86 – São Paulo, 64 (189)
por intermédio de Angel Artes Empreendimentos Culturais e
Artísticos Ltda-ME, CNPJ: 23.434.722/0001-50.
OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Partideiros do Maria
Zélia, conforme proposta e cronograma 020975499.
DATA/PERÍODO: 05/10/2019.
LOCAL: Teatro Flávio Império.
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 ( três mil reais ), a ser pago
após a confirmação da execução dos serviços pela unidade
requisitante. O pagamento se dará no 20º (vigésimo) dia após
a data de entrega de toda documentação correta relativa ao
pagamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 95.10.13.392.3001.6.354.3.3.
90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos 021454787.
II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação
artística o(a) servidor(a) Ed Robson Araujo de Oliveira, RF
838.701.0 e, como substituto, Adesilio Fialho Oliveira, RF
592.664.5.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho e
demais normas de execução orçamentárias vigentes.

CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2019/0018695-3
I – À vista dos elementos constantes do presente, em
especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 17/2018
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 estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADA: Maria Tereza Gandra de Meira (CPF nº
067.939.806-61), nome artístico “Tetê Purezempla”, e os demais integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade, por intermédio de MARIA DOMINGUES BITARELLO-ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 15.473.631/0001-03.
OBJETO: Intervenção Artística - - Centro de Memória do
Circo apresenta: Picadeiro Aberto de outubro.
DATA/PERÍODO: de 07/10/2019 a 21/10/2019 - conforme
cronograma.
LOCAL: Rua Dom José de Barros (Olido).
VALOR GLOBAL: R$ 7.500,00 ( sete mil e quinhentos reais )
FORMA DE PAGAMENTO:
1ª parcela de R$ 2.500,00. Entrega de documentos a partir
de 08/10/2019.
2ª parcela de R$ 2.500,00. Entrega de documentos a partir
de 15/10/2019.
3ª parcela de R$ 2.500,00. Entrega de documentos a partir
de 22/10/2019.
O pagamento de cada parcela se dará no 20º (vigésimo)
dia após a data de entrega de toda documentação correta
relativa ao pagamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 95.10.13.392.3001.6.354.3
.3.90.39.00.08 - unidade executora 25.10, conforme nota de
reserva com transferência de recursos nº 59.080/2019 (SEI
021453785).
II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº
54.873/2014, designo Veronica Tamaoki, RF 777.197.5., como
fiscal do contrato e Roberta Cunha Castro, RF 806.705.8., como
suplente.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho e
demais normas de execução orçamentárias vigentes.

CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2019/0019283-0
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais,
na competência a mim delegada pela Portaria nº 17/2018SMC.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 estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADO: TATIANE GAUDIO FITIPALDI (CPF:
459.200.418-38), conforme Declaração de Exclusividade, através de FITTIPALDI ONE ENTRETENIMENTO EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o nº 32.711.010/0001-21.
OBJETO Intervenção Artística - TATTY FITTIPALDI - BORA
DANÇAR a ser realizada no dia 05/10/2019, totalizando 1 apresentação conforme proposta/cronograma.
Local: CCSA (CCSA)
VALOR GLOBAL: R$ 500,00 (quinhentos reais)
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: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.
90.39.00.00, conforme reserva de recursos 021573234
II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação
artística o(a) servidor(a) Antonia Soares André de Sousa, RF
504.650.5 e, como substituto, Eliézer Giazzi Teles, RF 854.746.7.

CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2019/0019133-7
I – À vista dos elementos constantes do presente, em
especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 17/2018
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 estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADO: Ricardo de Andrade Minervino (CPF nº
348.963.398-94), nome artístico “Rick Minervino", e os demais
integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade,
por intermédio da sociedade empresária Angel Artes Empreendimentos Culturais e Artísticos Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob
o nº 23.434.722/0001-50, representada legalmente por Maria
Angéllica Tobias da Silva (CPF nº 287.872.178-05).
OBJETO: Intervenção Artística - Confraria Comedy, conforme proposta e programação oficial do evento.
DATA: 11/10/2019, totalizando 1 apresentação conforme
proposta/cronograma.
LOCAL: Teatro Municipal do Cangaiba Flávio Império - TFI
(Teatro).
VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços
pela unidade requisitante. O pagamento se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta
relativa ao pagamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº
59.976/2019 (021538066).
II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº
54.873/2014, designo Ed Robson Araujo de Oliveira, RF
838.701.0, como fiscal do contrato, e Adesilio Fialho Oliveira, RF
592.664.5, como suplente.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho e
demais normas de execução orçamentárias vigentes.

CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2019/0019732-7
I – À vista dos elementos constantes do presente, em
especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 17/2018
SMC.G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da
Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da
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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 estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADO: Fábio Pazitto Marques dos Santos (CPF
370.961.698-06), e os demais integrantes elencados conforme
a Declaração de Exclusividade, por intermédio da J A HANNUCH
NASCIF ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.146.612/0001-64.
OBJETO: Espetáculo Infantil - Benvinda cia. - DinoSarah,
conforme proposta e programação oficial do evento.
DATA/PERÍODO: 12/10/2019 a 27/10/2019, totalizando 4
apresentações conforme proposta/cronograma.
LOCAIS E HORÁRIOS:
Teatro Municipal do Itaim Bibi Décio de Almeida Prado TDAP (Teatros)
12/10/2019 e 26/10/2019 (sábado) às 16:00
Teatro Municipal do Itaim Bibi Décio de Almeida Prado TDAP (Teatros)
13/10/2019 e 27/10/2019 (domingo) às 16:00
VALOR GLOBAL: R$ 3.906,00 ( três mil e novecentos e seis
reais ), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços
pela unidade requisitante. O pagamento se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta
relativa ao pagamento.
FORMA DE PAGAMENTO: A apresentação que ocorrerá
no dia 12/10/2019, será com pagamento de cachê no valor
de R$3.906,00 (três mil novecentos e seis reais), e demais
apresentações será com reversão de bilheteria com ingressos
a R$ 20,00 (inteira) e 10,00 (meia entrada), com 10% revertido
para o FEPAC.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.
90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos (021602950
).
II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº
54.873/2014, designo a servidor(a) Andre Luiz Fischer de Medeiros Pires, RF 858.878-3, como fiscal do contrato e Pedro
Machado Granato, RF 858.666.7, como suplente.

CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2019/0019790-4
I – À vista dos elementos constantes do presente, em
especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, diante da competência a mim delegada pela Portaria nº
17/2018-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições
abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais
cautelas legais:
Contratado: Elcio Rodrigues Garcia (CPF 130.074.508-88) e
demais integrantes relacionados na declaração de exclusividade
, por intermédio de PROSA DOS VENTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ (16.499.400/0001-23), legalmente representada por Fabio Brandi Torres CPF (091.776.468-43).
Objeto: Espetáculo teatral - Cia Prosa dos Ventos - Ciranda
das Flores
Data / Período: 13/10/2019 - conforme cronograma e proposta 021489293.
Locais e Horários: Centro Cultural Municipal de Santo
Amaro
Domingo às 15:00
Valor: R$ 3000.00 ( três mil reais )
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: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39
.00.00 conforme nota de reserva de recursos 021604666.
II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014,
designo o(a) servidor(a) Antonia Soares André de Sousa, RF
504.650.5, como fiscal do contrato e o(a) servidor(a) Eliézer
Giazzi Teles, RF 854.746.7, como seu substituto.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho e
demais normas de execução orçamentárias vigentes.

CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2019/0019840-4
I – À vista dos elementos constantes do presente, em
especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, diante da competência a mim delegada pela Portaria nº
17/2018-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições
abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais
cautelas legais:
Contratado: Vivian Maria Rodrigues (CPF 175.983.258-80),
nome artístico ´´Vivian Maria Rodrigues´´, conforme declaração
de exclusividade, por intermédio de Single Produções e Eventos
Artísticos EIRELI - ME, CNPJ (24.253.937/0001-37), legalmente representada por Florival Amancio dos Santos Filho CPF
(844.973.518-15).
Objeto: Intervenção Artística - Vivian Rodrigues - Surrel Vivências de Jogos Infantis Tradicional
Data: 12/10/2019 - conforme proposta/cronograma
Locais e Horários: Palco Galpão 2 (Centro Cultural Municipal Tendal da Lapa ), Sábado às 11:00
Valor: R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais )
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: 95.10.13.392.3001.6.354.3.3.9
0.39.00.08, conforme nota de reserva com transferência nº
59.979/2019 (021538984). Unidade Executora 25.10.
II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo o(a) servidor(a) Maria Isabel F. Assumpção, RF 843.499.9,
como fiscal do contrato e o(a) servidor(a) Ludmila Mara Banks
Ferreira Lopes, RF 753.754.9, como suplente.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho e
demais normas de execução orçamentárias vigentes.

CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2019/0020056-5
I – À vista dos elementos constantes do presente, em
especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, diante da competência a mim delegada pela Portaria nº
17/2018-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições
abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais
cautelas legais:
Contratado: Márcio Rodrigo Vermelho (CPF 037.482.85639), nome artístico ´´Márcio Rodrigo Vermelho´´ e demais integrantes relacionados na declaração de exclusividade , por
intermédio de MONCHU PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA,
CNPJ (20.617.241/0001-91), legalmente representada por Davis
Genuino da Silva CPF (203.984.388-46).
Objeto: Espetáculo Musical / Show - ODD - Sabadão Olido
Data / Período: 05/10/2019 - conforme cronograma e proposta 021527573.
Locais e Horários: Vitrine da Dança do Centro Cultural
Municipal Olido
Sábado às 16:00
Valor: R$ 1500.00 ( um mil e quinhentos reais )
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: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39
.00.00 conforme nota de reserva de recursos 021712741.
II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo o(a) servidor(a) Ingrid Soares Santos , RF 822.139.1, como
fiscal do contrato e o(a) servidor(a) Claudia Karina dos Santos,
RF 858.773.6, como seu substituto.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho e
demais normas de execução orçamentárias vigentes.

CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2019/0018874-3
I – À vista dos elementos constantes do presente, em
especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, diante da competência a mim delegada pela Portaria nº
17/2018-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições
abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais
cautelas legais:
Contratado: Alex Sandro da Silva Moreira (CPF
291.339.978-96) e demais integrantes relacionados na declaração de exclusividade, por intermédio de Branca e Branca Produçoes Artisticas Ltda, CNPJ (05.560.238/0001-95), legalmente
representada por Edson da Silva Santos CPF (131.241.738-21).
Objeto: Espetáculo teatral com a Cia Filhos do Dr. Alfredo Quem Fica Com Quem
Data / Período: de 05/10/2019 a 27/10/2019 - conforme
cronograma e proposta 021012349.
Locais e Horários: Teatro Alfredo Mesquita
Sábados às 21:00 e Domingos às 19:00
Valor: R$ 4158.00 ( quatro mil e cento e cinquenta e oito
reais )
Forma de Pagamento: Reversão da bilheteria ao contratado,
com ingressos de valor R$ 30,00 (trinta reais) por entrada inteira e R$ 15,00 (quinze reais) por meia entrada, com retenção de
10% do valor bruto arrecadado na bilheteria ao FEPAC. Sendo
que a apresentação do dia 05/10/2019 terá o pagamento de
cachê que se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento e
a reversão de 100% da bilheteria desse dia (05/10/2019) será
para o FEPAC
Dotação Orçamentária: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39
.00.00 conforme nota de reserva de recursos 021115929.
II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo o(a) servidor(a) Nilton Bicudo Cury, RF 804.938.6, como
fiscal do contrato e o(a) servidor(a) Pedro Machado Granato, RF
858.666.7, como seu substituto.
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.

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE
12.09.2019, PÁGINA 71
8510.2019/0000485-7. I - À vista dos elementos constantes do presente, na competência a mim atribuída por intermédio do título de nomeação nº 133/2019, publicado no DOC de
26.08.2019, do art. 28, incisos I, XV, XVII do Anexo I integrante
do Decreto Municipal nº 53.225/2012, RETI-RATIFICO, onde
se lê:
“I – À vista dos elementos constantes dos autos, em
especial as manifestações do contratado de fls. retro, no uso
da competência que lhe foi atribuída por intermédio do título
de nomeação nº 133/2019, publicado no DOC de 27.08.2019,
AUTORIZO, com fundamento artigo 78, inciso XII, C/C o artigo
79, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993, a rescisão unilateral
a partir de 09 de Setembro de 2019 do contrato administrativo
nº 153/2019 – FTMSP/EDSP firmado com o Oficineiro de Prática
de Dança da EDSP THEO KIYOYUKI YANO, CPF nº 346.980.07828 o qual prestou serviços para esta Fundação até o dia 08 de
setembro de 2019.”
Leia-se:
“I – À vista dos elementos constantes dos autos, no uso
da competência que me foi atribuída por intermédio do título
de nomeação nº 133/2019, publicado no DOC de 27.08.2019,
AUTORIZO, com fundamento artigo 78, inciso XII, C/C o artigo
79, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993, a rescisão unilateral
a partir de 09 de Setembro de 2019 do contrato administrativo
nº 153/2019 – FTMSP/EDSP firmado com o Oficineiro de Prática
de Dança da EDSP THEO KIYOYUKI YANO, CPF nº 346.980.07828 o qual prestou serviços para esta Fundação até o dia 08 de
setembro de 2019.”

EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
DESPACHO DO COORDENADOR
SME/ COAD–GAB
6016.2017/0051368-4 - SME-COAD/DILIC/NUC. AQUISIÇOES - Prorrogação de vigência da ARP nº 13/SME/2018 - Fornecimento de Coffee Break I. À vista dos elementos que instruem o
presente, notadamente as manifestações de SME-COAD/DILIC/
NUC. AQUISIÇOES (SEI 021039584), SME/COAD/ DILIC/NUPEM
(SEI 021326991), bem como, o Parecer da Assessoria Jurídica
a respeito (SEI 021605310), que acolho, com fundamento no
artigo 13 da Lei Municipal nº 13.278/2002 e 14 do Decreto Municipal nº 56.144/2015, 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 prorrogação de vigência da ARP nº
13/SME/2018 (SEI 011738805), mantida com a empresa ML
GESTÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 11.239.339/0001-61,
por mais 12 (doze) meses, a partir de 10/10/2019, passando
a vigorar pelos valores ajustados nos termos da manifestação
de SME/COAD/DICONT – Núcleo de Reserva e Empenho (SEI
021288471).

CONVOCAÇÃO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica a
empresa APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 60.166.832/0001-04 Contrato nº 04/SME/
DME/2011, convocada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data desta publicação a comparecer na Secretaria
Municipal de Educação – Setor Financeiro da Coordenadoria de
Alimentação Escolar, localizado à Rua Libero Badaró nº 425 –
26º andar – Centro - São Paulo, no horário das 09:00 às 13:00
e das 14:00 às 17:00 hs, para retirada do Documento de Arrecadação do Município de São Paulo – DAMSP, relativo à aplicação
de penalidade contratual conforme processo relacionado.
Informamos ainda, que caso a empresa convocada não
efetue o pagamento no prazo do vencimento, o documento será
encaminhado para inscrição no Cadastro Informativo Municipal
(CADIN e Divida Ativa), bem como cobrança judicial do débito.
OBS: Após efetuar o pagamento, encaminhar comprovante
original no endereço acima citado.
PROC. PAGTO Nº
VALOR (DAMSP) – R$ VENCIMENTO
2015-0.275.583-8
R$ 1.707,81 30/10/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 15/SME/2019
A Secretaria Municipal de Educação está realizando a
Consulta Pública nº 15/SME/2019, em atendimento ao Decreto
Municipal nº 48.042 de 26 de Dezembro de 2006, para colher
subsídios que poderão ser utilizados na elaboração do Edital de
PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE CORTE CONGELADO DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO 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 11/10/2019, no site e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e na COAD/DILIC – Núcleo

sábado, 5 de outubro de 2019
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
6016.2019/0055657-3 – SME-COPED/Multimeios – Inexigibilidade de licitação – Aquisição de obra literária – I. À vista
dos elementos que instruem o presente processo, com fundamento no artigo 25, I, da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto nº
44.279/03 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 EDITORA DIMENSÃO
EIRELI – CNPJ: 21.044.458/0001-12, para aquisição dos títulos
nas quantidades, valores unitários e cronograma de entrega,
indicados pela área técnica, nos itens 4,5 e 6 do documento
SEI 020718239, pelo valor total de R$ 151.446,84 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta
e quatro centavos), em atendimento aos PROJETOS DE ACERVO
LITERÁRIO DE 2019 DA SME, onerando as dotações nº 16.10.1
2.368.3026.2.831.3.3.90.32.00.00 e 16.10.12.368.3026.2.831.3
.3.90.30.00.00, indicadas nas Notas de Reserva nº 58.515/19 e
59.002/19 (SEI 021437142 e 021492883).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 – COPED/Multimeios (SEI 020718136).

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2019/0052571-6 – SME-COPED/NTC/SAEL – Inexigibilidade de licitação – Aquisição de obra literária – I. À
vista dos elementos que instruem o presente processo, com
fundamento no artigo 25, I, da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto
nº 44.279/03 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 EDITORA
PENSAMENTO-CULTRIX LTDA. – CNPJ: 61.153.532/0001-53,
para aquisição dos títulos nas quantidades, valores unitários e
cronograma de entrega, indicados pela área técnica, nos itens
4, 5 e 6 do documento SEI 020869289, pelo valor total de R$
1.867,32 (um mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e
dois centavos), em atendimento ao Projeto de Acervo Literário
de 2019 da SME, onerando a dotação nº 16.10.12.368.3026.2.
831.3.3.90.30.00.00, indicada na Nota de Reserva nº 58.532/19
(SEI 021348690).II. Com fundamento no art. 67, da Lei Federal
nº 8.666/93, combinado com o art. 6º, do Decreto Municipal n°
54.873/14, ficam designados como fiscais do contrato, os servidores indicados de acordo com a informação de SME-COPED/
NTC/SAEL (SEI 020286983).

REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 004 EE/SME/2018, POR CONTER INCORREÇÕES- D.O.C. 16/03/2018-PÁG.54.
PROCESSO: SEI 6016.2017/0051542-3 - PARTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a ADEFAV- Centro de Recursos em
Deficiência Múltipla, Surdocegueira e Deficiência Visual. - CNPJ:
53.498.044/0001-50 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.36
7.3006.2820.3.3.50.39.00.00 - OBJETO: Atender pessoas com:
a) deficiência múltipla e surdocegueira que necessite de apoio
intensivo e permanente, com idade a partir de 04 anos até
17 anos.na Escola de Educação Especial – EEE ;b) deficiência
múltipla, surdocegueira, deficiência visual, deficiência auditiva
e Transtornos Globais do Desenvolvimento com diagnóstico de
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), com idade a partir de
04 anos até 18 anos, no Centro de Atendimento Educacional
Especializado – CAEE; c) deficiência múltipla, surdocegueira,
deficiência visual, deficiência auditiva e Transtornos Globais do
Desenvolvimento com diagnóstico de Transtorno do Espectro do
Autismo (TEA), com idade a partir de 04 anos até 18 anos em
Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC; d) deficiência
múltipla, surdocegueira, deficiência visual, deficiência auditiva,
deficiência intelectual, com idade a partir de 16 anos até 30
anos em atividades de Iniciação ao Mundo do Trabalho – IMT
- DATA DA LAVRATURA: 09/01/2018 - VIGÊNCIA: 09/01/2018 a
08/01/2023 - SIGNATÁRIOS: Alexandre Alves Schneider – SECRETARIA, Flávio Antonio Piucco – PARCEIRA

REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 017 EE/SME/2018, POR CONTER INCORREÇÕES-D.O.C.21/03/2018-PÁG.63.
PROCESSO: SEI 6016.2017/0051395-1 - PARTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a Associação Nova
Projeto, Educação e Trabalho para a pessoa especial. - CNPJ:
05.800.573/0001-13 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.36
7.3006.2820.3.3.50.39.00.00
OBJETO: Atender jovens e adultos, de ambos os sexos, a
partir dos 16 anos até 29 anos e 11 meses, com deficiência que
tem como característica o funcionamento intelectual abaixo
da média, associado a limitações adaptativas em pelo menos
duas áreas de habilidades: comunicação, cuidado pessoal,
habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade,
saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer, trabalho em
atividades de Iniciação ao Mundo do Trabalho – IMT - DATA DA
LAVRATURA: 09/01/2018 - VIGÊNCIA: 09/01/2018 a 08/01/2023
- SIGNATÁRIOS: Alexandre Alves Schneider – SECRETARIA, Eurides Pagliuse – PARCEIRA

REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 005 EE/SME/2018,POR CONTER INCORREÇÕES- D.O.C. 20/03/2018-PÁG.361.
PROCESSO: SEI 6016.2017/0051490-7 - PARTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a Associação Educacional para
Múltipla Deficiência – AHIMSA. CNPJ: 65.513.806/0001-29 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.367.3006.2820.3.3.50.39
.00.00 - OBJETO: Atender pessoas com surdocegueira, deficiência múltipla sensorial, deficiência visual (cega ou baixa visão),
deficiência auditiva e surda, associada a outras deficiências com
idade de 06 anos a 29 anos em Atividades de Enriquecimento
Curricular – AEC ; oferecer atendimento escolar a pessoas com
surdocegueira, deficiência múltipla sensorial, deficiência visual
(cega ou baixa visão), deficiência auditiva e surda, associada
a outras deficiências com idade de 04 a 29 anos na Escola de
Educação Especial - EEE e oferecer atendimento educacional
especializado, no contra turno ao atendimento escolar realizado
em unidade educacional da Rede Municipal de Ensino a alunos
com surdocegueira, deficiência múltipla sensorial, deficiência visual (cega ou baixa visão), deficiência auditiva e surda, associada a outras deficiências com idade de 04 a 29 anos no Centro
de Atendimento Educacional Especializado – CAEE - DATA DA
LAVRATURA: 09/01/2018 - VIGÊNCIA: 09/01/2018 a 08/01/2023
- SIGNATÁRIOS: Alexandre Alves Schneider – SECRETARIA, Shirley Rodrigues Maia – PARCEIRA

CONVOCAÇÃO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica a
empresa Tangara Importadora e Exportadora S/A, inscrita
no CNPJ nº 39.787.056/0001-73, Contrato nº 61/SME/
CODAE/2016, convocada para no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data desta publicação a comparecer

