238/2021 7210.2021/0004435-2 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Luzi Locação de Equipamentos Audiovisuais Eireli 31.958.109/0001-60 03/12/2021 Contratação de serviço de audiodescrição cumulada com locação de equipamentos em atendimento aos eventos "Estreia Documentário
       Performance" e "Inclui Sampa Show de Encerramento" R$ 4.500,00
0239/2021 7210.2021/0004006-3 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 ML Gestão e Serviços Ltda - EPP 11.239.339/0001-61 03/12/2021 Locação de material para sinalização de trânsito em atendimento a diversos eventos pelo período de 90 dias R$ 47.445,00
0240/2021 7210.2021/0004496-4 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 T+2 Comunicação Visual Eireli - ME 11.460.596/0001-29 03/12/2021 Contratação de serviço de montagem e desmontagem de estrutura temporária de sala em atendimento ao evento "Inclui Sampa - Show de Encerramento" R$ 15.300,00
0241/2021 7210.2021/0004421-2 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Fuad Bahdur Neto 42278750801 22.993.436/0001-61 03/12/2021 Contratação de serviço de registro fotográfico em atendimento ao evento "Inclui Sampa - Show de Encerramento" R$ 1.500,00
0242/2021 7210.2021/0004499-9 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Bud Cruz Eireli 41.185.345/0001-44 03/12/2021 Confecção de material gráfico, jogo americano personalizado, em atendimento ao evento "Festival de Natal de São Paulo" R$ 3.100,00
0243/2021 7210.2021/0004837-4 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 A Analise sistematizze Eventos Ltda 39.880.146/0001-04 06/12/2021 Contratação de credenciamento em atendimento ao evento Seminário Formação Lideranças R$ 29.832,00
0244/2021 7210.2021/0004843-9 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Fuad Bahdur Neto 42278750801 22.993.436/0001-61 06/12/2021 Contratação de serviço de registros fotográficos profissionais em atendimento ao evento "Seminário Formação Lideranças" R$ 12.000,00
0245/2021 7210.2021/0004222-8 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Agora Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação S.A 71.923.304/0001-79 10/12/2021 Renovação de serviços de garantia, modalidade co-care, de controladoras Huawei R$ 7.034,22
0246/2021 7210.2021/0004555-3 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Vero Trabalho Temporário e Terceirização de Serviços Ltda 07.126.165/0001-53 13/12/2021 Contratação de empresa especializada em trabalho temporário para colocação à disposição de médico do trabalho R$ 5.767,89
0247/2021 7210.2021/0004400-0 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 JSA Copiadora Ltda 08.463.741/0001-10 15/12/2021 Aquisição de cartões de visita personalizada, sob demanda, para atendimento à Secretaria Municipal de Relações Internacionais pelo período de 12 meses R$ 2.942,50
0248/2021 7210.2021/0005071-9 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Extratech Serviços e Locação de Equipamentos Ltda 15.656.437/0001-55 15/12/2021 Contratação de serviço de engenharia para obtenção de aprovação do evento "Dia do Forró" junto aos órgãos públicos competentes R$ 20.000,00
0249/2021 7210.2021/0005056-5 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 S.V.M. Emergências Médicas Eireli 28.439.173/0001-20 20/12/2021 Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais e análises clínicas de testes rápidos IGG e IGM para detecção da COVID 19 
      em atendimento parcelado a diversos eventos pelo período de 180 dias R$ 44.800,00
0250/2021 7210.2021/0004029-2 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 TMS Serviços Ltda - EPP 11.310.294/0001-74 27/12/2021 Contratação de serviço de café receptivo em atendimento a diversos eventos pelo período de 180 dias R$ 49.920,00
0252/2021 7210.2021/0002981-7 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Prime Rental Locações de Plataformas Aéreas Ltda 30.092.348/0001-17 27/12/2021 Locação de plataforma elevatória de 15 metros para manutenção geral do Parque Anhembi R$ 33.000,00
0253/2021 7210.2021/0004114-0 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Solução Indústria e Comércio de Acrílicos Ltda 05.808.822/0001-17 29/12/2021 Aquisição de púlpitos de acrílico transparente R$ 1.980,00
0254/2021 7210.2021/0004426-3 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 Rinaldo Lopes 04803421803 35.668.321/0001-43 29/12/2021 Aquisição de água mineral em caixas com 48 copos de 200ml em atendimento a diversos eventos pelo período de 120 dias R$ 45.300,00

 DEMONSTRATIVO DE ADITAMENTOS EMITIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
Nº Aditamento Data Nº AS / OC PC Fornecedor CNPJ Valor Aditamento Motivo Aditamento Objeto
0042/2021 08/12/2021 0165/2021 7210.2021/0003282-6 Gold Life Emergências Ltda 18.705.033/0001-00 -R$ 25.900,00 Cancelamento da Contratação Contratação de serviços de Ambulância de Suporte Básico para atendimento parcelado a diversos eventos realizados na Arena de Lazer Sambódromo.
0043/2021 09/12/2021 0449/2020 7210.2020/0001669-1 Starband Comércio e Sistemas de Identificação de Público Ltda 17.344.464/0001-18 R$ 0,00 Prorrogação no prazo de vigência por mais 6 meses Confecção de pulseiras de identificação tipo PVC para controle de acesso em atendimento a diversos eventos pelo período de 6 meses
0044/2021 14/12/2021 0232/2021 7210.2021/0004504-9 Extratech Serviços e Locação de Equipamentos Ltda 15.656.437/0001-55 -R$ 29.250,00 Cancelamento da Contratação Contratação de serviço de engenharia para obtenção de aprovação do evento Réveillon 2022 - Paulista junto aos órgãos competentes
0045/2021 14/12/2021 0127/2021 7210.2021/0002616-8 Pop Som Eventos Ltda 03.816.994/0001-07 R$ 8.371,25 Acréscimo de 250 diárias Locação de passa cabos em atendimento a diversos eventos pelo período de 6 meses
0046/2021 14/12/2021 0073/2021 7210.2021/0000863-1 CPS Comércio de Placas de Sinalização Ltda - ME 08.889.978/0001-68 R$ 5.100,00 Acréscimo de 10 placas Confecção de placas de aço escovado em atendimento a diversos eventos pelo período de 12 meses
0047/2021 17/12/2021 0245/2020 0284/20 Maxitech Sistemas e Tecnologia Ltda 61.262.382/0001-16 -R$ 1.135,44 Encerramento da contratação em 31/12/2021 Contratação de serviço de sistema de proteção eletrônica e monitoramento 24 horas por um período inicial de 24 meses
0048/2021 22/12/2021 0042/2021 7210.2021/0000763-5 Domínio Serviços Administrativos Ltda 35.702.671/0001-89 -R$ 11.875,00 Encerramento antecipado da contratação Locação de veículo sem motorista pelo período de 12 meses
0049/2021 27/12/2021 0078/2021 7210.2021/0001177-2 Brasitur Eventos e Turismo LTDA 23.361.387/0001-07 R$ 0,00 Prorrogação no prazo de vigência - por mais 6 meses Contratação de serviço de guia de turismo bilíngue para atendimento a diversos eventos no período de maio a dezembro de 2021
0050/2021 29/12/2021 0152/2021 7210.2021/0003202-8 Flavia Kobren Eventos - ME 15.554.506/0001-10 R$ 1.200,00 Prorrogação da vigência por mais 3 meses Locação de notebook e respectivos suporte técnico em atendimento ao Evento: "Mega Eventos SEME Sel Apoio Prod".
0051/2021 29/12/2021 0242/2021 7210.2021/0004499-9 Bud Cruz Eireli 41.185.345/0001-44 -R$ 3.100,00 Cancelamento da contratação Confecção de material gráfico, jogo americano personalizado, em atendimento ao evento "Festival de Natal de São Paulo"

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6013.2020/0000130-5. SGM/Coordenação de Adminis-

tração e Finanças. Contrato n.º 007/SEGES/2020- BALANÇAS 
VARGAS LTDA – ME. Alteração de dotação orçamentária. Empe-
nho para atender as despesas de 2022. I. À vista dos elementos 
contidos no processo, em especial a informação de documento 
057376109, RERRATIFICO o despacho constante no documen-
to n.º 056632730, publicado no Diário Oficial da Cidade de 
28/12/2021, página 74 (doc. 056865418), para constar que a 
emissão de Nota de Empenho tão logo seja processada a cor-
respondente Nota de Reserva, em favor da BALANÇAS VARGAS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.536.087/0001-1, no valor total 
de R$ 6.313,65 (seis mil, trezentos e treze reais e sessenta e 
cinco centavos), para suportar as despesas com a contratação, 

onerará neste exercício a dotação orçamentária n.º 11.20.04.12
2.3024.2100.3.3.90.39.00.00, e não como constou.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 COMUNICADO DE REABERTURA DE LICITA-
ÇÃO

Acha-se reaberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGU-
RANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO 127/SMSU/2021 - Processo SEI 6029.2021/0016125-5, 
Oferta de Compra 801005801002021OC00179 (PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA) com data prevista para o dia 26/01/2022 às 
10h00, que tem como objeto “Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de produção e 
impressão de identificador - funcional e Protetor plásti-
co transparente com aba, para documentos” , conforme 
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência 
do Edital”.

 6029.2021/0008249-5 – Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana - Designação de fiscais - De acordo com as atri-
buições legais a mim conferidas, nos termos do artigo 67 da Lei 
Federal 8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/14, 
DESIGNO os servidores Espedito Marques de Souza, RF. 
625.084.0, como fiscal titular e Paulo Jones Camargo, RF. 
698.446.1, como fiscal suplente, para atuarem na fiscalização e 
acompanhamento do Termo de Contrato 057/SMSU/2021, cele-
brado com a empresa MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.590.881/0001-40.

 COMUNICADO DE REABERTURA DE LICITA-
ÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGU-
RANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO 125/SMSU/2021 - Processo SEI 6029.2021/0015461-5, 
Oferta de Compra 801005801002021OC00176 (PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA), com data prevista para o dia 26/01/2022 às 
11h00, que tem como objeto o “Serviço de Manutenção 
Ou Conservação – Hidráulica – Esgoto – Esgotamento de 
Fossa Séptica” .

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TRABALHO E 
TURISMO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 RETIFICAÇÃO
6017.2020/0004742-0
No Extrato do Termo Aditivo ao Termo de Contrato de 

Gestão SF n. 01/2020, publicado no DOC de 18/01/2022, página 
50, onde se lê: “Objeto Contratual: Prestação de serviços de 
vigilância e segurança patrimonial desarmada".

Leia-se: “Objeto Contratual: Fomento e operacionalização 
das atividades e serviços na área de promoção de investimen-
tos, exportações e desenvolvimento, especialmente as que 
contribuam, para a redução das desigualdades regionais, a 
competitividade da economia, a geração de emprego e renda e 
a inovação tecnológica".

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 às 05:01:14
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INTRODUÇÃO 
 
 
A São Paulo Negócios - SP Negócios é um serviço social autônomo, dotado de personalidade jurídica 
de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, instituído pelo 
Decreto nº 57.727, de 08 de junho de 2017, conforme autorização prevista no artigo 1º da Lei 
nº 16.665, de 23 de maio de 2017. 

A Agência tem por finalidade promover a execução de políticas de desenvolvimento que contribuam 
para a atração de investimentos, estimulem a expansão de empresas, promovam oportunidades de 
negócios, potencializem a imagem da cidade como polo de realização de negócios, incentivem a 
criação de formas de economia solidária, em especial para proporcionar oportunidades de renda e 
trabalho, bem como promovam a inovação tecnológica e a exportação de produtos e serviços.  

Em 29 de julho de 2020, foi aprovada a Lei nº 17.433, que ampliou o objeto de atuação da SP 
Negócios, seguida pelo Decreto nº 59.686, que alterou a sua denominação para São Paulo 
Investimentos e Negócios (SPIN) e transferiu a sua vinculação para a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho. 

O presente Plano de Trabalho tem como objetivo apresentar o conjunto de projetos e ações 
propostos para o ano de 2021, com foco nos seguintes eixos de atuação: 

a) promoção de negócios internacionais de produtos e serviços de empresas do município de 
São Paulo; 

b) atração e facilitação de investimentos, nacionais ou estrangeiros, na cidade de São Paulo, 
seja por meio da identificação e promoção de novas oportunidades junto ao setor privado, 
seja por meio do estímulo à expansão e reinvestimento das empresas instaladas no 
município; 

c) estímulo à inovação junto ao setor privado, visando o desenvolvimento da competitividade 
das empresas sediadas na cidade de São Paulo. 

ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
 

Com mais de 12 milhões de habitantes, de acordo com estimativa do IBGE, São Paulo é a cidade mais 
populosa do Brasil e está entre as 10 mais populosas do mundo. A cidade pertence a uma região 
metropolitana com mais de 21,5 milhões de habitantes, o que a fez ser considerada o 4º maior 
aglomerado do mundo pela Organização das Nações Unidas. 

O produto interno bruto (PIB), a preços correntes, do município, chegou a R$ 699 bilhões em 2017, 
de acordo com o IBGE, representando 32,9% do PIB do estado de São Paulo, e 10,6% do PIB brasileiro 
no mesmo ano. Todavia, nas últimas décadas, São Paulo tem passado por uma nítida transformação 
em sua economia, com a perda de espaço da indústria para o setor terciário, fazendo da cidade um 
polo de serviços e negócios para o país.  



 
 
 

 
 

 
 

Em 2017, de acordo com o IBGE, o setor de serviços foi responsável por 82% do valor adicionado 
bruto. Já a agropecuária é praticamente irrelevante na economia do município, movimentando R$ 
37,6 milhões, ou seja, 0,01% do valor adicionado bruto. 

A cidade se destaca, adicionalmente, por seu potencial econômico, sendo o principal centro 
financeiro, corporativo de mercantil da América do Sul, e sediando grande parte dos grupos 
internacionais instalados no país. A internacionalização da cidade se dá, não somente nas sedes aqui 
instaladas, mas também em sua rede de comércio internacional.  

Segundo dados do Ministério da Economia, São Paulo foi o município brasileiro com o segundo maior 
volume de comércio exterior em 2019, ano em que suas exportações somaram US$ 4,1 bilhões. A 
participação das exportações do município nas exportações brasileiras caiu de 5,2% em 
2018, para 1,8% em 2019, e correspondeu a 8% do total exportado pelo estado, com o 
registro de 3.290 empresas exportadoras. 

Em relação ao fluxo de investimentos estrangeiros, de acordo com a FDI Database, São Paulo foi a 
cidade brasileira que recebeu o maior número de anúncios de projeto de investimento de junho de 
2015 a junho de 2020, totalizando USD 9,7 bilhões (despesas de capitais/CAPEX), seguido de Rio de 
Janeiro e Campinas. Este montante representa 35,7% do total investido no estado de São Paulo e 
11,5% do total investido no Brasil. 

O setor de tecnologia é o segmento que consolida o protagonismo da cidade, mobilizando 55% de 
todo investimento do setor no país, alcançando USD 710 milhões de dólares. Negócios e serviços 
financeiros são outros dois setores com destaque, o que se deve às vocações locais, somando juntos 
mais de 50% do valor investido na cidade. 

No entanto, assim como o restante do mundo, o município de São Paulo foi fortemente abalado pela 
pandemia do COVID-19, forçando órgãos públicos, empresas e empresários a repensarem seus 
modelos de negócio e buscarem novas soluções. O ano de 2020 apresentou diversos desafios com a 
paralização dos principais mercados globais, o impacto do fechamento de estabelecimentos e 
fábricas, e a paralização do setor de serviços.   

Do ponto de vista econômico, o comércio internacional deve ser fortemente abalado em 2020. O 
Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou estimativa de queda de 3% na economia global neste 
ano. Já segundo estimativas da Organização Mundial do Comércio (OMC), de abril de 2020, o 
comércio internacional terá uma queda entre 13% e 32% em 2020. Todas as regiões irão observar 
declínios em seus volumes comerciais, sendo a América do Norte e Ásia as mais afetadas, do ponto 
de vista das exportações. A América Latina e a Europa também sofreriam quedas de mais de 30%.  

De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), os 
fluxos mundiais de investimentos estrangeiros diretos (IED), por sua vez, podem cair até 40% em 
2020, como consequência da pandemia. Ainda, segundo as previsões da Economist Intelligence Unit, 
o IED no Brasil será 40% menor em 2020, comparado ao ano anterior.  

O momento ainda é de incertezas acerca do impacto econômico por vir. Nesse contexto, torna-se 
ainda mais relevante a execução de ações que contribuam para a ampliação do número de empresas 



 
 
 

 
 

 
 

exportadoras e internacionalizadas sediadas no município de São Paulo, que aliada ao aumento da 
competitividade em âmbito mundial dessa parcela do setor privado, contribuirá para que obtenham 
ganhos de eficiência e produtividade, com impacto direto no desenvolvimento econômico local. 

Ademais, a capacidade de financiamento de um governo, independentemente da esfera, tem papel 
fundamental no crescimento econômico e está relacionada a integração à economia global. Por esse 
motivo, em um momento de restrição fiscal agravado pela pandemia, a atividade de promoção de 
investimentos, sejam estrangeiros ou nacionais, assume dimensão ainda mais relevante, como 
catalizadora do crescimento econômico do município de São Paulo. 

AÇÕES PROPOSTAS 
 
As ações propostas neste plano de trabalho foram estruturadas considerando a aplicação de uma 
estratégia de integração de ações, oferecendo às empresas participantes soluções que contemplam a 
qualificação empresarial, a promoção comercial de negócios internacionais, a atração e facilitação de 
investimentos estrangeiros, além do fortalecimento de imagem internacional das instituições e das 
empresas.  

A tipologia tradicional de modos de entrada internacional distingue exportação, licenciamento, 
parcerias (como joint-ventures), greenfield e aquisição. Adicionalmente, poder-se-á avaliar a 
possibilidade da seleção dos modos de entrada em função da proximidade dos mercados, da 
experiência (ou conhecimento) e do comprometimento de recursos. Estes diferentes níveis de 
atuação internacional permitem a classificação da empresa e, consequente, indicação do serviço 
mais adequado à fase em que a mesma se encontra.  

Convém ressaltar que o presente Plano de Trabalho, com suas metas e indicadores, compreende o 
período de 01/12/2021 à 31/03/2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
 

DIRETORIA DE NEGÓCIOS E EXPORTAÇÃO 
 
As ações propostas pela Diretoria de Exportações foram estruturadas considerando os objetivos do 
contrato de gestão que é o de promover a internacionalização de empresas do município de São 
Paulo por meio da realização de ações de manutenção e promoção de negócios internacionais e 
ações de capacitação para a internacionalização, oferecendo às empresas participantes um portfólio 
de soluções a melhoria de competitividade, a facilitação e a promoção comercial de exportações, 
além do fortalecimento de imagem internacional da cidade de São Paulo como hub para os negócios 
internacionais. 
 
Para o período em questão, dezembro de 2021 à março de 2022, a Diretoria propõe a realização de: 
 
 1 - Ações de Qualificação Empresarial  
 
PROJETO GET TOGETHER – TOGETHER WE ARE STRONGER  
 
O que é?  
 
O Projeto GET TOGETHER – TOGETHER WE ARE STRONGER - criado em 2020 com o objetivo de 
compartilhar as melhores práticas de gestão, soluções e medidas que vinham sendo adotadas pelas 
empresas e segmentos empresariais diante da crise da pandemia do COVID-19, preparando-as para 
as mudanças necessárias. O evento cresceu e atualmente engloba todas as iniciativas referentes à 
qualificação empresarial como cursos, webinars, workshops e atendimentos realizados pela São 
Paulo Negócios.  
 
Proposta para o período de 01 de dezembro de 2021 a 31 de março de 2022: 
 

 Realização de Atendimentos Individuais: Por meio de realização de oficinas de atendimento 
e mentoring, as empresas atendidas também poderão buscar orientações com especialistas 
sobre os temas mais relevantes para a realização de negócios internacionais como: 
inteligência comercial, logística internacional, marketing digital internacional, sistemática de 
exportação, aspectos jurídicos e contábeis da internacionalização. O objetivo das 
capacitações no âmbito do Projeto GET TOGETHER também é o de oferecer às empresas 
participantes das ações internacionais promovidas pela SPN, a preparação e o suporte para a 
obtenção de resultados positivos nas negociações iniciadas nos eventos para a concretização 
das exportações. 
 

 Realização de Atendimentos Coletivos: Ações de qualificação realizadas de maneira coletiva, 
muitas vezes contam com a participação das associações parceiras à Agência ou até mesmo 
de instituições de ensino voltadas ao negócio.  Além de proporcionar às empresas o apoio 
para preparação para as ações internacionais e melhoria no desempenho na gestão de 
operações internacionais, o Projeto GET TOGETHER representa uma oportunidade de 
captação de empresas para os programas de melhoria de competitividade, por meio da 
internacionalização.  

 
 SP Biz Talks: Disponibilizações através de canal do youtube de vídeos com narrativas de 

cases de sucesso de empresas em internacionalização e de webinars com especialistas em 
temas que inspiram e propõem soluções. 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

2. Ações de Facilitação e Promoção de Negócios 
 
PROJETO SP INTERNATIONAL BUSINESS 
 
O que é? 
 
O SP INTERNATIONAL BUSINESS é um evento de promoção de negócios no qual se desenvolvem 
ações simultâneas e coordenadas, tais como: rodadas de negócios com compradores internacionais, 
reuniões de inteligência com câmaras setoriais parceiras, reuniões de facilitação de negócios com 
Embaixadas Brasileiras e palestras informativas.   
 
Proposta para o período de 01 de dezembro de 2021 a 31 de março de 2022: 
 
Realização de rodadas de negócios 
 
Descrição/formato da ação: 
 
Organização e realização de Rodada de negócios on-line e ou presencial entre empresas paulistanas 
capacitadas e com potencial de exportação de produtos/serviços e compradores internacionais, de 
setores previamente selecionados. 
 
Planejamento/Escopo da ação: 
 
Definição dos mercados-alvo com foco nos países da América Latina.  
 
Levantamento prévio dos segmentos brasileiros com potencial de exportação para os mercados-alvo 
pré-definidos, arregimentação e seleção de empresas mediante avaliação de grau de maturidade 
exportadora da empresa e capacitações preparatórias para a rodada de negócios. 
 
Justificativa:  
 
As rodadas de negócios estabelecem contatos visando a geração de negócios onde as empresas 
vendedoras apresentam as suas ofertas para suprir as demandas, previamente confirmadas, das 
empresas compradoras identificadas pela equipe da São Paulo Negócios e pela consultoria 
contratada.  Estas rodadas propiciarão a troca de informações técnicas e comerciais e a negociação 
para a potencial concretização do negócio, que poderá ser imediato ou no curto e médio prazo. As 
rodadas também fortalecem e enriquecem o banco de dados tanto da São Paulo Negócios, como o 
das empresas, porque além de obter o contato atualizado do comprador, durante as reuniões,  as 
empresas podem obter informações qualificadas sobre o perfil deste cliente e principalmente, sobre 
as características do mercado em questão, sobre a aceitabilidade do produto ofertado, níveis de 
preço, questões de distribuição entre outros e, após essa reunião inicial, espera-se que os contatos 
se intensifiquem e levem à concretização de negócios. 
 
Os mercados-alvo da América Latina sempre foram de total relevância para as exportações 
brasileiras de produtos e serviços, sendo que estes tornar-se-ão ainda mais relevantes diante o 
cenário de desabastecimento geral da região dos produtos provenientes do grande parceiro 
comercial da maioria destes países, a China, visto que não somente a China como também  o mundo 
inteiro está amargando uma crise logística global, com demasiado aumento de preços nos fretes, 
prazos de entrega muito estendidos e desabastecimento geral de componentes para a indústria da 
transformação. 
 



 
 
 

 
 

 
 

SP BIZ DEVELOPMENT   
Onde: Plataforma on-line 
Quando: dezembro de 2021 a março de 2022 
 
Descrição/formato da ação: 
 
Realização de 03 reuniões estratégicas para facilitação de comércio entre setores produtivos e as 
embaixadas brasileiras no exterior. 
 
Planejamento/Escopo da ação: 
 
O quadro SP Biz Development tem por objetivo a facilitação de negócios nos diversos mercados de 
interesse dos setores atendidos pela São Paulo Negócios e é dedicado a atender empresas com 
maior maturidade exportadora. Trata-se de uma atividade realizada em ambiente virtual, com a 
presença do embaixador, do presidente da São Paulo Negócios, da equipe do SECOM, de empresas 
previamente selecionadas e da respectiva Associação Setorial representante, organizada e mediada 
pela São Paulo Negócios. A estimativa é realizar 03 reuniões com diferentes mercados-alvo no 
período em questão.  
 
Justificativa:  
 
A efetividade dos resultados obtidos com a realização desta ação, em edições anteriores, pressupõe 
a sua continuidade contando a apuração não apenas de expectativas de realização de negócios no 
médio prazo,  
 
mas também o estabelecimento de sólidas parcerias e redes de apoio ao exportador paulistano no 
Brasil, através das associações e, no exterior, através das Embaixadas Brasileiras e outros órgãos 
congêneres resultando em suma importância para a facilitação de comércio, através da abertura de 
diálogo com os objetivos de reduzir as barreiras e fornecer informações de mercado, contribuindo 
tanto para a melhoria da competitividade, quanto para o incremento da participação das empresas 
paulistanas e brasileiras no comércio internacional.   
 

 
 
  



 
 
 

 
 

 
 

RESUMO DOS OBJETIVOS E INDICADORES PAA O PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/03/22: 
 
OBJETIVO III: PROMOÇÃO INTERNACIONAL DA IMAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
COMO CIDADE GLOBAL, A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 
 
Com o OBJETIVO III pretende-se aplicar estratégias que promovam a imagem do Município de 
São Paulo como cidade global, centro internacional de realização de negócios e de negócios 
internacionais. As ações esperadas envolvem a organização de capacitações e qualificações 
empresariais, bem como a promoção de negócios entre empresas paulistanas e compradores 
nacionais e internacionais, podendo ser virtuais ou presenciais, conforme descrição contida 
neste Plano de Trabalho. Os indicadores referentes ao Objetivo III seguem abaixo relacionados: 

 Indicador 05 – Realização de eventos de manutenção e promoção de exportações 

Trata-se da realização de eventos de promoção de negócios, com objetivo de auxiliar as 
empresas paulistas a iniciarem suas exportações ou ampliarem os seus negócios internacionais, 
contribuindo para a diversificação dos produtos e destinos. A meta proposta é de USD 100 mil 
de dólares, obtido por meio do somatório dos valores declarados pelas empresas participantes 
das ações como expectativa de negócios a serem gerados nos 12 meses subsequentes à ação. 

 Indicador 06 – Realização de capacitações para a internacionalização 

O indicador se refere à organização de ações (oficinas, seminários, palestras), coletivas ou 
customizadas, de capacitação e preparação para as empresas paulistas, com objetivo de 
contribuir para obtenção de resultados positivos e, posterior, início e/ou aumento de suas 
exportações ou negócios no exterior. A meta proposta é de atendimento a 25 (vinte e cinco 
empresas) e se refere à soma do número de empresas a serem  capacitadas no decorrer do ano 
período de dezembro de 2021 a março de2022. 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETIVO III: 

O Indicador 05 será mensurado e comprovado mediante entrega de relatórios com fotos, 
formulários ou declarações, físicos ou virtuais, devidamente auditados, preenchidos pelas empresas 
atendidas, as quais irão informar os valores (em dólares) relativos à expectativa de realização de 
negócios internacionais, contados da data de realização das ações até os 12 meses subsequentes. 
 

O Indicador 06 será mensurado e comprovado mediante entrega de listas de presença, relatórios, 
fotos, formulários de inscrição e declarações preenchidos pelas empresas participantes das 
capacitações, devidamente auditados. 
  



 
 
 

 
 

 
 

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS  

Promoção de Investimentos 
 
A área de investimentos tem sua atuação junto à Prefeitura de São Paulo para atrair oportunidades 
de investimento, promovendo o desenvolvimento econômico da cidade, contribuindo com os 
objetivos estratégicos da Agência e resultando na melhora do ambiente de negócios da cidade. As 
atividades executadas subdividem-se nos seguintes eixos de atuação: 
 

a. RELACIONAMENTO COM A INICIATIVA PRIVADA 
 

O que é? 
Este eixo tem como objetivo promover a área de investimentos junto às empresas privadas, gerando 
um ambiente de negócios cada vez maior para que novos investimentos sejam atraídos ao município 
de São Paulo. Leva-se à iniciativa privada a vocação enquanto área de investimentos e cria-se o 
relacionamento com as empresas, facilitando a discussão de novos investimentos e projetos futuros. 
A partir do estabelecimento de um primeiro contato, são apresentados os produtos da área, bem 
como as oportunidades no âmbito dos projetos prioritários. Após essa primeira etapa, a geração de 
investimentos promovida é direcionada para as verticais de atendimento ao investidor e de projetos 
prioritários, para início do processo de trabalho de forma específica e customizada. 
 

Proposta: 
Execução de ações de promoção junto à iniciativa privada para geração de relacionamento de longo 
prazo com as empresas, seguida de acompanhamento sistemático para engajamento e fomento do 
relacionamento, com o objetivo de gerar projetos de investimentos, assim como qualificá-los e 
conduzi-los para a vertical de atendimento ao investidor. As ações podem envolver a participação em 
eventos, palestras, workshops, entre outros. 
 

As vocações econômicas destacadas no Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico da Cidade 
de São Paulo contribuirão para a prospecção de investidores. 
 

Resultados esperados: 
Estima-se a realização de 5 ( cinco) ações. 
 

b. PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO INVESTIDOR 
 

O que é? 
O Programa de atendimento ao investidor facilita a interlocução entre investidores e a prefeitura, 
oferecendo apoio no acompanhamento dos processos de licenciamento e demais aprovações. O 
Programa tem como objetivo prestar apoio institucional às empresas interessadas em investir em 
São Paulo, apresentando oportunidades de negócios do município e providenciando os mais 
diferentes tipos de informações sobre a cidade. Os atendimentos são gratuitos e customizados de 



 
 
 

 
 

 
 

acordo com a necessidade das empresas, sendo efetuados com uma abrangência multisetorial, em 
100% das etapas, a fim de dar agilidade aos projetos. 
 

Proposta: 
Dar-se-á prosseguimento a execução do atendimento institucional, e facilitação da interlocução com 
os órgãos municipais da PMSP, às empresas que possuem intenção de realizar investimento na 
cidade de São Paulo e/ou já apresentam projetos junto ao município. 

 
Resultados Esperados: 
Estima-se o total de 3 empresas atendidas. A mensuração dos resultados será realizada a partir do 
recebimento de FAIs (Formulário de atendimento ao investidor), em meio físico ou virtual, e 
contabilizam para o total da estimativa de investimentos promovidos na cidade de São Paulo. 
 

c. PROMOÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS 
 

O que é? 
Auxiliar a Prefeitura da cidade de São Paulo no mapeamento e prospecção de organizações da 
iniciativa privada para assumir a administração de bens públicos, que estão distantes da expertise de 
atuação do setor público e/ou são onerosos aos cofres municipais, por meio de concessões, PPPs e 
privatizações. O processo se dá a partir da promoção desses projetos, com a realização de encontros 
públicos e apoio aos interessados durante todo o processo. 
 

Proposta: 
Prover suporte na promoção e divulgação de projetos prioritários da PMSP, a partir do mapeamento, 
prospecção e atendimento de potenciais investidores para os diversos projetos no âmbito do Plano 
Municipal de Desestatização e outros. O processo ocorre com uma abrangência multisetorial e 
aplicação de soluções digitais para a promoção. Este processo se divide nas seguintes etapas: 
 

 Interlocução com o mercado e com o setor público 
 Mapeamento e prospecção de potenciais investidores 
 Realização de encontros públicos e individuais com potenciais investidores 
 Relacionamento contínuo junto a investidores (aftercare) 
 Relacionamento junto aos órgãos públicos 

 

Resultados esperados: 
Prospectar 30% dos participantes dos projetos promovidos e finalizados no ano de 2021, cuja 
comprovação se dará por meio de publicação em Diário Oficial do nome da empresa vencedora, bem 
como com a apresentação de formulários, atas de reuniões, e-mails, ou outro documento físico ou 
eletrônico que ratifique o atendimento da respectiva empresa. 
 



 
 
 

 
 

 
 

Meta da área de Investimentos 
Estima-se que os esforços e ações a serem realizados até 30/03/2022, no âmbito das 03 (três) 
verticais acima mencionadas, contribuam para uma expectativa de investimentos na cidade de São 
Paulo de R$ 50 milhões de reais. 

PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO 
 

A área de inovação tem sua atuação focada no estímulo, junto ao setor privado, da execução de 
ideias criativas que visem transformar processos, serviços e ferramentas, para alcançar resultados 
mais eficientes e produtivos. 
A área é subdividida nas seguintes verticais de atuação: 

 
 Inovação Aberta: 
 
Objetiva a geração de um ambiente favorável à colaboração em busca de novas ideias, 
conhecimentos, tecnologias e recursos. Além disso, aumenta o potencial de desenvolvimento 
de produtos inovadores. 
 
 Cultura da Inovação: 
 
Objetiva promover a cultura da inovação e a introdução de algo novo e significativamente 
melhorado como serviços, funcionalidades ou processos, por exemplo, que afetam de forma 
significativa a produtividade e a geração de valor. Além disso, a cultura da inovação gera um 
ambiente propício à solução de problemas complexos e ao compartilhamento de 
conhecimentos. 
 
 Matchmaking: 
 
Objetiva promover um ambiente de negócios favorável ao “match” perfeito entre uma 
empresa e uma startup. Este enlace une a necessidade de solução de problemas e desafios de 
uma empresa tradicional e as soluções criativas, inovadoras e tecnológicas das startups. 
 
 Softlanding: 
 
Objetiva promover um ambiente favorável à atração de empresas para exposição e testes de 
seus protótipos e soluções inovadoras, para futuras implantações na cidade de São Paulo, 
partindo da vocação municipal para experimentação de soluções de empresas no ambiente 
econômico e social da cidade. 

 

Com base na atuação da área de inovação proposta até 30/03/2022, as seguintes ações foram 
delineadas: 
 

a. SPTW CONECTA 
 



 
 
 

 
 

 
 

O que é? 
Realização de eventos/ações para promover o debate, a disseminação de conhecimento acerca de 
temas tratados no âmbito da SPTW. Essas ações visão, ainda, criar e fortalecer conexões e redes, 
bem como, solidificar e potencializar o ecossistema de inovação. 

Proposta: 
Realização de eventos/ações, com objetivo de proporcionar conexões e facilitar a realização de 
negócios 
Resultados Esperados: 
Realizar 1 evento nesta ação específica. 
 

b. PROGRAMA OPEN INNOVATION 
 

O que é? 
Esta ação tem por objetivo criar o ambiente estimulador para a inovação, por meio da criação de 
uma rede de inovação com os seguintes atores: 
 

 Parceiros de pesquisa: universidades, centro de pesquisas independentes, institutos 
públicos de pesquisa, fundações de pesquisa, entre outros. 

 Parceiros de negócio: empresas, startups, entre outros atores. 
 Talentos: pessoas dedicadas à inovação, pesquisadores independentes, entre outros atores. 

 

Resultados Esperados: 
Atendimento de 2  empresas, associações, entidades, startups e pesquisadores no programa. 
 

ANEXO I: QUADRO RESUMO DOS OBJETIVOS, INDICADORES E METAS 
 

 
 
  



 
 
 

 
 

 
 

ANEXO II: DESCRITIVO DOS OBJETIVOS, INDICADORES E METAS E MODO DE  COMPROVAÇÃO 
 

I. DESCRITIVO DOS OBJETIVOS, METAS E MODO DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO 
CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE A SMDET – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO E A SP NEGÓCIOS. 
 
OBJETIVO I: POSICIONAR A CIDADE DE SÃO PAULO COMO HUB DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E 
GERAÇÃO DE NEGÓCIOS 
 

O OBJETIVO I tem por meta fomentar a geração de novos negócios, fortalecendo o posicionamento 
da cidade de São Paulo como um hub de inovação e tecnologia e promovendo impacto social, 
através de uma agenda colaborativa na qual empresas, organizações, embaixadas, consulados, 
universidades, entusiastas e outros diversos segmentos organizam e promovem eventos durante 
uma semana no ano vigente. O Objetivo I tem como principais metas alcançar os indicadores abaixo 
relacionados: 
 

 Indicador 01 – Número de ações 

 O indicador se referente à soma das ações a serem executadas com diferentes atores (empresas, 
organizações, associações setoriais, câmaras de comércio, consulados, universidades, entre 
outras). As ações poderão ter formatos diversos e abordarão temáticas variadas, contribuindo 
para o estímulo e fortalecimento do ambiente de inovação na cidade nas suas diversas áreas, e 
contemplando desde capacitações, lançamento de plataformas, desenvolvimento de novos 
produtos e serviços, bem como para a geração de negócios. Para o período, defende-se a meta de 
1 ações. 

 

 Indicador 02 – Número de empresas atendidas no âmbito dos projetos de inovação 
 Trata-se do somatório do número de empresas, associações, entidades, startups e pesquisadores 

atendidos no âmbito dos projetos de inovação relacionados nesse Plano de Trabalho. Os 
programas e ações de promoção de inovação têm sua atuação focada no estímulo, junto ao setor 
privado, da execução de ideias criativas que visem transformar processos, serviços e ferramentas, 
para alcançar resultados mais eficientes e produtivos, impactando, como resultado final, no 
estímulo à competitividade das empresas e reverberando positivamente na imagem da cidade. A 
meta defendida é de atendimento a 2 empresas. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETIVO I: 

A comprovação do indicador 01 se dará por meio de algum dos seguintes instrumentos: Formulário 
de Inscrição, Lista de Presença, Ata de Reunião, Print da ferramenta on-line, Fotos e Material de 
Divulgação, devidamente auditados, em meio físico ou digital. 
 

A comprovação do indicador 02 se dará por meio de algum dos seguintes instrumentos: Relatórios, 
Formulários de Inscrição, Acordos de Cooperação, Termo de Colaboração e Atas de Reuniões, 
devidamente auditados, em meio físico ou digital. 
 

OBJETIVO II: ATRAIR E RETER INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

O OBJETIVO II trata da atração e retenção de investimentos, nacionais ou estrangeiros, para o 
Município de São Paulo. O Objetivo II, de acordo com o escopo de atuação da Agência, tem como 
principais metas alcançar os indicadores abaixo relacionados: 



 
 
 

 
 

 
 

 Indicador 03 – Atendimento a investidores 

 O indicador se referente à soma dos investimentos anunciados por empresas atendidas pela São 
Paulo Negócios, no decorrer do Plano de Trabalho. A meta é de R$ 50 milhões (cinquenta milhões 
de reais). 

 

 Indicador 04 – Realização de ações de prospecção e atendimento ao investidor 
 O indicador se refere à execução de ações de promoção da Agência junto à iniciativa privada para 

geração de relacionamento de longo prazo com as empresas, seguida de acompanhamento 
sistemático para engajamento e fomento do relacionamento, com o objetivo de gerar projetos de 
investimentos no município. A meta proposta é de organização de 5 (cinco) ações. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETIVO II: 

Para comprovação do Indicador 03 serão utilizados os investimentos anunciados publicamente, no 
período de vigência deste contrato, na imprensa, em canais oficiais das empresas investidoras ou em 
bases de dados consagradas no mercado, apoiados pela Agência, caso as empresas desejem dar 
publicidade. Se o interesse for a não divulgação do investimento, será utilizado o Formulários de 
Atendimento ao Investidor (FAI) para comprovação do valor e composição do indicador da meta. 
Como forma de verificação dos atendimentos, serão entregues, devidamente auditados, os citados 
Formulários FAI, em meio físico ou eletrônico. 
 

Para fins de comprovação do Indicador 04 e verificação da realização das ações serão entregues, 
devidamente auditados, listas de presença das ações (eventos, reuniões, etc.), relatórios, fotos, 
formulários de inscrição de empresas nos eventos, em meio físico ou eletrônico. 
 
 
 


