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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Educação
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00058/2022
Às 13:48 horas do dia 22 de agosto de 2022, após analisa-

do o resultado do Pregão nº 00058/2022, referente ao Processo 
nº 6016.2022/0062921, o pregoeiro, Sr(a) MARIANA PORFIRIO 
SIQUEIRA VALADARES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os 
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da 
Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autori-
dade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
Item: 1
Descrição: Brinquedo Em Geral
Descrição Complementar: Material: Plastico E Madeira, 

Tipo: Combine E Encaixe,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de 

ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 98,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1,00

Situação: Adjudicado
Adjudicado para: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA 

, pelo melhor lance de R$ 220,0000 , com valor negociado a 
R$ 98,2500 .

Eventos do Item
Evento Data Observações
Adjudicado 22/08/2022 13:48:12 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INNOVARY 

FUTURE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.943.472/0001-
31, Melhor lance: R$ 220,0000, Valor Negociado: R$ 
98,2500

Item: 2
Descrição: Brinquedo em geral
Descrição Complementar: Brinquedo Em Geral Material: 

Plastico E Madeira , Tipo: Combine E Encaixe
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 98,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1,00

Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item

Evento Data Observações
Cancelado no julgamento 17/08/2022 14:27:26 Item cancelado no julgamento. Motivo: 

Lote não processado, tendo em vista o 
item 1.2.3.1 do Edital.

 EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 
137/SME/2022-TERMO DE CONTRATO Nº 216/
SME/2021

6016.2021/0071120-3 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
001/SEGES-COBES/2021. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
010/2020-COBES. CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO. CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA CIEE - CNPJ Nº 61.600.839/0001-55. OBJETO: Presta-
ção de serviço por Instituição Especializada em Administração 
de Programa de Estágio objetivando o preenchimento de 4.735 
(quatro mil setecentas e trinta e cinco) vagas a serem ocupadas 
por estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos 
de ensino superior, sendo: 215 (duzentas e quinze) vagas para 
o Programa de Estágio da Secretaria Municipal de Educação 
– “SME – Diversa”; 1.520 (um mil, quinhentas e vinte) vagas 
para o Programa de Estágio – “Parceiros da Aprendizagem” 
e 3.000 (três mil) vagas para o Programa de Estágio – “Edu-
cação Especial – Aprender Sem Limite”, conforme condições 
e especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2020-COBES e na Ata 
de Registro de Preços nº 001/SEGES-COBES/2021. OBJETO DO 
ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência contratual 
do TC n° 216/SME/2021, por mais 12 (doze) meses a partir de 
01/08/2022. VALOR TOTAL ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$: 
62.273.583,60 (sessenta e dois milhões, duzentos e setenta e 
três mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).
DATA DA LAVRATURA: 29/07/2022. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
SIGNATÁRIOS: Sra. Mariza Leiko Kubo, Coordenadora da COGEP 
da Secretaria Municipal de Educação e, Sra. Patrícia Testai 
Paschoal, procuradora da empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA ESCOLA CIEE.

 EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 
128/SME/2022-TERMO DE CONTRATO Nº 173/
SME/2021

6016.2020/0035464-6 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 39/SME/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO. CONTRATADA: GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO 
LTDA - CNPJ Nº 00.033.757/0001-81. OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de licenciamento de 
interface de programação de aplicativos (API) da Plataforma 
Google Maps, com acesso à base de imagens de alta resolução 
e arruamentos com cobertura global, vista da rua, serviços 
de geolocalização de endereços, geocodificação, roteamento, 
matriz de distância e de elevação, localização de pontos de 
interesse e funcionalidade para complementação automática de 
endereços e/ou pontos de interesse, tanto para ambiente web 
quanto para aplicações móveis (APPs), através de linguagem 
para plataforma Android e IOS; serviços técnicos especializados 
incluindo chave de uso, como também garantia, manutenção, 
suporte técnico, treinamento e consultoria, durante o período 
de 12 (doze) meses. OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da 
vigência do Termo de Contrato nº 173/SME/2021 por 12(doze) 
meses, a partir de 07/07/2022, com cláusula resolutiva. VALOR 
MENSAL ESTIMADO: R$ 50.587,49 (cinquenta mil quinhentos e 
oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos).VALOR TOTAL 
DO CONTRATO: 607.049,88 (seiscentos e sete mil quarenta e 
nove reais e oitenta e oito centavos) .DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: 16.10.12.126.3011.2.818.4.4.90.40.00.DATA DA LAVRATU-
RA: 06/07/2022.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. SIGNATÁRIOS: Sr. 
Silvio Aparecido de Vasconcelos Junior, Coordenadora da COTIC 
da Secretaria Municipal de Educação e, Sr. Felipe Luis Del Nero 
Sócio Administrador da empresa GEOAMBIENTE SENSORIA-
MENTO REMOTO LTDA.

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 35/SME/2022
A Secretaria Municipal de Educação está realizando a 

Consulta Pública nº 35/SME/2022, 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 
de Registro de preços para aquisição de ARROZ PARBOILIZADO 
POLIDO LONGO FINO TIPO 1 e ARROZ PARBOILIZADO POLIDO 
LONGO FINO TIPO 1 ORGÂNICO destinado ao abastecimento 
das unidades educacionais vinculadas aos sistemas de gestão 
direta e mista do Programa de Alimentação Escolar (PAE) do 
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 30/08/2022, no site e-nego-
cioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e na COMPS/NLIC – 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 smelicitacao@sme.prefeitura.sp.gov.br, por fax (11) 
3396-0512 ou protocoladas no endereço supra, dentro do prazo 
e horário estipulados.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.3
91.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos 
(069148243).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação 
artística o(a) servidor(a) Margareth dos Santos Valentim, 
RF 890.602.5 e, como substituto, Diego Freitas Ribeiro, RF 
847.279.3.

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

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Processo nº 6025.2022/0016476-9 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a LISTA DE ATIVIDADES HABILITADAS - EDITAL DE CRE-
DENCIAMENTO ARTÍSTICO - MÊS DO HIP HOP 2022, publicada 
no DOC em 24/02/2022 (068188650), na competência a mim 
delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fun-
damento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, 
e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços 
profissionais nas condições abaixo estipuladas, observada a 
legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Anderson Bezerra da Silva, CPF nº 
220.078.748-06, e os demais integrantes do grupo, por intermé-
dio de VANESSA FRANCISCA DE JESUS SOUZA 29892907884, 
inscrita no CNPJ sob nº 33.784.873/0001-91.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Mês do Hip Hop 
2022 - MDR.

DATA: 24/08/2022, totalizando 1 apresentação conforme 
proposta/cronograma.

LOCAL: GALERIA OLIDO - VITRINE (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 será realizado 
nos termos do item 16 do Edital, mediante a comprovação de 
realização das atividades. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.394.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
48.287/2022 (068355051).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Marcello de Souza Dolme, RF 891.306, 
como fiscal do contrato, e Aurora da Silva Oliveira, RF 
839.066.5, como suplente.

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

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CONSULTA PÚBLICA Nº 34/SME/2022
6016.2022/0062994-0- OBJETO: Registro de Preços para 

aquisição de Máscaras Descartáveis tamanhos Infantil e Adulto 
de uso escolar, destinadas aos alunos da Rede Municipal de 
Educação.

COMUNICADO
Em resposta aos questionamentos/sugestões da empresa 

abaixo relacionada, prestamos os seguintes esclarecimentos:
Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos 

e Hospitalares Sociedade Limitada
PERGUNTA 1: Anexo VI: Especificações Técnicas Do Objeto 

- Da solicitação: Caixas com 50 unidades - Afim de ampliar a 
participação gostaríamos de que fosse verificado a possibili-
dade de aceitar também produtos embalados em pacote com 
50 unidades.

RESPOSTA 1: Esclarecemos que as especificações técnicas 
apresentadas no presente Edital, foram elaboradas por equipe 
técnica da Secretaria Municipal da Saúde do Município, pelo 
que corroboramos integralmente ao especificado sob os aspec-
tos de garantia de qualidade na entrega final do produto, bem 
como, de suas condições de preservação durante a utilização, 
de modo que em que pese a argumentação da empresa a 
respeito de ampliação de participação, compreendemos que a 
mesma está assegurada dentro dos princípios técnicos de uso 
de material destinado a preservação da saúde do usuário final. 
Sendo assim, deverão ser mantidas as especificações técnicas 
da embalagem do objeto.

PERGUNTA 2: Para que não haja erros durante a fase men-
cionada, gostariamos que fosse esclarecido se a disputa será 
pro valor GLOBAL ou UNITÁRIO.

RESPOSTA 2: Esclarecemos que o critério de julgamento 
e classificação adotado para o Pregão em epigrafe conforme 
consta no subitem 7.1 do Edital menor preço total global 
do lote.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO

SME
6016.2021/0023088-4 - Celebração de parcerias com orga-

nizações da sociedade civil (Lei 13.019/14 e Decreto 57.575/16) 
- INTERESSADO: PMSP – SME - ASSUNTO: Denúncia Acordo 
de Cooperação nº 011/2021 - Instituto Avisa Lá - Diante dos 
elementos informativos que instruem o presente, notadamente, 
nesta oportunidade, as considerações apresentadas no doc. 
067079019, o posicionamento conclusivo das instâncias técni-
cas no âmbito desta Pasta (docs. 067980365 e 067980365) e 
a manifestação da Assessoria Jurídica (068148958) a respeito, 
que adoto como razões de decidir, e com fundamento no que 
estabelece o item 6.2 da Cláusula 6ª do ajuste em pauta, AU-
TORIZO a denúncia, de comum acordo e sem ônus algum à mu-
nicipalidade, do Acordo de Cooperação nº 011/2021 celebrado 
com o Instituto Avisa Lá Formação Continuada de Educadores, 
inscrito no CNPJ sob nº 57.182.503/0001-42.

 DESPACHO DA COORDENADORA

SME/COCEU
6016.2022/0086812-0 – SME-COCEU – Licitação: Inexigi-

bilidade – Apresentação Artística e Cultural dos CEUs. – Edital 
Proart. - À vista dos elementos que instruem o presente pro-
cesso, notadamente a manifestação de SME/COCEU/DIAC (do-
cumento SEI n° 069132764) e o Parecer da Assessoria Jurídica 
(documento SEI n° 069313684) que acolho, com fundamento 
no artigo 25, "caput", da Lei Federal n° 8.666/93, no Parecer 
PGM ementado sob o n° 10.178, no Edital de Credenciamen-
to PROART n 01/2020, na Portaria SME n° 5.937 de 10 de 
dezembro de 2020 e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 5.318, de 24/08/2020, AUTORIZO, mediante 
apresentação de documentação pertinente em vigor, a con-
tratação da empresa Cooperativa Paulista de Teatro - CNPJ: 
51.561.819/0001-69, para a realização de  10 (dez) apresen-
tações artísticas: "Água", integrando a programação artística 
e Cultural dos CEUs, pelo valor total de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) por apresentação, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais),  onerando a dotação 16.10.12.368.3010.2.872.3.3.90.39
.00.00, indicada em Nota de Reserva nº 50.716/2022 (documen-
to SEI nº 069304675). Com fundamento no art.67 da Lei Federal 
nº 8.666/93, combinado com o art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/14, ficam designados como fiscais do contrato, os servi-
dores indicados de acordo com a informação de SME/COCEU/
DIAC (SEI 069132764).

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2022/0016116-6 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(067969603), 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: CLEBIO FERREIRA DE SOUZA (CPF nº 
338.773.048-93), nome artístico “DEDE”, e os demais integran-
tes do grupo, conforme Contrato de Exclusividade, por intermé-
dio de ASSOCIACAO COMUNIDADE CULTURAL QUILOMBAQUE, 
inscrita no CNPJ sob o nº 22.232.865/0001-16.

Objeto: Espetáculo de Circo - Cia Trupe Liuds - “Mjiba – A 
boneca Guerreira”

Data / Período: 24/08/2022, totalizando 1 (uma) apresenta-
ção conforme proposta/cronograma.

Classificação etária: LIVRE
Tempo Aproximado de Duração do Espetáculo: 45 minutos
Local: Palco Galpão 2 (CCTL)
Valor: R$ 5.000,00 ( cinco mil reais )
Forma de Pagamento: O pagamento se dará no 30º (trigési-

mo) 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 
47.667/2022 ( 068307958).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal do contrato Bruno Ferreira de 
Novais, RF 805.261.1 e, como substituto, Bruna Gomes Ferreira, 
RF 883.005.3.

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

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Processo nº 6025.2022/0016797-0 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a LISTA DE ATIVIDADES HABILITADAS - EDITAL DE CRE-
DENCIAMENTO ARTÍSTICO - MÊS DO HIP HOP 2022, publicada 
no DOC em 24/02/2022 (068309196), na competência a mim 
delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fun-
damento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, 
e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços 
profissionais nas condições abaixo estipuladas, observada a 
legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: ADEMILSON MANOEL SILVA, CPF nº 
275.730.198-58, por intermédio da sociedade empresária 
FABIO LUIZ ALEIXO 17950684852, inscrita no CNPJ sob nº 
32.782.516/0001-21.

Objeto: Espetáculo Musical / Show - Casal Poder - Mês do 
Hip Hop 2022 O DESPERTAR

Data / Período: 24/08/2022, totalizando 1 apresentações 
conforme proposta/cronograma.

LOCAL: GALERIA OLIDO - VITRINE (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 será realizado 
nos termos do item 16 do Edital, mediante a comprovação de 
realização das atividades. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.3
94.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos 
(068732655).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Marcello de Souza Dolme, RF 891.306, 
como fiscal do contrato, e Aurora da Silva Oliveira, RF 
839.066.5, 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 PROFISSIONAIS
Processo nº 6025.2022/0017086-6 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a LISTA DE ATIVIDADES HABILITADAS - EDITAL DE CRE-
DENCIAMENTO ARTÍSTICO - MÊS DO HIP HOP 2022, publicada 
no DOC em 24/02/2022 (068447696), na competência a mim 
delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fun-
damento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, 
e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços 
profissionais nas condições abaixo estipuladas, observada a 
legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Bruno Ricardo do Patrocinio Silva, CPF nº 
227.956.308-85, por intermédio da sociedade empresária, VA-
NESSA FRANCISCA DE JESUS SOUZA 29892907884, inscrita no 
CNPJ sob nº 33.784.873/0001-91.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Rotatividade 66 - Mês 
do Hip Hop 2022 Rotatividade 66 

DATA: 24/08/2022, totalizando 1 apresentação conforme 
proposta/cronograma.

LOCAL: GALERIA OLIDO - VITRINE (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 será realizado 
nos termos do item 16 do Edital, mediante a comprovação de 
realização das atividades. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.394.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
49.184/2022 (068735351).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Marcello de Souza Dolme, RF 891.306, 
como fiscal do contrato, e Aurora da Silva Oliveira, RF 
839.066.5, 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 PROFISSIONAIS
Processo nº 6025.2022/0017049-1 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a PORTARIA Nº 32/SMC-G, DE 1º DE ABRIL DE 2022, 
publicada no DOC em 2 de abril de 2022 (068880072), na com-
petência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AU-
TORIZO, com fundamento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 
13.278/2002, e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contrata-
ção dos serviços profissionais nas condições abaixo estipuladas, 
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Viviane Ferreira Fonseca (CPF nº 
932.072.634-53), e os demais integrantes do grupo, conforme 
Contrato de Exclusividade, por intermédio de Estúdio L.A. Filma-
gens e Eventos Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 08.077.958/0001-
92.

Objeto: Show infanto-juvenil - Histórias Improvisadas.
Data / Período: 24/08/2022, totalizando 1 apresentação 

conforme proposta/cronograma.
Local: Biblioteca (CFCCT).
Valor: R$ 2.000,00 ( dois mil reais ).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 

(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

Classificação etária: LIVRE.
Tempo Aproximado de Duração do Espetáculo: 30 minutos.
Local: GALERIA OLIDO - VITRINE (Olido).
Valor: R$ 3.000,00 ( três mil reais ).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado 

nos termos do item 16 do Edital, mediante a comprovação de 
realização das atividades.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.394.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
49.982/2022 (069045156).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Marcello de Souza Dolme, RF 891.306, 
como fiscal do contrato, e Aurora da Silva Oliveira, RF 
839.066.5, 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° 6025.2022/0014369-9 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(066936798), 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: Wolnei  Macena Ribeiro (CPF nº 
004.079.348-63), nome artístico “ Wolnei Macena ”, e os de-
mais integrantes do grupo, conforme Contrato de Exclusividade, 
por intermédio de COM ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 18.500.076/0001-41.

OBJETO: Espetáculo de dança - SOLOS coletivo de dança 
contemporânea - SOLOS coletivo de dança contemporânea.

DATA/PERÍODO: 23/09/2022 e 24/09/2022, totalizando 2 
(duas), conforme proposta/cronograma (066936759) e carta de 
nauência (068919847).

LOCAL: Sala Cênica (CRD)
VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 ( oito mil reais ), a ser pago 

após a confirmação da execução dos serviços pela unidade 
requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.379.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
43.937/2022 ( 067131874).

II – Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica de-
signado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) 
Sueli Vicente Andreato , RF 697.243.8 e, como substituto, Ber-
nardo Perri Galegale, RF 859.586.1.

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° 6025.2022/0017709-7 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(068752289), 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: Juçara Marçal Nunes (CPF nº 060.209.478-
07), nome artístico “Juçara Marçal”, e os demais integrantes do 
grupo, conforme Contrato de Exclusividade, por intermédio de 
REBOLA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 03.223.168/0001-54.

Objeto: Espetáculo Musical / Show - Juçara Marçal - Juçara 
Marçal - Circuito Municipal.

Data / Período: de 01/09/2022 a 17/12/2022, totalizando 4 
apresentações conforme proposta/cronograma.

Classificação etária: LIVRE.
Tempo Aproximado de Duração do Espetáculo: 60 minutos.
Local: Sala Olido (Olido), CCJ (CCJ), Centro de Culturas 

Negras do Jabaquara (CCC), Centro Cultural Tendal da Lapa 
(CCTL).

Valor: R$ 100.000,00 ( cem mil reais ).
Forma de Pagamento: 1ª parcela de R$ 25.000,00. Entre-

ga de documentos a partir de 02/09/2022. 2ª parcela de R$ 
75.000,00. Entrega de documentos a partir de 19/12/2022. O 
pagamento de cada parcela se dará no 30º (trigésimo) dia após 
a data de entrega de toda documentação correta relativa ao 
pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.398.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
50.376/2022 ( 069175463).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal do contrato Katia de Abreu 
Pereira, RF 885.305-3 e, como substituto, Thamires Cordeiro 
Nunes, RF 882.969.1.

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

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Publicado por omissão
Processo nº 6025.2022/0016582-0 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a LISTA DE ATIVIDADES HABILITADAS - EDITAL DE CRE-
DENCIAMENTO ARTÍSTICO - MÊS DO HIP HOP 2022, publicada 
no DOC em 24/02/2022 (068224197), na competência a mim 
delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fun-
damento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, 
e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços 
profissionais nas condições abaixo estipuladas, observada a 
legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: MISAEL TADEU TEIXEIRA (CPF nº 
325.780.258-78), por intermédio de R O D PRODUCOES LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 32.285.386/0001-11.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Mês do Hip Hop 2022 
MISAEL SP.

DATA: 24/08/2022, totalizando 1 apresentação conforme 
proposta/cronograma.

LOCAL: GALERIA OLIDO - VITRINE (Olido).
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 será realizado 
nos termos do item 16 do Edital, mediante a comprovação de 
realização das atividades. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.394.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
48.652/2022 (068473849).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Marcello de Souza Dolme, RF 891.306, 
como fiscal do contrato, e Aurora da Silva Oliveira, RF 
839.066.5, como suplente.

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


