quarta-feira, 10 de outubro de 2018
documentos a partir de 03/12/2018. 3ª parcela de R$ 280,00.
Entrega de documentos a partir de 02/01/2019, onerando a
dotação orçamentária nº 25.10.13.392.3001.6372.3390.3600
.00, conforme Nota de Reserva nº 66.782/2018 (011656149).
II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014,
designo o servidor Luis Antonio Carneiro, RF 818.061.0, como
fiscal do contrato, e Zilá Ponzoni, RF 634.246.9, como suplente.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho
de acordo com o Decreto Municipal nº 58.070/2018 e demais
normas de execução orçamentárias vigentes.

CONVALIDAÇÃO
Processo nº 6025.2018/0009501-8
I – À vista dos elementos constantes do presente, pela
competência a mim delegada pelo art. 4º, I, do Decreto Municipal 57.575/2016, e com fundamento no art. 48-A da Lei
Municipal 14.141/2006, CONVALIDO a Portaria nº 196/2018,
a qual designou os membros da Comissão de Seleção, a qual é
responsável por processar e julgar os projetos inscritos no Edital
Nº 019/2018/SMC-CFOC - 1ª Edição do Edital de Publicação de
Livros para Estreantes.

CONVALIDAÇÃO
Processo nº 6025.2018/0010311-8
I – À vista dos elementos constantes do presente, pela
competência a mim delegada pelo art. 4º, I, do Decreto Municipal 57.575/2016, e com fundamento no art. 48-A da Lei
Municipal 14.141/2006, CONVALIDO a Portaria nº 192/2018,
a qual designou os membros da Comissão de Seleção, a qual
é responsável por processar e julgar os projetos inscritos no
Edital de Chamamento Nº 020/2018/SMC/CFOC – 02ª Edição
do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão
Comunitária Para a Cidade de São Paulo.

COORDENADORIA DO SISTEMA
MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
P r o c e s s o n º 6 0 2 5 . 2 0 1 8 / 0 0 0 6 9 1 5 - 7 – A . P.
25.010.0044/2018
I. - Tendo em vista o noticiado nos autos do processo eletrônico administrativo nº 6025.2018/0006915-7 e o disposto
nos arts. 54 e seguintes do Decreto Municipal nº 44.279/03, com
a redação dada pelo Decreto nº 47.014/06, no uso das competências que me foram atribuída pela Portaria nº 17/2018/SMC,
APLICO à empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME,
inscrita no CNPJ sob nº 10.942.831/0001-36, multa de 0,5%
(meio por cento) por dia sobre o valor correspondente ao material entregue com atraso, penalidade prevista na alínea “h” do
Anexo da Nota de Empenho nº 47.925/2018, que corresponde
a uma multa equivalente a R$ 30,60 (trinta e reais e sessenta
centavos), conforme planilha de cálculos 9940620, em face do
atraso de 04 (quatro dias) na entrega do material adquirido .

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
P r o c e s s o n º 6 0 2 5 . 2 0 1 8 / 0 0 0 8 3 5 3 - 2 – A . P.
25.010.0045/2018
I - Tendo em vista o noticiado nos autos do processo SEI
nº 6025.2018/0008353-2, diante manifestação da Assessoria
Jurídica desta Pasta, a qual acolho, tendo em vista que o recurso apresentado não trouxe argumentos novos ou suficientes
para modificar a decisão contida no despacho de fl. 100, com
base no disposto no art. 54 e seguintes do Decreto Municipal
nº 44.279/03 e alterações, no uso das competências que me
foram atribuídas pela Portaria nº 17/2018/SMC-G, APLICO à
sociedade empresária MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob nº 00.495.124/0001-95, pena de multa,
conforme Cláusula X, Subcláusula 10.1, alínea “e” do termo de
Contrato nº 01/DPH/SMC/2016 (9473156), por descumprimento
ao disposto na Cláusula IV do citado ajuste, que totaliza o valor
de R$ 7.869,96 (sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e
noventa e seis centavos).
II - O representante legal do da empresa fica NOTIFICADO
para, querendo, apresentar recurso desta decisão, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, franqueada, desde já, em SMC/CAF/SLC,
vista dos autos para esse fim.

COORDENADORIA DE CENTROS
CULTURAIS E TEATROS
ADITAMENTO CONTRATUAL
Processo nº 6025.2018/0009521-2
I – À vista dos elementos coligidos ao presente, especialmente o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com
fundamento no artigo 65, inciso II, "b" da Lei Federal nº
8.666/93, c/c artigo 1º da Lei Municipal n.º 13.278/2002 e
artigo 49 do Decreto Municipal n.º 44.279/2003, e alterações
posteriores, AUTORIZO o aditamento do ajuste consubstanciado
na Nota de Empenho nº 79.615/2018 e seu anexo, firmado com
Helena Figueira de Moura Ramos (CPF nº 254.643.948-00, por
intermédio da sociedade empresária ESTÚDIO L.A. FILMAGENS
E EVENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n° 08.077.958/000192, para alterar para o dia 09/10/2018 AS 15H00 a apresentação programada para o dia 13/10/2018 as 16h00, mantido o
local da prestação de serviço, conforme anuência da contratada
(011628267) e justificativa apresentada pela unidade requisitante 011628275, mantidos todos os demais termos do ajuste.

RETIFICAÇÃO
Processo nº 6025.2018/0014376-4
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a informação 011650855, RETIFICO o despacho 011624429
para fazer constar o valor da contratação de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) e não como constou, restando mantidos todos
os demais termos do ato. Em consequência, CONVALIDO a
emissão da Nota de Empenho nº 105.569/2018 e seu anexo.

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2016/0000214-0. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADO: Fernando Turconi Cordella; Função: Oficineiro; Valor
Total R$ 4.700,00. Termo de Aditamento: 055/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2016/0000214-0. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de
01 a 31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e
CONTRATADA: Andrea Kaiser; Função: Oficineira; Valor Total R$
4.700,00. Termo de Aditamento: 055/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2016/0000016-3. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADO: Antônio Tavares Ribeiro; Função: Coordenador Artístico; Valor Total R$ 11.200,00. Termo de Aditamento: 056/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2016/0000016-3. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADO: José Roberto Silva; Função: Montador; Valor Total R$
2.500,00. Termo de Aditamento: 056/2018.

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2017/0000070-0. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADA: Clarissa da Costa Cabral; Função: Oficineira; Valor
Total R$ 4.700,00. Termo de Aditamento: 057/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2017/0000070-0. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADO: Matthew James Taylor; Função: Oficineiro; Valor Total
R$ 3.290,00. Termo de Aditamento: 057/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2017/0000077-7. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADA: Déborah Rossi de Siqueira; Função: Assistente Artística Valor Total R$ 8.000,00. Termo de Aditamento: 058/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2017/0000184-6. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADO: Leonardo Martinelli; Função: Oficineiro; Valor Total
R$ 4.700,00. Termo de Aditamento: 059/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2016/0000025-2. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de
01 a 31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e
CONTRATADA: Naomi Munakata; Função: Oficineira; Valor Total
R$ 1.880,00. Termo de Aditamento: 060/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2018/0000051-5. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADA: Miriam Braga Guimarães Heimann Pais; Função: Oficineira; Valor Total R$ 3.760,00. Termo de Aditamento: 061/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2018/0000026-4. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADO: Nikolay Alipiev Genov; Função: Oficineiro; Valor Total
R$ 2.820,00. Termo de Aditamento: 062/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2018/0000016-7. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADA: Keila Cristina Bueno; Função: Oficineira; Valor Total
R$ 3.290,00. Termo de Aditamento: 063/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2018/0000213-1. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de
01 a 31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP
e CONTRATADO: André Lima do Nascimento; Função: Auxiliar
de Programação e Produção Artística; Valor Total R$ 2.000,00.
Termo de Aditamento: 064/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2018/0000213-1. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADA: Gabriela Carolina Assunção Souza; Função: Inspetora
I; Valor Total R$ 3.000,00. Termo de Aditamento: 064/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2018/0000213-1. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADA: Renata Silva Rosa; Função: Montadora; Valor Total R$
2.500,00. Termo de Aditamento: 064/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2018/0000234-6. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADO: Gabriel Rhein Schirato; Função: Oficineiro; Valor Total
R$ 4.700,00. Termo de Aditamento: 065/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2018/0000234-6. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADO: Paulo Ricardo Gazzaneo; Função: Oficineiro; Valor
Total R$ 4.700,00. Termo de Aditamento: 065/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
8510.2018/0000234-6. OBJETO: Prorrogação Contratual
da Escola de Musica de São Paulo, referente ao período de 01 a
31 de outubro de 2018. CONTRATANTE: FTMSP/EMSP e CONTRATADO: Tiago Cavalheiro Mantovani Gati; Função: Oficineiro;
Valor Total R$ 4.700,00. Termo de Aditamento: 065/2018.

EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GABINETE
2018-9.143.354-3 - S&S CATERING E FOOD SERVICE LTDA
– CNPJ 10.432.648/0001-90 - Pregão 22/SME/2018 - Inabilitação - Prestação de serviços de Coffee break - I - Com base na
competência delegada pela Portaria SME 2.324/17, e à vista
dos elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação de COAD-DILIC e da Assessoria Jurídica desta Pasta,
que acolho e adoto como razões de decidir, REJEITO o pedido
da interessada, mantendo a sua inabilitação no certame por
desrespeito ao item 6.7 do edital.

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2017/0051368-4 - Secretaria Municipal de Educação
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 22/SME/2018 - I. Com fundamento na Portaria SME nº 2.324/2017, e à vista dos elementos que
instruem este processo, HOMOLOGO o procedimento licitatório
na modalidade de pregão eletrônico visando ao registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de coffee break (Pregão Eletrônico nº 22/SME/2018),
conforme Ata de Sessão Pública constante no doc. 010717376 e
adjudicação no doc. 010719238, para a empresa vencedora ML
GESTÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 11.239.339/0001-61,
pelo valor global da proposta R$ 1.416.946,30 (um milhão,
quatrocentos e dezesseis mil novecentos e quarenta e seis reais
e trinta centavos).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 17/SME/2018
A Secretaria Municipal de Educação está realizando a
Consulta Pública nº 17/SME/2018, 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 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO - FILÉ DE POLACA DO
ALASCA SEM PELE.

Com esta Consulta Pública a Secretaria Municipal de Educação, além de garantir maior transparência a todo o processo
licitatório, aprofunda a qualidade desse processo.
A minuta do edital estará disponível para exame e eventuais sugestões até às 16h do dia 16/10/2018, no site e-negocioscidadesp.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 SECRETÁRIO
2SME
6016.2018/0051909-9 - ME/COAD/DIGECON - Contratação
emergencial – serviços de limpeza – I - À vista dos elementos
que instruem o presente, em especial a manifestação de SME/
COAD (010745547 e 011109400) e tendo em vista os riscos
inerentes à descontinuidade dos serviços, bem como as justificativas de escolha das novas contratadas, ambos apontados
pela área técnica desta Pasta, AUTORIZO, com fundamento no
art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993, a contratação, pelo prazo de
180 dias ou até que seja concluído o procedimento licitatório
dos serviços objeto dos contratos em comento, ou o que ocorrer antes, ressalvando-se, para a administração, neste caso,
a possibilidade de rescisão unilateral sem ônus, da seguinte
forma:- LOTE 1: contratação da sociedade empresária Cor
Line Sistema de Serviços Ltda. (CNPJ nº 00.775.123/0001-02)
para a prestação de serviços de conservação e limpeza de
instalações prediais, áreas internas e externas, áreas verdes e
tratamento das piscinas dos CEUs referentes ao Lote 1, a partir
de 09/10/2018, pelo valor mensal estimado de R$ 280.260,00
(duzentos e oitenta mil, duzentos e sessenta reais) e valor
total estimado de R$ 1.662.876,00 (um milhão, seiscentos e
sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais); e - LOTE
7: contratação da sociedade empresária TB Serviços, Transporte,
Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S/A (CNPJ nº
60.924.040/0001-51) para a prestação de serviços de conservação e limpeza de instalações prediais, áreas internas e externas,
áreas verdes e tratamento das piscinas dos CEUS referentes ao
Lote 7, a partir de 18/10/2018, pelo valor mensal estimado de
R$ 465.114,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e
catorze reais) e valor total estimado de R$ 2.759.676,40 (dois
milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta
e seis reais e quarenta centavos). – II - As contratações em
questão onerarão as dotações orçamentárias indicadas no doc.
SEI nº011176243. – III - Designo como fiscais do contrato os
servidores indicados nos SEIs 011062368 e 011062632.
DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD–GAB
6016.2018/0058307-2 – SME/COCEU – Coordenadoria
dos CEUs e da Educação Integral – Contratação por inexigibilidade de licitação. – I – À vista dos elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI011469906) e o Parecer da Assessoria Jurídica desta
Pasta (SEI 011564944), que acolho, com fulcro no artigo 25,
“caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer da Procuradoria Geral do Município ementado sob nº 10.178/2002, no
Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016
(SEI 011362418) e nos termos da competência delegada pela
Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante apresentação e
validação da documentação prevista nas letras e a h do item
12.4 do Edital de Credenciamento, a contratação da empresa
CONTO EM CANTOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA-ME, CNPJ Nº
13.199.036/0001-98, para a realização de 15 (quinze) apresentações do espetáculo de contação de história “BrincaConto – Narração para 1ª infância”, conforme Cronograma (SEI
011368006), que integrará a programação artística nas Unidades Educacionais nos meses de Outubro e Novembro, complementando as atividades comemorativas do mês da Criança e
do Novembro Negro, conforme cronograma (SEI 011368006),
compreendendo o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por
apresentação, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais), onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.39.00.00,
indicada em Nota de Reserva nº 65.510/2018 (SEI 011499516).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2017/0054127-2 – SME-COPED/DIEI – Divisão de
Educação Infantil – Contratação de Formador – À vista dos
elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação SME-COPED/DIEI (SEI 011227822 ), da Assessoria Jurídica
desta Pasta (011580871), que acolho e adoto como razões de
decidir, com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal nº
8.666/93 e nos termos da competência delegada pela Portaria
2.324/17, AUTORIZO,mediante apresentação e validação da
documentação prevista nos subitens do item 9.3 do Edital
de credenciamento 002/2017(SEI 010945917), a contratação
de ELAINE MARIA DA SILVA CPF Nº 054.662.854-04, para a
realização das atividades de Formador, conforme cronograma
(SEI 011069718), no Projeto Parques Sonoros, pelo valor de
R$ 8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta reais) referente ao
período de outubro à dezembro de 2018, onerando a dotação
16.10.12.128.3011.2.180.3.3.90.36.00.00, constante na Nota
de Reserva nº 65.009/2018 (SEI 011461024) e informação (SEI
011461036), com valor total de R$ 41.400,00 (quarenta e um
mil e quatrocentos reais), conforme o contido em Cronograma
de Desembolso (SEI 011072016).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2018/0059624-7 – SME/COCEU – Coordenadoria dos
CEUs e da Educação Integral – Contratação por inexigibilidade
de licitação. – I – À vista dos elementos que instruem o presente processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
011513719) e o Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 011584349),
que acolho, com fulcro no artigo 25, “caput”, da Lei Federal
nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no Parecer da
Procuradoria Geral do Município ementado sob nº 10.178/2002,
no Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016
(SEI 011503669) e no uso da competência delegada pela
Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante apresentação de
documentação prevista nas letras e a h, do item 12.4 do edital
de credenciamento e com prazo de validade em vigor, a contratação da empresa “COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO”,
CNPJ 51.561.819/0001-69, para a realização de 16 (dezesseis)
apresentações do espetáculo "A Água que Fugiu do Lago",
integrando a programação artística nas Unidades Educacionais,
nos meses de Outubro e Novembro, complementando as atividades comemorativas do mês da Criança e do Novembro Negro,
conforme cronograma (SEI 011513680), compreendendo o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) por apresentação, totalizando R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.39.00.00, indicada
na Nota de Reserva nº 65.873/2018, (SEI 011522719).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2018/0055868-0 – SME/COCEU – Coordenadoria
dos CEUs e da Educação Integral – Contratação por inexigibilidade de licitação. – I – À vista dos elementos informativos
que instruem este processo, em especial o Parecer da Comissão Especial (SEI 011138794) constituída pela Portaria nº
7.339/2017, a Solicitação da SME-COCEU – Coordenadoria
dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral
(SEI 011138826) e a manifestação da Assessoria Jurídica a
respeito(SEI 011554337), que acolho e adoto como razão de
decidir, com fundamento no art. 25, inc. III, da Lei Federal nº

São Paulo, 63 (192) – 67
8.666/93, bem como nas disposições do Decreto Municipal n°
44.279/03 e pela competência delegada pela Portaria SME nº
2.324/2017,AUTORIZO, mediante a apresentação de documentação de regularidade fiscal pertinente, com prazo de validade
em vigor, a contratação da empresa SORTIMENTO PRODUÇÕES
EIRELI – ME, CNPJ 17.220.846/0001-30, para 01 (uma) apresentação do show musical “Zélia Duncan”, conforme Cronograma
(SEI 011138719), que integrará a Programação Artística e Cultural dos CEUs da Cidade de São Paulo, pelo valor total de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), onerando a dotação orçamentária 16.10.12.368.3010.2.872.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota
de Reserva nº 64.976/2018 (SEI 011457236).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2018/0059889-4 – SME/COCEU – Coordenadoria
dos CEUs e da Educação Integral – Contratação por inexigibilidade de licitação. – I - À vista dos elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação da SME/COCEU
(SEI 011542222) e Parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta
(011617688), que acolho e adoto como razões de decidir, e,
com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93,
no Parecer da Procuradoria Geral do Município ementado sob
nº 10.178/2002, no Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI 011530877) e nos termos da competência
delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante
apresentação e validação da documentação prevista nas letras
e a h do item 12.4 do edital de credenciamento, a contratação
da microempresa REGINA ADAYR ARRUDA 10552185809, CNPJ
nº 20.735.731/0001-92, para a realização de 03 (três) apresentações do espetáculo "Artimanhas do Arco da Velha", que
integrará a programação artística nas unidades educacionais
nos meses de Outubro e Novembro, complementando as atividades comemorativas do mês da Criança e do Novembro Negro,
conforme cronograma (SEI 011533622), compreendendo o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) por apresentação, totalizando R$
9.000,00 (nove mil reais), onerando a dotação nº 16.10.12.368
.3010.4.303.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota de Reserva nº
66.139/2018 (SEI 011565562).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2018/0059494-5 – SME/COCEU – Coordenadoria
dos CEUs e da Educação Integral – Contratação Artística para
as Unidades Educacionais da RME. – I - À vista dos elementos
que instruem o presente, notadamente a manifestação de
SME/COCEU (011502330) e da Assessoria Jurídica desta Pasta
(011547519), que acolho e adoto como razões de decidir, e
com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93,
no Parecer da Procuradoria Geral do Município ementado sob
nº 10.178, no Edital de Credenciamento PROART nº 03/2016
(SEI 011490392) e nos termos da competência delegada pela
Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO,mediante apresentação
e validação da documentação prevista nas letras e a h do
item 12.4 do edital de credenciamento, a contratação da pessoa jurídica COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO – CNPJ nº
51.561.819/0001-69, para a realização de 13 (treze) apresentações de contação de história: "Contos da Natureza", que
integrarão a programação artística nas Unidades Educacionais,
nos meses de Outubro e Novembro, complementando as atividades comemorativas do mês da Criança e do Novembro Negro
de 2018, compreendendo o valor de R$ 800,00 (oitocentos
reais) por apresentação, totalizando R$ 10.400,00 (dez mil e
quatrocentos reais), conforme cronograma de apresentações
(SEI 011492396), onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12
.368.3010.4.303.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota de Reserva
nº 65.715/2018 ( 011518294).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2018/0059333-7 - SME/COCEU -Coordenadoria dos
CEUs e da Educação Integral - Contratação por inexigibilidade
de licitação. - I – À vista dos elementos que instruem o presente,
notadamente a manifestação da SME/COCEU (011478039) e da
Assessoria Jurídica desta Pasta (011554250), que acolho e adoto
como razões de decidir, com fundamento no art. 25,caput, da Lei
Federal nº 8.666/93, no Parecer da Procuradoria Geral do Município ementado sob nº 10.178/2002, no Edital de Credenciamento
PROART nº 03/2016 (SEI 011476254) e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante
apresentação de documentação de regularidade fiscal pertinente,
com prazo de validade em vigor, a contratação da empresa SUSAN LEE DE BARNESCHI E ANTUNES, CNPJ Nº 24.236.525/000199, para 08 (oito) apresentações de contação de história “A
HISTÓRIA DO PEIXINHO JIMI”, que integrará a programação
artística e cultural dos das Unidades Educacionais nos meses de
Outubro e Novembro em complementação as atividades comemorativas do mês da Criança e do Novembro Negro, conforme
cronograma (SEI 011478027), no valor de R$ 800,00 (oitocentos
reais) para cada apresentação, perfazendo o total de R$ 6.400,00
(seis mil e quatrocentos reais), onerando a dotação orçamentária
nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota
de Reserva nº 65.506/2018 (SEI 011499047).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2018/0054119-1 – SME/COCEU – Coordenadoria dos
CEUs e da Educação Integral – Contratação por inexigibilidade
de licitação. – I – À vista dos elementos que instruem o presente processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
010945120), o Parecer da Comissão Especial constituída pela
Portaria nº 7.339/2017 (010945120) e Parecer da Assessoria
Jurídica (SEI 011554713), que acolho e adoto como razão de
decidir, com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei Federal nº
8.666/93, bem como nas disposições do Decreto Municipal n°
44.279/03 e pela competência delegada pela Portaria SME nº
2.324/2017, AUTORIZO, mediante apresentação de documentação de regularidade fiscal pertinente, com prazo de validade
em vigor, a contratação da empresa “RIGMATOUR EVENTOS E
TURISMO LTDA”, CNPJ Nº 15.373.043/0001-90, para 01 (uma)
apresentação do musical "PIXOTE”, que integrará a programação artística e cultural dos CEU’s, conforme cronograma juntado
no documento 010945082, no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12
.368.3010.2.872.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota de Reserva
nº 65.729/2018 (SEI 011518420).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2018/0058003-0 - SME/COCEU - Coordenadoria dos
CEUs e da Educação Integral - Contratação Artística para as
Unidades Educacionais da RME – I- À vista dos elementos que
instruem o presente, notadamente a manifestação da SME/
COCEU (SEI 011499721 e 011575582) e o Assessoria Jurídica
desta Pasta (011596438), que acolho e adoto como razões de
decidir, e, com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal nº
8.666/93, no Parecer da Procuradoria Geral do Município ementado sob nº 10.178/2002, no Edital de Credenciamento PROART
EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI 011328180) e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO,
mediante apresentação e validação da documentação prevista
nas letras e a h do item 12.4 do edital de credenciamento, a
contratação da COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO, CNPJ
nº 51.561.819/0001-69, para a realização de 13 (treze) apresentações de contação de história – "BICHOS D’ÁGUA", que
integrará a programação artística nas Unidades Educacionais,
nos meses de outubro e novembro, complementando as atividades comemorativas do mês da Criança e do Novembro Negro,
cronograma (SEI 011331637), compreendendo o valor de R$

