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024326174), nas quantidades e valores contidos na planilha de 
orçamento da empresa (SEI 024326247), pelo valor total de R$ 
356.305,83 (trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e cinco 
reais e oitenta e três centavos), onerando a dotação 16.10.12
.365.3010.2.878.3.3.90.39.00.00, indicada na Nota de Reserva 
nº 86.870/2019, SEI 024561447.II. Ficam designados os fiscais 
do contrato, com fundamento no art. 67, da Lei Federal nº 
8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, os 
servidores indicados no documento SEI 024227674.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0098659-4 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de ma-
nutenção e conservação previstos na modalidade de 2º escalão. 
EMEI SANTOS DUMONT – DRE PJ. I. À vista das informações 
que instruem o presente, notadamente ao Parecer SME-AJ (SEI 
024563512), que acolho, e nos termos da competência dele-
gada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante 
apresentação de documentação de regularidade fiscal e CADIN, 
a contratação da empresa FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS 
EIRELI – CNPJ: 15.009.784/0001-96, através da utilização da 
ATA de Registro de Preços nº 10/00001/18/01, da Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação-FDE, para fornecimen-
to de serviços gerais de manutenção, conservação predial e 
adequação para a EMEI SANTOS DUMONT – DRE PJ. no prazo 
estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 024401845), 
nas quantidades e valores contidos na planilha de orçamento 
da empresa (SEI 024401851), pelo valor total de R$ 453.076,45 
(quatrocentos e cinquenta e três mil setenta e seis reais e 
quarenta e cinco centavos), a qual conferi, onerando a dotação 
16.10.12.365.3010.2.878.3.3.90.39.00.00, indicada na nota de 
reserva nº 86.941/2019, SEI 024557773.II. Ficam designados os 
fiscais do contrato, com fundamento no art. 67, da Lei Federal 
nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, os 
servidores indicados no documento SEI 024401831.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0092586-2 – SME/COAD/DIOB – Divisão 

de Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Servi-
ços de manutenção e conservação previstos na modalidade 
de 2º escalão. EMEI CEU PROFª IRENE MANKE MARQUES 
– DRE G. I. À vista das informações que instruem o presen-
te, notadamente ao Parecer SME-AJ (SEI 024563512), que 
acolho, e nos termos da competência delegada pela Portaria 
SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante apresentação de 
documentação de regularidade fiscal e CADIN, a contratação 
da empresa CONSTRUMIK COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA 
– CNPJ:58.092.891/0001-33, através da utilização da ATA de 
Registro de Preços nº 10/00001/18/01, da Fundação para o De-
senvolvimento da Educação-FDE, para fornecimento de serviços 
gerais de manutenção, conservação predial e adequação para a 
EMEI CEU PROFª IRENE MANKE MARQUES – DRE G, no prazo 
estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 024448638), 
nas quantidades e valores contidos na planilha de orçamento 
da empresa (SEI 024448696), pelo valor total de R$ 380.505,69 
(trezentos e oitenta mil quinhentos e cinco reais e sessenta e 
nove centavos), onerando a dotação 16.10.12.365.3010.2.878
.3.3.90.39.00.00, indicada na Nota de Reserva nº 87.560/2019 
(024616288).II. Ficam designados os fiscais do contrato, com 
fundamento no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c o art. 6º, 
do Decreto Municipal nº 54.873/14, os servidores indicados no 
documento SEI 024055036.

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD–GAB
 6016.2019/0099815-0  – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de ma-
nutenção e conservação previstos na modalidade de 2º escalão. 
EMEI MARIA VITORIA DA CUNHA – DRE PE. I. À vista das infor-
mações que instruem o presente, notadamente ao Parecer SME-
-AJ (SEI 024563512), que acolho, e nos termos da competência 
delegada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, median-
te apresentação de documentação de regularidade fiscal e CA-
DIN, a contratação da empresa S FIGUEIREDO CONSTRUTORA 
LTDA – CNPJ: 62.371.489/0001-65, através da utilização da ATA 
de Registro de Preços nº 10/00001/18/01, da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação-FDE, para fornecimento de ser-
viços gerais de manutenção, conservação predial e adequação 
para a EMEI MARIA VITORIA DA CUNHA – DRE PE, no prazo 
estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 024487873), 
nas quantidades e valores contidos na planilha de orçamento 
da empresa (SEI 024487875), pelo valor total de R$ 102.846,60 
(cento e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta 
centavos), onerando a dotação 16.10.12.365.3010.2.878.3.3.
90.39.00.00, indicada na nota de reserva nº 86.968/2019, SEI 
024561137.II. Ficam designados os fiscais do contrato, com 
fundamento no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c o art. 6º, 
do Decreto Municipal nº 54.873/14, os servidores indicados no 
documento SEI 024487870.

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD–GAB
 6016.2019/0092978-7  – SME/COAD/DIOB – Divisão 

de Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços 
de manutenção e conservação previstos na modalidade de 
2º escalão. EMEI CORNÉLIO PIRES – DRE PE. I. À vista das 
informações que instruem o presente, notadamente ao Parecer 
SME-AJ (SEI 024563512), que acolho, e nos termos da compe-
tência delegada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, 
mediante apresentação de documentação de regularidade fiscal 
e CADIN, a contratação da empresa CODIGO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 05.577.367/0001-96, através da 
utilização da ATA de Registro de Preços nº 10/00001/18/01, 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, para 
fornecimento de serviços gerais de manutenção, conservação 
predial e adequação para a EMEI CORNÉLIO PIRES – DRE PE, 
no prazo estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 
024180154), nas quantidades e valores contidos na planilha 
de orçamento da empresa (SEI 024180347), pelo valor total de 
R$ 372.424,02 (trezentos e setenta e dois mil quatrocentos e 
vinte e quatro reais e dois centavos), onerando a dotação 16
.10.12.365.3010.2.878.3.3.90.39.00.00, indicada na Nota de 
Reserva nº 87.589/2019 (024611617).II. Ficam designados os 
fiscais do contrato, com fundamento no art. 67, da Lei Federal 
nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, os 
servidores indicados no documento SEI 024610096.

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD–GAB
 6016.2019/0092576-5  – SME/COAD/DIOB – Divisão 

de Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços 
de manutenção e conservação previstos na modalidade de 2º 
escalão. EMEF CEU Água Azul – DRE G. I. À vista das informa-
ções que instruem o presente, notadamente ao Parecer SME-AJ 
(SEI 024563512), que acolho, e nos termos da competência 
delegada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, me-
diante apresentação de documentação de regularidade fiscal 
e CADIN, a contratação da empresa CONSTRUMIK COMÉRCIO 
E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ:58.092.891/0001-33, através da 
utilização da ATA de Registro de Preços nº 10/00001/18/01, 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, para 
fornecimento de serviços gerais de manutenção, conservação 
predial e adequação para a EMEF CEU Água Azul – DRE G 
no prazo estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 
024300825), nas quantidades e valores contidos na planilha 
de orçamento da empresa (SEI 024310305), pelo valor total 

tência delegada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, 
mediante apresentação de documentação de regularidade fiscal 
e CADIN, a contratação da empresa PROFAC ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA – CNPJ:53.543.898/0001-00, através da utili-
zação da ATA de Registro de Preços nº 10/00001/18/01, da Fun-
dação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, para forneci-
mento de serviços gerais de manutenção, conservação predial 
e adequação para a EMEF JOSÉ FERRAZ DE CAMPOS no prazo 
estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 024348579), 
nas quantidades e valores contidos na planilha de orçamento 
da empresa (SEI 024348793), pelo valor total de R$ 424.340,90 
(quatrocentos e vinte e quatro mil trezentos e quarenta reais 
e noventa centavos), onerando a dotação orçamentária nº 16
.10.12.361.3010.2.879.3.3.90.39.00.00, indicada na nota de 
reserva nº 86.987/19 (SEI 024565048). II. Ficam designados os 
fiscais do contrato, com fundamento no art. 67, da Lei Federal 
nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, os 
servidores indicados no documento SEI 024104127.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0099832-0 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de 
manutenção e conservação previstos na modalidade de 2º es-
calão. EMEI JOSÉ VICENTE DA CUNHA – DRE SM. I. À vista das 
informações que instruem o presente, notadamente ao Parecer 
SME-AJ (SEI 024563512), que acolho, e nos termos da compe-
tência delegada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, 
mediante apresentação de documentação de regularidade fiscal 
e CADIN, a contratação da empresa S FIGUEIREDO CONSTRU-
TORA LTDA – CNPJ:62.371.489/0001-65, através da utilização 
da ATA de Registro de Preços nº 10/00001/18/01, da Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação-FDE, para fornecimen-
to de serviços gerais de manutenção, conservação predial e 
adequação para a EMEI JOSÉ VICENTE DA CUNHA – DRE SM 
no prazo estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 
024489760), nas quantidades e valores contidos na planilha de 
orçamento da empresa (SEI 024489761), pelo valor total de R$ 
105.863,29 (cento e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais 
e vinte e nove centavos), onerando a dotação orçamentária nº 
16.10.12.365.3010.2.878.3.3.90.39.00.00, indicada na nota de 
reserva nº 87.296/2019 (024573728). II. Ficam designados os 
fiscais do contrato, com fundamento no art. 67, da Lei Federal 
nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, os 
servidores indicados no documento SEI 024489754.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0097302-6 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de ma-
nutenção e conservação previstos na modalidade de 2º escalão. 
EMEI ANTONIO LAPENA – DRE MP. I. À vista das informações 
que instruem o presente, notadamente a manifestação de SME-
-AJ (SEI 024563512), que acolho, e, nos termos da competência 
delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a 
apresentação de documentação de regularidade fiscal e CADIN, 
a contratação da empresa M A S CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LIMITADA, CNPJ: 67.192.609/0001-80, através da 
utilização da Ata de Registro de Preços nº 10/00001/18/01 da 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, para 
fornecimento de serviços gerais e adequação da EMEI Antonio 
Lapena, no prazo estabelecido, conforme Memorial Descritivo 
(SEI 024323339), nas quantidades e valores, conforme planilha 
de orçamento da empresa (SEI 024323436), pelo valor total 
de R$ 528.047,54 (quinhentos e vinte e oito mil quarenta e 
sete reais e cinquenta e quatro centavos), onerando a dotação 
orçamentária nº 16.10.12.365.3010.2.878.3.3.90.39.00.00
, indicada na nota de reserva nº 87.061/19 (SEI 024560523). 
II. Ficam designados os fiscais do contrato, com fundamento 
no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto 
Municipal nº 54.873/14, os servidores indicados no documento 
SEI 024321573.

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 23/SME/2019
A Secretaria Municipal de Educação está realizando a 

Consulta Pública nº 23/SME/2019, em atendimento ao Decreto 
Municipal nº 48.042 de 26 de Dezembro de 2006, para colher 
subsídios que poderão ser utilizados na elaboração do Edital 
para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de armazenamento de alimentos não perecíveis, com 
respectiva solução logística, para entrega nas unidades aten-
didas pela Coordenadoria de Alimentação Escolar – CODAE, 
da Secretaria Municipal de Educação – SME, no Município de 
São Paulo.

Com esta Consulta Pública a Secretaria Municipal de Edu-
cação, além de garantir maior transparência a todo o processo 
licitatório, aprofunda a qualidade desse processo.

A minuta do edital estará disponível para exame e even-
tuais sugestões até às 16h do dia 07/01/2020, no site e-ne-
gocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e na COAD/DILIC – Núcleo 
de Licitação e Contratos – Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 – sala 
316 - Vila Clementino.

As eventuais sugestões poderão ser encaminhadas através 
do e-mail smecoadpregao@sme.prefeitura.sp.gov.br, por fax 
(11) 3396-0512 ou protocoladas no endereço supra, dentro do 
prazo e horário estipulados.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0096344-6 – SME-COPED – Inexigibilidade de 

licitação – Aquisição de livros – I.À vista dos elementos que 
instruem o presente processo, com fundamento no artigo 25, 
I, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto nº 44.279/03 e nos 
termos da competência delegada pela Portaria nº 2.324/2017, 
AUTORIZO, mediante apresentação de documentação de regu-
laridade fiscal pertinente, com prazo de validade em vigor, a 
contratação da empresa EDITORA MEDIACAO DISTRIBUIDORA 
E LIVRARIA LTDA. – CNPJ: 01.602.177/0001-20, para aquisição 
de livros, com títulos nas quantidades e valores indicados pela 
área técnica, nos itens 2,3,4 do documento SEI 024419299, 
objetivando apoiar, complementar a utilização dos Cadernos da 
Cidade e aprofundar o Currículo da Cidade – Educação Infantil 
nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino – RME, 
com valor total de R$ 233.142,25 (duzentos e trinta e três mil 
cento e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), one-
rando a dotação nº 16.10.12.128.3011.2.180.3.3.90.30.00.00, 
indicada na Nota de Reserva nº 86.862/2019 (SEI 024559904.
II.Com fundamento no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, com-
binado com o art. 6º, do Decreto Municipal n° 54.873/14, ficam 
designados como fiscais do contrato, os servidores indicados de 
acordo com a informação de SME – COPED (SEI 024252491).

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0095720-9 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de ma-
nutenção e conservação previstos na modalidade de 2º escalão. 
EMEI ELIZA MARA TORRES – DRE G. I. À vista das informações 
que instruem o presente, notadamente ao Parecer SME-AJ (SEI 
024563512), que acolho, e nos termos da competência dele-
gada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante 
apresentação de documentação de regularidade fiscal e CADIN, 
a contratação da empresa M A S CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LIMITADA – CNPJ:67.192.609/0001-80, através da 
utilização da ATA de Registro de Preços nº 10/00001/18/01, 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, para 
fornecimento de serviços gerais de manutenção, conservação 
predial e adequação para a EMEI ELIZA MARA TORRES – DRE 
G, no prazo estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0098405-2 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de ma-
nutenção e conservação previstos na modalidade de 2º escalão. 
EMEF 19 DE NOVEMBRO – DRE PE. I. À vista das informações 
que instruem o presente, notadamente a manifestação de SME-
-AJ (SEI 024563512), que acolho, e, nos termos da competência 
delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a 
apresentação de documentação de regularidade fiscal e CA-
DIN, a contratação da empresa S FIGUEIREDO CONSTRUTORA 
LTDA, CNPJ: 62.371.489/0001-65, através da utilização da Ata 
de Registro de Preços nº 10/00001/18/01 da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação – FDE, para fornecimento de ser-
viços gerais e adequação da EMEF 19 DE NOVEMBRO, no prazo 
estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 024392332), 
nas quantidades e valores, conforme planilha de orçamento da 
empresa (SEI 024392333), pelo valor total de R$ 186.990,39 
(cento e oitenta e seis mil e novecentos e noventa e nove reais 
e trinta e nove centavos), onerando a dotação orçamentária nº 
16.10.12.361.3010.2.879.3.3.90.39.00.00, indicada na nota de 
reserva nº 86.952/19 (SEI 024560943). II. Ficam designados os 
fiscais do contrato, com fundamento no art. 67, da Lei Federal 
nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, os 
servidores indicados no documento SEI 024392324.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0092992-2 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de 
manutenção e conservação previstos na modalidade de 2º 
escalão. EMEF JARDIM BARTIRA – DRE MP. I. À vista das infor-
mações que instruem o presente, notadamente a manifestação 
de SME-AJ (SEI 024425553), que acolho, e, nos termos da 
competência delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, 
mediante a apresentação de documentação de regularidade fis-
cal e CADIN, a contratação da empresa M A S CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 67.192.609/0001-80, através 
da utilização da Ata de Registro de Preços nº 10/00001/18/01 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, para 
fornecimento de serviços gerais e adequação da EMEF DIAS 
GOMES, no prazo estabelecido, conforme Memorial Descritivo 
(SEI 024577787), nas quantidades e valores, conforme planilha 
de orçamento da empresa (SEI 024577949), pelo valor total de 
R$ 532.245,64 (quinhentos e trinta e dois mil e duzentos e qua-
renta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), onerando a 
dotação orçamentária nº 16.10.12.361.3010.2.879.3.3.90.39.00
.00, indicada na nota de reserva nº 81.273/19 (SEI 024280876). 
II. Ficam designados os fiscais do contrato, com fundamento 
no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto 
Municipal nº 54.873/14, os servidores indicados no documento 
SEI 024579390.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0092863-2 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de 
manutenção e conservação previstos na modalidade de 2º 
escalão. CEI DIRETA VILA CONSTANÇA – DRE JT. I. À vista das 
informações que instruem o presente, notadamente a manifes-
tação de SME-AJ (SEI 024563512), que acolho, e, nos termos da 
competência delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, 
mediante a apresentação de documentação de regularidade 
fiscal e CADIN, a contratação da empresa PROJECEN CONSTRU-
ÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 53.405.171/0001-67, através 
da utilização da Ata de Registro de Preços nº 10/00001/18/01 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, para 
fornecimento de serviços gerais e adequação do CEI DIRETA 
VILA CONSTANÇA, no prazo estabelecido, conforme Memorial 
Descritivo (SEI 024479447), nas quantidades e valores, confor-
me planilha de orçamento da empresa (SEI 024479485), pelo 
valor total de R$ 208.591,68 (duzentos e oito mil e quinhentos 
e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), onerando a 
dotação orçamentária nº 16.10.12.365.3010.2.878.3.3.90.39.00
.00, indicada na nota de reserva nº 87.293/19 (SEI 024573606). 
II. Ficam designados os fiscais do contrato, com fundamento 
no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto 
Municipal nº 54.873/14, os servidores indicados no documento 
SEI 024098411.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0092955-8 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de 
manutenção e conservação previstos na modalidade de 2º 
escalão. CEI AMERICO DE SOUZA – DRE PE. I. À vista das infor-
mações que instruem o presente, notadamente a manifestação 
de SME-AJ (SEI 024563512), que acolho, e, nos termos da 
competência delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, 
mediante a apresentação de documentação de regularidade 
fiscal e CADIN, a contratação da empresa G F L ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ: 00.629.952/0001-79, através da utilização da Ata 
de Registro de Preços nº 10/00001/18/01 da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação – FDE, para fornecimento de ser-
viços gerais e adequação do CEI AMERICO DE SOUZA, no prazo 
estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 024330347), 
nas quantidades e valores, conforme planilha de orçamento da 
empresa (SEI 024330422), pelo valor total de R$ 494.096,85 
(quatrocentos e noventa e quatro mil e noventa e seis reais e 
oitenta e cinco centavos), onerando a dotação orçamentária nº 
16.10.12.365.3010.2.878.3.3.90.39.00.00, indicada na nota de 
reserva nº 87.103/19 (SEI 024565225). II. Ficam designados os 
fiscais do contrato, com fundamento no art. 67, da Lei Federal 
nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, os 
servidores indicados no documento SEI 024094868.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0096110-9 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de ma-
nutenção e conservação previstos na modalidade de 2º escalão. 
EMEF MARIO KOSEL FILHO - DRE PJ. I. À vista das informações 
que instruem o presente, notadamente a manifestação de SME-
-AJ (SEI 024563512), que acolho, e, nos termos da competência 
delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a 
apresentação de documentação de regularidade fiscal e CADIN, 
a contratação da empresa PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO 
LTDA, CNPJ: 53.543.898/0001-00, através da utilização da Ata 
de Registro de Preços nº 10/00001/18/01 da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação – FDE, para fornecimento de 
serviços gerais e adequação da EMEF MARIO KOSEL FILHO, 
no prazo estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 
024226273), nas quantidades e valores, conforme planilha de 
orçamento da empresa (SEI 024226338), pelo valor total de R$ 
332.174,15 (trezentos e trinta e dois mil cento e setenta e qua-
tro reais e quinze centavos), onerando a dotação orçamentária 
nº 16.10.12.361.3010.2.879.3.3.90.39.00.00, indicada na nota 
de reserva nº 86.906 (SEI 024560287). II. Ficam designados os 
fiscais do contrato, com fundamento no art. 67, da Lei Federal 
nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, os 
servidores indicados no documento SEI 024417590.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0092991-4 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de 
manutenção e conservação previstos na modalidade de 2º es-
calão. EMEF JOSÉ FERRAZ DE CAMPOS – DRE PJ. I. À vista das 
informações que instruem o presente, notadamente ao Parecer 
SME-AJ (SEI 024563512), que acolho, e nos termos da compe-

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0092936-1 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de ma-
nutenção e conservação previstos na modalidade de 2º escalão. 
CEI ANNA FLORÊNCIO ROMÃO – DRE PE. I. À vista das informa-
ções que instruem o presente, notadamente ao Parecer SME-AJ 
(SEI 024563512), que acolho, e nos termos da competência de-
legada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante 
apresentação de documentação de regularidade fiscal e CADIN, 
a contratação da empresa S FIGUEIREDO CONSTRUTORA LTDA 
– CNPJ:62.371.489/0001-65, através da utilização da ATA de 
Registro de Preços nº 10/00001/18/01, da Fundação para o De-
senvolvimento da Educação-FDE, para fornecimento de serviços 
gerais de manutenção, conservação predial e adequação para o 
CEI ANNA FLORÊNCIO ROMÃO – DRE PE, no prazo estabeleci-
do, conforme Memorial Descritivo (SEI 024422999), nas quanti-
dades e valores contidos na planilha de orçamento da empresa 
(SEI 024423034), pelo valor total de R$ 123.200,67 (cento e 
vinte e três mil e duzentos reais e sessenta e sete centavos), 
onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.365.3010.2.878
.3.3.90.39.00.00, indicada na nota de reserva nº 87.082/2019 
(024565614). II. Ficam designados os fiscais do contrato, com 
fundamento no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c o art. 6º, 
do Decreto Municipal nº 54.873/14, os servidores indicados no 
documento SEI 024439593.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0092952-3 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de ma-
nutenção e conservação previstos na modalidade de 2º escalão. 
EMEF GENERAL NEWTON REIS - DRE-MP. I. À vista das informa-
ções que instruem o presente, notadamente ao Parecer SME-AJ 
(SEI 024419875), que acolho, e nos termos da competência de-
legada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante 
apresentação de documentação de regularidade fiscal e CADIN, 
a contratação da empresa M A S CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LIMITADA – CNPJ:67.192.609/0001-80, através da 
utilização da ATA de Registro de Preços nº 10/00001/18/01, 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, para 
fornecimento de serviços gerais de manutenção, conservação 
predial e adequação para a EMEF GENERAL NEWTON REIS, 
no prazo estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 
024099703), nas quantidades e valores, conforme planilha 
de orçamento da empresa (SEI 024099928), pelo valor total 
de R$ 970.345,10 (Novecentos e Setenta Mil e Trezentos e 
Quarenta e Cinco Reais e Dez Centavos), onerando a dotação 
orçamentária nº 16.10.12.361.3010.2.879.3.3.90.39.00.00
, indicada na nota de reserva nº 81.276/2019, SEI 024291523 
. II. Ficam designados os fiscais do contrato, com fundamento 
no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto 
Municipal nº 54.873/14, os servidores indicados no documento 
SEI 024538084.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0099845-2 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de 
manutenção e conservação previstos na modalidade de 2º 
escalão. EMEI Marisa Ricca Ximenes – DRE IP. I. À vista das 
informações que instruem o presente, notadamente ao Parecer 
SME-AJ (SEI 024563512), que acolho, e nos termos da compe-
tência delegada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, 
mediante apresentação de documentação de regularidade fiscal 
e CADIN, a contratação da empresa CODIGO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 05.577.367/0001-96, através da 
utilização da ATA de Registro de Preços nº 10/00001/18/01, 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, para 
fornecimento de serviços gerais de manutenção, conservação 
predial e adequação para a EMEI MARISA RICCA XIMENES 
no prazo estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 
024491002), nas quantidades e valores contidos na planilha de 
orçamento da empresa (SEI 024491005), pelo valor total de R$ 
471.111,34 (quatrocentos e setenta e um mil cento e onze reais 
e trinta e quatro centavos) onerando a dotação orçamentária nº 
16.10.12.365.3010.2.878.3.3.90.39.00.00, indicada na nota de 
reserva nº 86.958/2019 (SEI 024561284). II. Ficam designados 
os fiscais do contrato, com fundamento no art. 67, da Lei Fede-
ral nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, 
os servidores indicados no documento SEI 024490992.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0098640-3 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de ma-
nutenção e conservação previstos na modalidade de 2º escalão. 
EMEI ANTONIO RAPOSO TAVARES– DRE PJ. I. À vista das infor-
mações que instruem o presente, notadamente ao Parecer SME-
-AJ (SEI 024563512), que acolho, e nos termos da competência 
delegada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, median-
te apresentação de documentação de regularidade fiscal e CA-
DIN, a contratação da empresa FP PROJETOS EMPREENDIMEN-
TOS EIRELI – CNPJ: 15.009.784/0001-96, através da utilização 
da ATA de Registro de Preços nº 10/00001/18/01, da Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação-FDE, para fornecimen-
to de serviços gerais de manutenção, conservação predial e 
adequação para a EMEI ANTONIO RAPOSO TAVARES no prazo 
estabelecido, conforme Memorial Descritivo (SEI 024400780), 
nas quantidades e valores contidos na planilha de orçamento 
da empresa (SEI 024400784), pelo valor total de R$ 531.896,37 
(quinhentos e trinta e um mil oitocentos e noventa e seis reais 
e trinta e sete centavos), onerando a dotação orçamentária nº 
16.10.12.365.3010.2.878.3.3.90.39.00.00, indicada na nota de 
reserva nº 86.960/2019 (024558808). II. Ficam designados os 
fiscais do contrato, com fundamento no art. 67, da Lei Federal 
nº 8.666/93, c/c o art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, os 
servidores indicados no documento SEI 024400772.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0092982-5 – SME/COAD/DIOB – Divisão de 

Obras. Adesão de ATA de RP – Não Participante. Serviços de 
manutenção e conservação previstos na modalidade de 2º 
escalão. EMEF CEU PERUS – DRE PJ. I. À vista das informações 
que instruem o presente, notadamente ao Parecer SME-AJ (SEI 
024563512), que acolho, e nos termos da competência dele-
gada pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante 
apresentação de documentação de regularidade fiscal e CADIN, 
a contratação da empresa PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO 
LTDA – CNPJ:53.543.898/0001-00, através da utilização da ATA 
de Registro de Preços nº 10/00001/18/01, da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação-FDE, para fornecimento de ser-
viços gerais de manutenção, conservação predial e adequação 
para a EMEF CEU PERUS – DRE PJ, no prazo estabelecido, con-
forme Memorial Descritivo (SEI 024346437), nas quantidades 
e valores contidos na planilha de orçamento da empresa (SEI 
024346509), pelo valor total de R$ 386.670,11 (trezentos e 
oitenta e seis mil seiscentos e setenta reais e onze centavos), 
onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.361.3010.2.879
.3.3.90.39.00.00, indicada na nota de reserva nº 87.007/2019 
(SEI 024564328). II. Ficam designados os fiscais do contrato, 
com fundamento no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c o 
art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, os servidores indica-
dos no documento SEI 024103720.


