102 – São Paulo, 64 (187)
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 10/10/2019, 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 COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056971-3 – SME-COCEU - Licitação: Inexigibilidade - Contratação Artística para as Unidades Educacionais
da RME - I. À vista dos elementos que instruem o presente
processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
020793279) e o Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 021472101)
que acolho, com fulcro no artigo 25, “caput”, da Lei Federal
nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº 10.178, no
Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016
(SEI 020793255) e no uso da competência delegada pela
Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a apresentação
de documentação de regularidade fiscal pertinente, com prazo
de validade em vigor, a contratação da empresa CONTO EM
CANTOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA. - CNPJ: 13.199.036/000198 para a realização de 10 (dez) apresentações de contação de
história "Fábulas Africanas", para as atividades relativas ao
projeto “QUEM VISITA SOMOS NÓS!”, conforme cronograma
(SEI 020793278), compreendendo o valor unitário de R$ 800,00
(oitocentos reais), totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais),
onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.368.3010.4.30
3.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota de Reserva nº 58.753/19
(SEI 021386934 ).II. 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 servidores indicados de acordo com a informação de SME/COCEU
(SEI 020793279).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056972-1 – SME-COCEU – Licitação: Inexigibilidade – Contratação Artística para as Unidades Educacionais
da RME – I. À vista dos elementos que instruem o presente
processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
020793472) e o Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 021473721)
que acolho, com fulcro no artigo 25, “caput”, da Lei Federal
nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº 10.178, no
Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI
020793447) e no uso da competência delegada pela Portaria nº
2.324/2017, AUTORIZO, mediante a apresentação de documentação de regularidade fiscal pertinente, com prazo de validade
em vigor, a contratação da empresa COOPERATIVA PAULISTA
DE TEATRO – CNPJ: 51.561.819/0001-69, para a realização
de 10 (dez) apresentações de contação de história "Contos
Indígenas", para as atividades relativas ao projeto “QUEM
VISITA SOMOS NÓS!”,conforme cronograma (SEI 020793471),
compreendendo o valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos
reais), totalizando R$ 8.000,00 (oito mil 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 58.735/19 (SEI 021384411
).II. 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 servidores indicados
de acordo com a informação de SME/COCEU (SEI 020793472).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056978-0 – SME-COCEU – Licitação: Inexigibilidade – Contratação Artística para as Unidades Educacionais
da RME – I. À vista dos elementos que instruem o presente
processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
020793732) e o Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 021474252)
que acolho, com fulcro no artigo 25, “caput”, da Lei Federal
nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº 10.178, no
Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI
020793706) e no uso da competência delegada pela Portaria nº
2.324/2017, AUTORIZO, mediante a apresentação de documentação de regularidade fiscal pertinente, com prazo de validade
em vigor, a contratação da empresa COOPERATIVA PAULISTA
DE TEATRO – CNPJ: 51.561.819/0001-69, para a realização de
12 (doze) apresentações do espetáculo: "A Princesa Higiene e
o Príncipe Meio Ambiente" para as atividades relativas ao projeto “QUEM VISITA SOMOS NÓS!”,conforme cronograma (SEI
020793731), compreendendo o valor unitário de R$ 3.000,00
(três mil reais), totalizando R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.368.3010.4.30
3.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota de Reserva nº 58.696/19
(SEI 021419364).II. 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 servidores indicados de acordo com a informação de SME/COCEU
(SEI 020793732).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056977-2 – SME-COCEU – Licitação: Inexigibilidade – Contratação Artística para as Unidades Educacionais
da RME.I. À vista dos elementos que instruem o presente
processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
020793671) e o Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 021476336)
que acolho, com fulcro no artigo 25, “caput”, da Lei Federal
nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº 10.178, no
Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016
(SEI 020793645) e no uso da competência delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a apresentação de
documentação de regularidade fiscal pertinente, com prazo de
validade em vigor, a contratação da empresa JOSE DELMONDES
DE OLIVEIRA – CNPJ: 08.700.633/0001-14, para a realização
de 12 (doze) apresentações do espetáculo "Palhaços, histórias
para contar e sonhar", para as atividades relativas ao projeto
“QUEM VISITA SOMOS NÓS!”, conforme cronograma (SEI
020793670), compreendendo o valor unitário de R$ 3.000,00
(três mil reais), totalizando R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.368.3010.4.30
3.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota de Reserva nº 58.699/19
(SEI 021418996 ).II. 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 servidores indicados de acordo com a informação de SME/COCEU
(SEI 020793671).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0057231-5– SME-COCEU Licitação:Inexigibilidade - Contratação Artística para as Unidades Educacionais da RME - I. À vista dos elementos que
instruem o presente processo, notadamente a manifestação da
SME/COCEU (SEI 020823438) e o Parecer da Assessoria Jurídica
(SEI 021514001) a respeito, o qual acolho, com fulcro no artigo
25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº 10.178, no Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI 020823328) e no uso da competência
delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a
apresentação de documentação de regularidade fiscal pertinente, com prazo de validade em vigor, a contratação da empresa
RAFAEL AMARANTE BENTHIEN CNPJ: 08.464.566/0001-86,
para a realização de 11 (onze) apresentações do espetáculo
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"Free Session - Original Breaking de Rua", para as atividades
relativas ao projeto “QUEM VISITA SOMOS NÓS!”, conforme
cronograma (SEI 020823437), compreendendo o valor unitário
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) totalizando R$ 44.000,00
(quarenta e quatro mil 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 58.737/2019(SEI 021387235). II. 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 servidores indicados de acordo com a
informação de SME/COCEU (SEI 020823438).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056979-9 – SME-COCEU – Licitação: Inexigibilidade – Contratação Artística para as Unidades Educacionais
da RME – I. À vista dos elementos que instruem o presente
processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
020793895) e o Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 021517183
) que acolho, com fulcro no artigo 25, “caput”, da Lei Federal
nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº 10.178, no
Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI
020793870) e no uso da competência delegada pela Portaria nº
2.324/2017, AUTORIZO, mediante a apresentação de documentação de regularidade fiscal pertinente, com prazo de validade
em vigor, a contratação da empresa COOPERATIVA PAULISTA
DE TEATRO – CNPJ: 51.561.819/0001-69, para a realização de
12 (doze) apresentações do espetáculo "Circus a nova Tournée"
para as atividades relativas ao projeto “QUEM VISITA SOMOS
NÓS!”, conforme cronograma (SEI 020793894), compreendendo o valor unitário de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 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 58.700/19 (SEI 021417038).II. 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 servidores indicados de acordo com
a informação de SME/COCEU (SEI 020793895).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0057499-7 – SME-COCEU – Contratação por
inexigibilidade de licitação – Apresentação artística – I. À vista
dos elementos que instruem o presente processo, notadamente
a manifestação da SME/COCEU (SEI 021018044 ) e o Parecer
da Assessoria Jurídica (SEI 021472034) que acolho, com fulcro
no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer
PGM ementado sob nº 10.178, no Edital de Credenciamento
PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI 020852219 ) e no uso da
competência delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO,
mediante a apresentação de documentação de regularidade
fiscal pertinente, com prazo de validade em vigor, a contratação da empresa COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO – CNPJ:
51.561.819/0001-69, para a realização de 14 (quatorze) apresentações do espetáculo teatral “Eu e Ela Visita à Carolina
Maria de Jesus”, integrando a programação Artística e Cultural
dos CEUs. da Cidade de São Paulo 2019, conforme cronograma (SEI 020877764), compreendendo o valor unitário de R$
3.000,00 (três mil reais), totalizando R$ 42.000,00 (quarenta e
dois mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.3
68.3010.2.872.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota de Reserva nº
58.878/19 (SEI 021409429).II. 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 servidores indicados de acordo com a informação de SME/
COCEU (SEI 021018044).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056965-9 - SME-COCEU - Licitação: Inexigibilidade - Contratação Artística para as Unidades Educacionais
da RME - I. À vista dos elementos que instruem o presente
processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
020792887) e o Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 021470965)
a respeito, o qual acolho, com fulcro no artigo 25, “caput”,
da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob
nº 10.178, no Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI 020792860) e no uso da competência
delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante
a apresentação de documentação de regularidade fiscal pertinente, com prazo de validade em vigor, a contratação da
empresa ANA PAULA MOREIRA DE SOUZA 33479373844 CNPJ: 97.534.801/0001-79, para a realização de 12 (doze)
apresentações de contação de história "Brincadeiras cantadas e
narração de histórias para bebês", para as atividades relativas
ao projeto “QUEM VISITA SOMOS NÓS!”, conforme cronograma (SEI 020792886), compreendendo o valor unitário de R$
800,00 (oitocentos reais), totalizando R$ 9.600,00 (nove mil e
seiscentos 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 58.751/19 (SEI 021384315). - II. 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 servidores indicados de acordo com a informação de
SME/COCEU (SEI 020792887).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0052717-4 – SME-COCEU – Contratação por
inexigibilidade de licitação – Apresentação artística – I. À vista
dos elementos que instruem o presente processo, notadamente
a manifestação da SME/COCEU (SEI 020934613) e o Parecer da
Assessoria Jurídica (SEI 021518290) a respeito, o qual acolho,
com fulcro no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93,
no Parecer PGM ementado sob nº 10.178, no Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI 020307688) e
no uso da competência delegada pela Portaria nº 2.324/2017,
AUTORIZO, mediante a apresentação de documentação de
regularidade fiscal pertinente, com prazo de validade em vigor,
a contratação da empresa CRISTINA ROMBAUER VAN DEN
BOSCH 32547397870 – CNPJ: 17.578.074/0001-02, para a realização de 12 (doze) apresentações do espetáculo musical “Nó
na Garoa”, integrando a programação Artística e Cultural dos
CEUs. da Cidade de São Paulo 2019, conforme cronograma (SEI
020312396), compreendendo o valor unitário de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), totalizando R$ 48.000,00 (quarenta e oito
mil reais), onerando a dotação orçamentária nº16.10.12.368.
3010.2.872.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota de Reserva nº
59.306/19(SEI 021488235).II. 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 servidores indicados de acordo com a informação de SME/
COCEU (SEI 020934613).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056976-4 - SME-COCEU - Licitação: Inexigibilidade - Contratação Artística para as Unidades Educacionais
da RME - I. À vista dos elementos que instruem o presente
processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
020793625) e o Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 021469040)
a respeito, o qual acolho, com fulcro no artigo 25, “caput”,
da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº
10.178, no Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº
03/2016 (SEI 020793601) e no uso da competência delegada
pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a apresentação de documentação de regularidade fiscal per7nente, com
prazo de validade em vigor, a contratação da empresa LILIA
NEMES BASTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS - CNPJ:
22.240.806/00,01-90 para a realização 13 (treze) apresentações

de contação de história "Com a palavra, os animais!", para as
atividades relativas ao projeto “QUEM VISITA SOMOS NÓS,!
"conforme cronograma (SEI 020793624), compreendendo o
valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando R$
10.400,00 (dez 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 58.728/2019(SEI 021384705 ).
II. 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 servidores indicados
de acordo com a informação de SME/COCEU (SEI 020793625).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0057248-0 – SME-COCEU –
Licitação:Inexigibilidade – Contratação Artística para as Unidades Educacionais da RME – I. À vista dos elementos que
instruem o presente processo, notadamente a manifestação da
SME/COCEU (SEI 020825143) e o Parecer da Assessoria Jurídica
(SEI 021472940) a respeito, o qual acolho, com fulcro no artigo
25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº 10.178, no Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI 020825069) e no uso da competência
delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a
apresentação de documentação de regularidade fiscal pertinente, com prazo de validade em vigor, a contratação da empresa
COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO – CNPJ: 51.561.819/000169, para a realização de 11 (onze) apresentações do espetáculo:
"A Batalha dos Encantados", para as atividades relativas ao
projeto “QUEM VISITA SOMOS NÓS!”, conforme cronograma (SEI 020825138), compreendendo o valor unitário de R$
3.000,00 (três mil reais), totalizando R$ 33.000,00 (trinta e três
mil 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
58.731/19(SEI 021384504 ).II. 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 servidores indicados de acordo com a informação
de SME/COCEU (SEI 020825143).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056712-5 - SME-COCEU Licitação: Inexigibilidade Contratação Artística para as Unidades Educacionais
da RME - I. À vista dos elementos que instruem o presente
processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
020772001) e o Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 021476561)
a respeito, o qual acolho, com fulcro no ar5go 25, “caput”,
da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº
10.178, no Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº
03/2016 (SEI 020771957) e no uso da competência delegada
pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a apresentação de documentação de regularidade fiscal per5nente,
com prazo de validade em vigor, a contratação da empresa
SUSAN LEE DE BARNESCHI E ANTUNES 27205176824 - CNPJ:
24.236.525/0001,-99 para a realização de 12 (doze) apresentações de contação de história "A História do Peixinho Jimi",
para as atividades relativas ao projeto “QUEM VISITA SOMOS
NÓS,!” conforme cronograma (SEI 020772000), compreendendo o valor unitário de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), totalizando
R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos 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 58.744/2019(SEI 021386577).
II. 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 servidores indicados
de acordo com a informação de SME/COCEU (SEI 020772001)

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056981-0 – SME-COCEU – Licitação: Inexigibilidade – Contratação Artística para as Unidades Educacionais
da RME – I. À vista dos elementos que instruem o presente
processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
020793965) e o Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 021517995)
a respeito, o qual acolho, com fulcro no artigo 25, “caput”,
da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº
10.178, no Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº
03/2016 (SEI 020793939) e no uso da competência delegada
pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a apresentação de documentação de regularidade fiscal pertinente, com
prazo de validade em vigor, a contratação da empresa COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO – CNPJ: 51.561.819/0001-69,
para a realização de 12 (doze) apresentações de espetáculo
"Casos Cascudos", para as atividades relativas ao projeto
“QUEM VISITA SOMOS NÓS!”, conforme cronograma (SEI
020793964), compreendendo o valor unitário de R$ 3.000,00
(três mil reais), totalizando R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.368.3010.4.30
3.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota de Reserva nº 58.698/19
(SEI 021423987 ).II. 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 servidores indicados de acordo com a informação de SME/COCEU
(SEI 020793965).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056784-2– SME-COCEULicitação:Inexigibilidade - Contratação Artística para as Unidades Educacionais da RME - I. À vista dos elementos que
instruem o presente processo, notadamente a manifestação
da SME/COCEU (SEI 020779476) e o Parecer da Assessoria
Jurídica (SEI 021464602) a respeito, que acolho, com fulcro no
artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer PGM
ementado sob nº 10.178, no Edital de Credenciamento PROART
EDUCAÇÃO nº 03/2016 e no uso da competência delegada pela
Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a apresentação de
documentação de regularidade fiscal pertinente, com prazo de
validade em vigor, a contratação da COOPERATIVA PAULISTA
DE TEATRO, CNPJ 51.561.819/0001-69, para a realização de
12 (doze) apresentações de contação de história "O Mundo
de Papel", para as atividades relativas ao projeto “QUEM
VISITA SOMOS NÓS!”, conforme cronograma (SEI 020779472),
compreendendo o valor ajustado de R$ 800,00 (oitocentos
reais) por apresentação, totalizando R$ 9.600,00 (nove mil e
seiscentos reais), onerando a dotação 16.10.12.368.3010.4.30
3.3.3.90.39.00.00, indicada em Nota de Reserva nº 58.715/19
(SEI 021386710).II. 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 servidores indicados de acordo com a informação de SME/COCEU
(SEI 020779476).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0057234-0 – SME-COCEU –
Licitação:Inexigibilidade – Contratação Artística para as Unidades Educacionais da RME – I. À vista dos elementos que
instruem o presente processo, notadamente a manifestação
da SME/COCEU (SEI 020823668 ) e o Parecer da Assessoria
Jurídica (SEI 021520194 ) a respeito, o qual acolho, com fulcro
no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer
PGM ementado sob nº 10.178, no Edital de Credenciamento
PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI 020823588) e no uso da
competência delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO,
mediante a apresentação de documentação de regularidade
fiscal pertinente, com prazo de validade em vigor, a contratação
da empresa BICO DO CORVO COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. – CNPJ: 05.692.347/0001-66, para a realização de
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11 (onze) apresentações do espetáculo "Somos o Futuro", para
as atividades relativas ao projeto “QUEM VISITA SOMOS NÓS!,
conforme cronograma (SEI 020823665), compreendendo o valor
unitário de R$ 3.000,00 (mil reais), totalizando R$ 33.000,00
(trinta e três mil 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 58.703/19(SEI 021384968).II. 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 servidores indicados de acordo com a informação de SME/COCEU (SEI 020823668).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056682-0 - SME-COCEU Contratação por
inexigibilidade de licitação - Apresentação artística para as
Unidades Educacionais da RME - I. À vista dos elementos que
instruem o presente processo, notadamente a manifestação da
SME/COCEU (SEI 020768917) e o Parecer da Assessoria Jurídica
(SEI 021474152) a respeito, o qual acolho, com fulcro no ar6go
25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº 10.178, no Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº 03/2016 (SEI 020768872) e no uso da competência
delegada pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a
apresentação de documentação de regularidade fiscal per6nente, com prazo de validade em vigor, a contratação da empresa
COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO - CNPJ: 51.561.819/0001,69para a realização de 12 (doze) apresentações de contação
de história "Viagem na Floresta,"para as a6vidades rela6vas
ao projeto “QUEM VISITA SOMOS NÓS,!”conforme cronograma (SEI 020768916), compreendendo o valor unitário de R$
800,00 (Oitocentos Reais), totalizando R$ 9.600,00 (nove mil e
seiscentos 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 58.792/2019(SEI 021399107). II. 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 servidores indicados de acordo com a informação de
SME/COCEU (SEI 020768917).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0056681-1 - SME-COCEU - Licitação: Inexigibilidade - Contratação Artística para as Unidades Educacionais
da RME - I. À vista dos elementos que instruem o presente
processo, notadamente a manifestação da SME/COCEU (SEI
020768743) e o Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 021467347)
a respeito, o qual acolho, com fulcro no artigo 25, “caput”,
da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob nº
10.178, no Edital de Credenciamento PROART EDUCAÇÃO nº
03/2016 (SEI 020768691) e no uso da competência delegada
pela Portaria nº 2.324/2017, AUTORIZO, mediante a apresentação de documentação de regularidade fiscal pertinente, com
prazo de validade em vigor, a contratação da empresa COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO - CNPJ: 51.561.819/0001-69, para
a realização de 12 (doze) apresentações de contação de história
"Os Caçadores de Borbolivros", para as atividades relativas ao
projeto “QUEM VISITA SOMOS NÓS!”, conforme cronograma
(SEI 020768741), compreendendo o valor unitário de R$ 800,00
(Oitocentos Reais), totalizando R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos 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
58.718/2019 (SEI 021384590). - II. 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 servidores indicados de acordo com a informação de
SME/COCEU (SEI 020768743).

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FREGUESIA / BRASILÂNDIA
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE
02/10/2019 PÁGINA 80.
DESPACHO MATERIAIS CEI E EMEIS PARA
DRE -FB
6016.20190028707-6 LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO
CONSTOU: I. À vista dos elementos que instruem este Processo
Administrativo, nos termos do inciso II do artigo 15 da Lei
Federal 8.666/93 e alterações c.c. Decreto Federal 7.892/13,
Lei Municipal 13.278/02, Lei Municipal 16.772/17, Decreto
Municipal 44.279/03 e alterações, em conformidade com a
delegação de competência conferida pela Portaria SME nº
2.324/17, homologo o resultado do Pregão nº 05/DRE-FB/2019
visando à aquisição de materiais de higiene e limpeza para
atender os CEIs e EMEIs desta DRE e adjudico os itens licitados na seguinte conformidade: Lote 1 – 2.000 rolos de
papel descartável com no mínimo 70 cm X 50 m, valor: R$
8.980,00, Maringá Hospitalar Distribuidora de Medicamentos
e Correlatos, CNPJ 07.396.733/0001-36; Lote 2 – 3.250 caixas
contendo 100 luvas cada caixa látex descartáveis médias e
3.250 caixas contendo 100 luvas cada caixa látex descartáveis
grandes, valor: 98.930,00, C.B.S. Médico Científica S/A, CNPJ
48.791.685/0001-68; Lote 3 – 1.050 caixas de sabão em pó de
1 KG, Valor: R$ 3.895,50, Licite Brasil Comércio e Serviços Eireli,
CNPJ 27.184.259/0001-96; Lote 4 – 525 frascos de amaciante
de 2 litros, valor: R$ 1.874,25, Orla Distribuidora de Produtos
Eireli, CNPJ 04.013.164/0001-04.
II. Para suportar as despesas decorrentes da presente
contratação, autorizo a emissão da Nota de Empenho no valor
de R$ 111.805,50 (cento e onze mil oitocentos e cinco Reais e
cinquenta centavos) a onerar as dotações n° 16.13.12.365.301
0.4.360.3.3.90.30.00.00 e 16.13.12.365.3010.4.362.3.3.90.30.0
0.00- do presente exercício financeiro.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE
PIRITUBA
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 149.2019/
DRE PJ/RPP - CEI UNIVERSIDADE DA CRIANÇA – DRE PIRITUBA/JARAGUA
PROCESSO: 6016.2019/0051887-6
PARTES: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO por meio da DIRETORIA
REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA e a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL JUVENIL E INFANTIL SANTO EXPEDITO .
CNPJ Nº 12.670.637/0001-74
VIGÊNCIA: DE 27/09/2019 A 26/09/2024
OBJETO: Celebração de parceria para atendimento às crianças por meio de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo
com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de
Educação - DRE.
A ORGANIZAÇÃO manterá em funcionamento a partir
da data da lavratura um Centro de Educação Infantil com as
seguintes características:
NOME: CEI UNIVERSIDADE DA CRIANÇA
ENDEREÇO: Rua Alberto Calix Nº 275, Jardim Anhanguera –
SÃO PAULO /SP – CEP:05267-030.
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 68 CRIANÇAS, SENDO 46
DE BERÇÁRIO.
FAIXA ETÁRIA: 0 A 3 ANOS
VALOR DO “PER-CAPITA”: 60 - R$ 727,16 08 - R$ 565,73
0 - R$ 519,02 0 - R$ 480,33
VALOR DO BERÇÁRIO: 46 - R$ 257,81
VALOR DO PAGAMENTO MENSAL: R$ 48.155,44
VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO: R$ 11.859,26

