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gistro preliminar, no sistema de gestão do CADIN Municipal, da 
pendência pecuniária vencida e não paga consubstanciada no 
atendimento à publicação de convocação para retirada e paga-
mento da DAMSP de nº 2020002128, no valor de R$ 13.308,76 
(treze mil trezentos e oito reais e setenta e seis centavos), 
emitido em nome da empresa em epígrafe, referente à multa 
contratual aplicada à mencionada empresa. II- Na mesma data 
do registro, determino seja expedida comunicação à empresa 
interessada, nos termos do art. 5º, inciso II, do Decreto Muni-
cipal 47.096/2006. III- Decorridos 30 dias sem manifestação 
da sociedade interessada, a pendência deverá ser efetivamente 
incluída no CADIN Municipal.

 DESPACHO DO COORDENADORA
SME/CODAE-GABINETE
2016-0.160.890-6 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO 

S/A, CNPJ nº 60.166.832/0001-04 - TC nº 04/SME/DME/2011 
- INSCRIÇÃO SISTEMA CADIN MUNICIPAL- I- À vista dos ele-
mentos que instruem o presente, DETERMINO, com fundamento 
no art. 2º, I, e no art. 4º, I, da Lei Municipal 14.094/2005, o 
registro preliminar, no sistema de gestão do CADIN Municipal, 
da pendência pecuniária vencida e não paga consubstanciada 
no atendimento à publicação de convocação para retirada 
e pagamento da DAMSP de nº 2020002125, no valor de R$ 
4.179,84 (quatro mil cento e setenta e nove reais e oitenta e 
quatro centavos), emitido em nome da empresa em epígrafe, 
referente à multa contratual aplicada à mencionada empresa. 
II- Na mesma data do registro, determino seja expedida comu-
nicação à empresa interessada, nos termos do art. 5º, inciso II, 
do Decreto Municipal 47.096/2006. III- Decorridos 30 dias sem 
manifestação da sociedade interessada, a pendência deverá ser 
efetivamente incluída no CADIN Municipal.

 DESPACHO DO COORDENADORA
SME/CODAE-GABINETE
2016-0.160.896-5 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO 

S/A, CNPJ nº 60.166.832/0001-04 - TC nº 04/SME/DME/2011 
- INSCRIÇÃO SISTEMA CADIN MUNICIPAL- I- À vista dos ele-
mentos que instruem o presente, DETERMINO, com fundamento 
no art. 2º, I, e no art. 4º, I, da Lei Municipal 14.094/2005, o re-
gistro preliminar, no sistema de gestão do CADIN Municipal, da 
pendência pecuniária vencida e não paga consubstanciada no 
atendimento à publicação de convocação para retirada e paga-
mento da DAMSP de nº 2020000914, no valor de R$ 36.491,86 
(trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta 
e seis centavos), emitido em nome da empresa em epígrafe, 
referente à multa contratual aplicada à mencionada empresa. 
II- Na mesma data do registro, determino seja expedida comu-
nicação à empresa interessada, nos termos do art. 5º, inciso II, 
do Decreto Municipal 47.096/2006. III- Decorridos 30 dias sem 
manifestação da sociedade interessada, a pendência deverá ser 
efetivamente incluída no CADIN Municipal.

 DESPACHO DO COORDENADORA
SME/CODAE-GABINETE
2016-0.233.722-1 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO 

S/A, CNPJ nº 60.166.832/0001-04 - TC nº 04/SME/DME/2011 
- INSCRIÇÃO SISTEMA CADIN MUNICIPAL- I- À vista dos ele-
mentos que instruem o presente, DETERMINO, com fundamento 
no art. 2º, I, e no art. 4º, I, da Lei Municipal 14.094/2005, o re-
gistro preliminar, no sistema de gestão do CADIN Municipal, da 
pendência pecuniária vencida e não paga consubstanciada no 
atendimento à publicação de convocação para retirada e paga-
mento da DAMSP de nº 2020002180, no valor de R$ 12.330,88 
(doze mil trezentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), 
emitido em nome da empresa em epígrafe, referente à multa 
contratual aplicada à mencionada empresa. II- Na mesma data 
do registro, determino seja expedida comunicação à empresa 
interessada, nos termos do art. 5º, inciso II, do Decreto Muni-
cipal 47.096/2006. III- Decorridos 30 dias sem manifestação 
da sociedade interessada, a pendência deverá ser efetivamente 
incluída no CADIN Municipal.

 DESPACHO DO COORDENADORA
SME/CODAE-GABINETE
2016-0.070.633-5 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO 

S/A, CNPJ nº 60.166.832/0001-04 - TC nº 04/SME/DME/2011 
- INSCRIÇÃO SISTEMA CADIN MUNICIPAL- I- À vista dos ele-
mentos que instruem o presente, DETERMINO, com fundamento 
no art. 2º, I, e no art. 4º, I, da Lei Municipal 14.094/2005, o 
registro preliminar, no sistema de gestão do CADIN Municipal, 
da pendência pecuniária vencida e não paga consubstanciada 
no atendimento à publicação de convocação para retirada 
e pagamento da DAMSP de nº 2020002129, no valor de R$ 
6.305,20 (seis mil trezentos e cinco reais e vinte centavos), 
emitido em nome da empresa em epígrafe, referente à multa 
contratual aplicada à mencionada empresa. II- Na mesma data 
do registro, determino seja expedida comunicação à empresa 
interessada, nos termos do art. 5º, inciso II, do Decreto Muni-
cipal 47.096/2006. III- Decorridos 30 dias sem manifestação 
da sociedade interessada, a pendência deverá ser efetivamente 
incluída no CADIN Municipal.

 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDI-
MENTO LICITATÓRIO – SME/COMPS

6016.2021/0004608-0 - SME/COSERV - Homologação do 
Pregão n.º 50/SME/2021. À vista da instrução do presente e con-
siderando as manifestações dos setores técnicos, notadamente 
a Nota Técnica (documento SEI n.º 052637488) e o Parecer da 
Assessoria Jurídica - SME/AJ (documento SEI n.º 052874601), 
que acolho, com fundamento no Artigo 43, inciso VI da Lei 
Federal n.º 8.666/1993 e do Artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002 e no exercício da competência delegada pelo 
artigo 2º da Portaria SME n.º 5.318/2020: I - NEGO PROVIMENTO 
aos recursos interpostos pelas empresas DEMAX SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LTDA (CNPJ nº 48.096.044/0001-93) e PROVAC TER-
CEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA (CNPJ nº 50.400.407/0001-
84); II - HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade 
de Pregão Eletrônico n.º 50/SME/2021, objetivando a contratação 
de empresa para execução de serviços de conservação e limpeza 
de instalações prediais, áreas internas e externas de 05 (cinco) 
Centros Educacionais Unificados da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo; III - ADJUDICO o objeto licitatório na for-
ma alcançada pela Senhora Pregoeira, conforme Ata da Sessão 
Pública (documento SEI n.º 051734137), para a empresa VIVA 
SERVIÇOS LTDA. CNPJ n.º 64.112.428/0001-09, pelo valor total 
mensal de R$ 279.938,95 (duzentos e setenta e nove mil e no-
vecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) e valor 
total da proposta de R$ 3.359.267,40 (três milhões e trezentos e 
cinquenta e nove mil e duzentos e sessenta e sete reais e qua-
renta centavos), pelo período de 12 (dozes) meses.

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZA-
ÇÃO DE DESPESAS - SME/COSERV

Com fundamento no Artigo 9º do Decreto Munici-
pal 60.052/2021, no Artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n.º 
10.520/2002 e no exercício da competência delegada pelo arti-
go 3º da Portaria SME n.º 5.318/2020: I - AUTORIZO a contrata-
ção da empresa supracitada, onerando a dotação orçamentária 
n.º 16.10.12.368.3010.4.364.3.3.90.39.00.00, indicada em nota 
de Reserva n.º 13.688/2021 (documento SEI n.º 039216865); II 
- DESIGNO como fiscais do contrato, com fundamento no Artigo 
67 da Lei Federal n.º 8.666/1993, combinado com o Artigo 6º 
do Decreto Municipal n.º 54.873/2014, os servidores indicados 
conforme documento SEI n.º 053115398.

 Chamada Pública nº 19/SME/CODAE/2021 para aquisição de 
308.000 kg (trezentos e oito mil quilogramas) de ARROZ PAR-
BOILIZADO INTEGRAL LONGO FINO TIPO 1 da Agricultura Fami-
liar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações para 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE, em observação ao artigo 14 da Lei nº 11.947, de 16/06/09.

Assunto: Publicações nos termos do art. 32 da Resolução 
FNDE nº 6 de 08/05/2020

OBJETO: Intervenção Artística - Caio Martins e Rominho 
Braga - Humor de Quinta.

DATA/PERÍODO: 14/10/2021, totalizando 1 (uma) apresen-
tação conforme proposta/cronograma (052581565).

LOCAL: Centro Cultural Vila Formosa.
VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 ( um mil e oitocentos reais ), 

a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.391.3.3.9
0.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos (052742928 ).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação 
artística o(a) servidor(a) Morizi Salles, RF 801.242.3 e, como 
substituto, Danilo Gomes Leonel, RF 8878323.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/SME/2021
6016.2021/0082591-8 - OBJETO: Registro de preços con-

tratação de empresa para locação de sensores para um Sistema 
Integrado de monitoramento no âmbito da rede de Unidades 
Escolares sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Edu-
cação da Prefeitura de São Paulo, cujas características e especifi-
cações técnicas encontram-se descritas nos Anexos deste Edital.

COMUNICADO
Em resposta aos questionamentos das empresas abaixo 

relacionadas, prestamos os seguintes esclarecimentos:
INETUM
PERGUNTA 1: Preâmbulo- item 5.3 g e Anexo I- item 5.5 - 

Solicitamos que o prazo para execução de serviços para unidades 
maiores que 40 sensores seja maior, visto que os CEUs são esco-
las com mais de 5 mil m², possuem mais sensores que os outros 
tipos de escolas e são unidades escolares mais complexas..

Outro ponto, entendendo que o mercado internacional 
passando por um desabastecimento de matérias primas para 
fabricação de componentes eletrônicos que afetam muito dos 
insumos relacionados com este projeto, entendemos que a SME 
deverá por motivos de força maior prover uma elasticidade nos 
prazos de entrega deste projeto.

PERGUNTA 2: Preâmbulo – item 9.7.2.5, item 9.7.2.6 e 
item 9.7.2.7 – “Será aceito a somatória de atestados que com-
provem, no mínimo 30%, dos quantitativos apresentados na 
planilha de preços referente a este lote;”

• Sugerimos a redução que para maior concorrência de 
licitantes participantes e sem prejuízo a qualidade do forne-
cimento

PERGUNTA 3: Preambulo – item 9.7.3.1.1 “Indicação do(s) 
Responsável(eis) técnico(s), pertencente(s) ao seu quadro per-
manente, na data prevista para entrega da proposta, sendo 
exigido profissionais de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentores de certidões 
e atestados de responsabilidade técnica de serviços técnicos 
especializados, por serviço de características semelhantes ao 
objeto e lote da licitação, devidamente acompanhados da res-
pectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro emitida 
pelo CREA.”

• Entendemos que os atestados descritos no item 9.7.2 
deverão ser apresentados com registro nas entidades compe-
tentes, tais como o CREA. Está correto nosso entendimento?

PERGUNTA 4: Preâmbulo – item 9.8.2.6 – “Os documentos 
apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanha-
dos da respectiva tradução para o português feita por tradutor 
público juramentado.”

• Sugerimos a remoção do pedido de tradução juramenta-
da desde item, visto que não se trata de um certame internacio-
nal e a apresentação de catálogos técnicos em outro idioma é 
comum em licitações.

PERGUNTA 5: Referente ao “Software de Gerenciamento 
e Monitoramento” mencionado no item 7.1.3.3 do Anexo VI e 
detalhado no item 18.4 (Gerenciamento Switch/Firewall) e 18.5 
(Monitoramento de Ativos de Rede) do Anexo X (Termo de Refe-
rência para efeito de informação (não é escopo de fornecimento 
deste Edital)), porém explicitamente não integrantes deste 
escopo de fornecimento, entendemos que estes itens também 
devem fazer parte do escopo de cada lote deste processo, visto 
que diferentes empresas com diferentes tecnologias poderão 
ganhar os lotes e assim a garantir integração e disponibilidade 
para operação.

RESPOSTA 1: Visando o aprimoramento do Termo de Refe-
rência, este item será revisado.

RESPOSTA 2: A sugestão não será aceita.
RESPOSTA 3: Sim, o entendimento está correto. Visando 

o aprimoramento do Termo de Referência, esse item será 
revisado.

RESPOSTA 4: Os documentos relativos a habilitação, caso 
estejam em outro idioma, deverão possuir tradução juramenta 
feita por tradutor público juramentado. Catálogos técnicos e 
itens correlatos só deverão possuir tradução caso seja requisita-
do (não haverá necessidade da tradução ser feita por tradutor 
público juramentado.

RESPOSTA 5: O entendimento está correto. Visando o 
aprimoramento do Termo de Referência, este item será revisado.

AGORA TELECOM
PERGUNTA 1: • Entendemos que para garantir a devida 

conectividade entre a escola e a central de monitoramento, de-
verá ser exigido que a Licitante ganhadora de um determinado 
Lote das escolas, forneça também, durante a vigência do seu 
contrato, um Firewall do mesmo fabricante que foi empregado 
nas escolas de seu lote, porém com capacidade adequada, a 
ser instalado na central de monitoramento. Desta forma fica 
garantida a devida compatibilidade para a comunicação de 
forma segura.

PERGUNTA 2: • Pregão eletrônico 002-SME-2021 - anexo 
VI DESCRITIVO TÉCNICO - Em relação ao item 7.2. Switch, 
sugerimos que o mesmo deve possuir homologação na ANATEL 
no momento da licitação, visto que a homologação pelo órgão, 
garante que o aparelho está dentro dos padrões de qualidade, 
segurança de uso e funcionalidade obrigatórios segundo a 
regulamentação brasileira de telecomunicações.

RESPOSTA 1: Visando a melhoria do termo de referência, 
este item será revisado já visando a compatibilização dos 
firewalls no mesmo lote.

RESPOSTA 2: Está correto o entendimento. Visando o apri-
moramento do Termo de Referência, o item será revisado. O 
equipamento deverá possuir homologação da Anatel em data 
anterior a realização do certame.

HIKVISION
PERGUNTA 1: Referente ao item 8, 9 e 10. – anexo VI 

descritivo técnico -do processo “002-SME-2021” – documento 
“PREGÃO ELETRÔNICO 2021 - ARP MONITORAMENTO”, En-
tendendo as possíveis ameaças ao longo do uso, seria possível 
incluir uma camada de proteção entre a câmera e um SD Card, 
garantindo que se a câmera for roubada ou o próprio SD CARD, 
que seja impossível de ver os vídeos tanto da câmera com SD 
Card sem o VMS ou até mesmo apenas o SD Card, garantindo 
que as imagens possam ser visualizadas somente entre o SD 
CARD a Câmera e o VMS, tendo permissão total de acesso aos 
vídeos gravados na borda.

RESPOSTA 1: Visando o aprimoramento do termo de refe-
rência, este item será revisado e a sugestão será aceita.

 DESPACHO DO COORDENADORA
SME/CODAE-GABINETE
2015.0.233.743-4 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO 

S/A, CNPJ nº 60.166.832/0001-04 - TC nº 04/SME/DME/2011 
- INSCRIÇÃO SISTEMA CADIN MUNICIPAL- I- À vista dos ele-
mentos que instruem o presente, DETERMINO, com fundamento 
no art. 2º, I, e no art. 4º, I, da Lei Municipal 14.094/2005, o re-

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.392.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
55.251/2021 ( 053072186).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Josemar Sales Ribeiro, RF 844.172.3, 
como fiscal do contrato e Camila Passos de Siqueira , RF 
826.675.1, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo n° 6025.2021/0020139-5 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(052707655), na competência a mim delegada pela Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Bruna Rodrigues de Lima (CPF nº 
417.876.938-30), e os demais integrantes elencados conforme 
a Declaração de Exclusividade, por intermédio de MOVIMENTO 
ECO-CULTURAL, inscrita no CNPJ sob o nº 03.693.145/0001-03.

OBJETO: Exposição - Mulheres Imaginarias. .
DATA/PERÍODO: 15/10/2021, totalizando 1 apresentação 

conforme proposta/cronograma (052707647).
LOCAL: Casa de Cultura Municipal Freguesia do Ó.
VALOR GLOBAL: R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais ), 

a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.392.3.3.9
0.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos ( 052805723 ).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação 
artística o(a) servidor(a) Luis Antonio Carneiro, RF 818.061.0 
e, como substituto, Camila Passos de Siqueira , RF 826.675.1.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo n° 6025.2021/0019880-7 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(052556656), na competência a mim delegada pela Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: IVON CARLOS PATROCINIO (CPF nº 
003.621.638-04), nome artístico “ IVON PATROCINIO”, e os 
demais integrantes elencados conforme a Declaração de Ex-
clusividade, por intermédio de CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 
PINTO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.520.614/0001-71.

OBJETO: Vivência Artístico Cultural - Memórias e Trajetórias 
do Ivon Carlos Patrocínio - SAMPA E A MPB: UMA MORTE NO 
MEIO DO CAMINHO.

DATA/PERÍODO: 21/10/2021, totalizando 1 apresentações 
conforme proposta/cronograma (052556639).

LOCAL: Casa de Cultura Municipal Freguesia do Ó.
VALOR GLOBAL: R$ 1.300,00 ( um mil e trezentos reais ), 

a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.392.3.3.9
0.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos ( 052742500 ).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação 
artística o(a) servidor(a) Luis Antonio Carneiro, RF 818.061.0 
e, como substituto, Camila Passos de Siqueira , RF 826.675.1.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 COORDENADORIA DE CENTROS 
CULTURAIS E TEATROS

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo n° 6025.2021/0020401-7 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(052844550), na competência a mim delegada pela Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Luiz Roberto Borges de Miranda Lemos (CPF 
nº 396.719.498-19), nome artístico “LUIZ VIOLA”, e os demais 
integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusivida-
de, por intermédio de Raiany Sinara dos Santos Guimarães 
39196849827, inscrita no CNPJ sob o nº 42.024.818/0001-94.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - - EVENTO APRESEN-
TAÇÃO MUSICAL COM “LUIZ VIOLA E TIMM ARIF” NO CCO.

DATA/PERÍODO: 10/11/2021, totalizando 1 apresentações 
conforme proposta/cronograma.(052844538).

LOCAL: Centro Cultural Olido (Olido)
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 ( três mil reais ), a ser pago 

após a confirmação da execução dos serviços pela unidade 
requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.391.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
55.219/2021 (053066856).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal desta contratação artística 
o(a) servidor(a) Claudia Karina dos Santos, RF 858.773.6 e, 
como substituto, Danilo Gomes Leonel, RF 8878323.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo n° 6025.2021/0019926-9 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(052581622), na competência a mim delegada pela Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Caio Martins (CPF nº 411.109.908-47 ), e 
os demais integrantes elencados conforme a Declaração de 
Exclusividade, por intermédio de ANDREIA DA SILVA CUENCA 
32539417876, inscrita no CNPJ sob o nº 43.469.815/0001-27.

08/10/2021 a 23/01/2022, nos termos do item 7 do Edital, cuja 
abertura da exposição se dará em 06/11/2021 (053073436), pelo 
valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser pago em 
duas parcelas, sendo: a) A primeira parcela, correspondente a 
50% (cinquenta por cento) do valor da remuneração, no montan-
te a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) será paga em até 
20 (vinte) dias antes da abertura da exposição, mediante a apre-
sentação do projeto executivo e da sua aprovação pela Curadoria 
de Artes Visuais do Centro Cultural São Paulo, que poderá solici-
tar modificações para atender às condições do espaço expositivo 
e aos propósitos do Programa. Entrega de documentos a partir 
de 08/10/2021. b) A segunda parcela, correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) do valor da remuneração, no montante de 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) será paga em até 30 
(trinta) dias após a inauguração da respectiva exposição. Entrega 
de documentos a partir de 06/11/2021. Os custos de transporte e 
seguro (para entrada e saída do CCSP) das obras são da respon-
sabilidade do artista, nos termos do item 6 do Edital.

II- AUTORIZO a emissão de nota de empenho no valor 
global acima discriminado, onerando a dotação orçamentária 
nº 25.10.13.392.3001.6.393.3.3.90.36.00.00, conforme nota de 
reserva de recursos (053074000), observadas as disposições das 
normas de execução orçamentária vigentes.

III - Fica designada como fiscal deste ajuste a servidora Ma-
ria Adelaide N. Pontes, RF 671.907.4, e Sylvia Taina Monasterios 
Sainz, RF 839.700.7, como substituta.

 COORDENADORIA DE CIDADANIA 
CULTURAL

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Processo n° 6025.2021/0020105-0 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial da seleção realizada conforme Edital de chamamento 
para credenciamento de Artistas para o Programa de Iniciação 
Artística (PIÁ) para atuar nos equipamentos públicos da Secre-
taria Municipal de Cultura e nos CEUS (Centros Educacionais 
Unificados) da Secretaria Municipal de Educação na edição 
de 2021 (052690371), publicado no DOC de 12/11/2020, no 
uso da competência a mim delegada pela Portaria nº 37/SMC-
-G/2020, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, “caput”, da 
Lei Federal nº 8.666/93, na Lei nº 13.278/2002 e no Decreto nº 
44.279/2003, a contratação nas condições abaixo estipuladas, 
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

Contratado:MARILHIA GONCALVES FREIRE, CPF nº 
229.835.558-44.

Objeto: Contratação, nos termos do Edital de Chamamento 
para Credenciamento de Artistas para o Programa de Iniciação 
Artística da Supervisão de Formação Cultural nº 026/2020, na 
seguinte função:

( x ) Artista Educador
( ) Artista Articulador Regional
( ) Artista Articulador de Área
( ) Coordenador Artístico-Pedagógico
Período: 08/10/2021 a 30/11/2021, conforme proposta/

cronograma e termo de anuência (052690608 053123102).
Locais: Biblioteca Hans Christian Andersen; SMC, CEUs e 

equipamentos da região Leste.
Carga Horária: 130 horas.
Valor: R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais), pago em 

2 parcelas.
Forma de Pagamento: Os valores devidos ao contratado 

serão apurados mensalmente de acordo com as horas efeti-
vamente trabalhadas e pagos a partir do 1° dia útil do mês 
subsequente ao trabalhado, desde que comprovada a execução 
dos serviços através da entrega à Supervisão de Formação Cul-
tural dos documentos modelos preenchidos corretamente, nos 
termos do item 78 do Edital (052690371).

Dotação Orçamentária: 25.10.13.392.3001.6.374.3.3.90.36
.00.00, conforme Nota de Reserva nº 55.479/2021 (053126895).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, de-
signo o(a) servidor(a) como fiscal do contrato Miguel Atticciati 
Prata, RF 879.405.7 e, como substituto, Ilton Toshiaki Hanashiro 
Yogi, RF 800.116.2.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho e 
demais normas de execução orçamentárias vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo n° 6025.2021/0020407-6 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(053140597), na competência a mim delegada pela Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Renata Vendramin (CPF nº 037.283.579-
10), nome artístico “Renata Vendramin”, e outra iintegrante 
elencadas na Declaração de Exclusividade (052846890), por 
intermédio de RENATA VENDRAMIN 03728357910, inscrita no 
CNPJ sob o nº 15.381.327/0001-28.

OBJETO: Espetáculo teatral - A I V U Teatro - "A Próxima 
História" .

DATA/PERÍODO: 30/10/2021, totalizando 1 apresentação 
conforme proposta/cronograma. (052846890).

LOCAL: Casa de Cultura Municipal Vila Guilherme (CC).
VALOR GLOBAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.392.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
55.048/2021 (052986801).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Luiz Carlos Sendro Junior, RF 739.603.1 
, como fiscal do contrato e Camila Passos de Siqueira , RF 
826.675.1, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo n° 6025.2021/0020549-8 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(052909692), na competência a mim delegada pela Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Abmael Henrique de Sousa Beserra (CPF 
nº 028.773.133-28), nome artístico “Abmael Henrique”, e os 
demais integrantes elencados na Declaração de Exclusividade 
(052909681), por intermédio da sociedade empresária VILA 
ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.967.735/0001-69.

OBJETO: Contação de histórias - Lune Cia de Teatro - Conto 
das Águas. .

DATA/PERÍODO: 17/10/2021, totalizando 1 apresentação 
conforme proposta/cronograma (052909681).

LOCAL: Casa de Cultura Municipal Brasilândia (CC).
VALOR GLOBAL: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 

a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.


