
DESPACHO
I - Considerando os elementos que constam neste Processo Ad-
ministrativo e no exercício da minha competência legal, AU-
TORIZO, com fundamento no inciso II do artigo 13 combinado
com o “caput” do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/1993, no
inciso II do artigo 2º da Lei Municipal nº 13.278/2002, no pa-
recer da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos - SNJ - In-
formação n.º 1583/2008-SNJ.G. e n.º 1583a/2008-SNJ.G.
(fls.203/218) e no parecer da Secretaria Municipal de Gestão -
SMG (fls.219/248), a publicação de EDITAL DE CREDENCIA-
MENTO de arquitetos, engenheiros e pessoas jurídicas especia-
lizadas em arquitetura e engenharia que possuam em seu
quadro efetivo arquiteto ou engenheiro devidamente qualifi-
cado para eventual contratação, interessados em realizar vi-
sitas técnicas em edificações e/ou calçadas e análises de pro-
jetos arquitetônicos, especificamente quanto aos aspectos téc-
nicos da acessibilidade, conforme check list formulado com
base nas diretrizes da NBR 9050/2004 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas-ABNT, devendo utilizar o software desen-
volvido e disponibilizado pela SMPED ou qualquer outra ferra-
menta aplicativa que o substitua na íntegra que venha a ser
desenvolvida pela SMPED ou aprovada por ela, tendo como re-
sultado um laudo técnico informativo que subsidie a CO-
MISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE-CPA e a SMPED
em suas atividades e atribuições legais.

PORTARIA Nº 021, DE 29 DE AGOSTO DE 2008
Constitui a Comissão de Credenciamento para análise e de-
cisão quanto ao credenciamento de arquitetos, engenheiros e
pessoas jurídicas especializadas em arquitetura e engenharia
nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/SMPED/2008.

RENATO CORRÊA BAENA, Secretário Municipal da Pessoa
com Deficiência e Mobilidade Reduzida, no uso das suas
atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º. Constituir a Comissão de Credenciamento para análise
e decisão quanto ao credenciamento de arquitetos,
engenheiros e pessoas jurídicas especializadas em arquitetura
e engenharia nos termos do Edital de Credenciamento nº
01/SMPED/2008, com a seguinte composição:

PRESIDENTE: FABÍOLA FERNANDES PLAZA, RF nº 753.416.7.00
VICE-PRESIDENTE: DANIELLA BERTINI FERREIRA, RF nº
754.792.7.00
MEMBROS:
CAMILA CARUSO DA COSTA NEVES SPIVAK, RF nº 759.433.0.00
DEVANICE JOVINA DE ABREU, RF nº 770.760.6.00
EDUARDO FLORES AUGE, RF nº 750.488.8.00
ELISA PRADO DE ASSIS, RF nº 755.257.2.00
OSWALDO RAFAEL FANTINI, RF nº 500.759.3.01
SILVIA REGINA GONÇALVES, RF nº 755.639.0.01
ULYSSES DOS SANTOS, RF nº 749.271.5.00

Art.2º. A Presidente terá como atribuição a coordenação dos
trabalhos da Comissão de Credenciamento.

Art.3º. Na ausência da Presidente, a Vice-Presidente assumirá
a coordenação da Comissão de Credenciamento.

Art.4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADE REDUZIDA, aos 29 de agosto de 2008.
RENATO CORRÊA BAENA, Secretário Municipal

PA nº: 2008-0.075.512-6
ASSUNTO: Aquisição de diversos materiais de escritório para
uso desta SMPED.

DESPACHO

I - Considerando os elementos que constam neste Processo
Administrativo, AUTORIZO, com fundamento no artigo 24,
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, a
contratação direta, por dispensa de licitação, objetivando a
aquisição de diversos materiais de escritório para uso desta
SMPED, com previsão de consumo para aproximadamente 05
(cinco) meses, pelo menor preço apresentado, por item, da
empresa SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -
ME, inscrita no CNPJ/MF nº 07.065.674/0001-13, nos itens
abaixo relacionados, quais sejam: item 1 - 12 (doze)
unidades de agenda de telefone com índice de mesa com 160
(cento e sessenta) páginas aproximadamente, da marca DAC,
pelo valor unitário de R$ 20,25 (vinte reais e vinte e cinco
centavos) a unidade, perfazendo o valor total de R$ 243,00
(duzentos e quarenta e três reais); item 2 - 4 (quatro) rolos
de barbante cru com 184 m. (cento e oitenta e quatro
metros), da marca Korea Têxtil, pelo valor unitário de R$ 2,31
(dois reais e trinta e um centavos) o rolo, perfazendo o valor
total de R$ 9,24 (nove reais e vinte e quatro centavos); item
3 - 50 (cinqüenta) folhas de papel cartão na cor Vermelha,
tamanho 50X66 aproximadamente, da marca Vmp, pelo valor
unitário de R$ 0,40 (quarenta centavos) a unidade,
perfazendo o valor total de R$ 20,00 (vinte reais); item 4 -
30 (trinta) folhas de papel cartão na cor Branca, tamanho
50X66 aproximadamente, da marca Vmp, pelo valor unitário
de R$ 0,40 (quarenta centavos) a unidade, perfazendo o
valor total de R$ 12,00 (doze reais); item 5 - 30 (trinta)
folhas de papel cartão na cor Verde, tamanho 50X66
aproximadamente, da marca Vmp, pelo valor unitário de R$
0,40 (quarenta centavos) a unidade, perfazendo o valor total
de R$ 12,00 (doze reais); item 6 - 30 (trinta) folhas de papel
cartão na cor Amarela, tamanho 50X66 aproximadamente,
da marca Vmp, pelo valor unitário de R$ 0,40 (quarenta
centavos) a unidade, perfazendo o valor total de R$ 12,00
(doze reais); item 7 - 1.200 (mil e duzentas) folhas de papel
Vergê A4, tamanho 210X297 mm, gramatura de 180 gramas
na cor Diamante, da marca Romitec, pelo valor unitário de R$
0,12 (doze centavos) a unidade, perfazendo o valor total de
R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais); item 9 - 70
(setenta) caixas de grampo para grampeador no tamanho de
26/6 com 5.000 (cinco mil) unidades, da marca Eagle, pelo
valor unitário de R$1,47 (um real e quarenta e sete centavos)
a caixa, perfazendo o valor total de R$ 102,90 (cento e dois
reais e noventa centavos); item 12 - 150 (cento e cinqüenta)
caixas de clips com 100 (cem) unidades, tamanho 27 a 36
mm., da marca Iara, no valor unitário de R$ 0,79 (setenta e
nove centavos) a caixa, perfazendo o valor total de R$118,50
(cento e dezoito reais e cinqüenta centavos); item 15 - 03
(três) pranchetas de poliestireno no tamanho da folha A4, da
marca Novacril, pelo valor unitário de R$ 5,32 (cinco reais e
trinta e dois centavos) a unidade, perfazendo o valor total de
R$ 15,96 (quinze reais e noventa e seis centavos); item 23 -
04 (quatro) caixas para correspondências tr ipla em
poliestireno na cor Cristal, da marca Novacril, pelo valor
unitário de R$ 23,35 (vinte e três reais e trinta e cinco
centavos) a caixa, perfazendo o valor total de R$ 93,40
(noventa e três reais e quarenta centavos); item 24 - 06
(seis) caixas de reforço auto-adesivo plástico com 200
(duzentas) unidades, da marca Polifix, pelo valor unitário de
R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos) a caixa,
perfazendo o valor total de R$ 10,50 (dez reais e cinqüenta
centavos); item 29 - 02 (duas) caixas de etiqueta Ink-
Jet/laser carta 25,4X66,7 com 3.000 (três mil) unidades, da
marca Polifix, pelo valor unitário de R$ 15,40 (quinze reais e

quarenta centavos) a caixa, perfazendo o valor total de R$
30,80 (trinta reais e oitenta centavos); tudo perfazendo o
valor total geral de R$ 824,30 (oitocentos e vinte e quatro
reais e trinta centavos), com entrega total e única em até 05
(cinco) dias úteis, a contar da data da retirada da Nota de
Empenho; da empresa UNIC - CENTRAL DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS LTDA ,  inscrita no CNPJ/MF nº
08.210.709/0001-23, os itens a seguir relacionados, quais
sejam: item 10 - 200 (duzentos) blocos de adesivo tamanho
76X102 na cor Amarela com 100 (cem) folhas, da marca
Eagle, pelo valor unitário de R$ 1,55 (um real e cinquenta e
cinco centavos) o bloco, perfazendo o valor total de R$
310,00 (trezentos e dez reais); item 13 - 100 (cem) caixas de
clips com 50 (cinquenta) unidades, tamanho 46 a 50mm., da
marca Gasfer, pelo valor unitário de R$ 1,20 (um real e vinte
centavos) a caixa, perfazendo o valor total de R$ 120,00
(cento e vinte reais); item 26 - 02 (dois) carregadores de
pilhas recarregáveis, contendo 04 (quatro) pilhas AA e 04
(quatro) pilhas AAA, com garantia de 12 (doze) meses, da
marca Sony, pelo valor unitário de R$ 63,00 (sessenta e três
reais) a unidade, perfazendo o valor total de R$ 126,00
(cento e vinte e seis reais); item 30 - 18 (dezoito) tubos de
grafite para lapiseira 9mm. HB contendo 12 (doze) grafites,
da marca Vision, pelo preço unitário de R$ 0,40 (quarenta
centavos) o tubo, perfazendo o valor total de R$ 7,20 (sete
reais e vinte centavos); item 31 - 500 (quinhentos) estojos
para um CD com capacidade para CD, da marca Lavie, pelo
preço unitário de R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) a
unidade, perfazendo o valor total de R$ 335,00 (trezentos e
trinta e cinco reais); item 32 - 05 (cinco) caixas de etiquetas
Ink-Jet/Laser 216X279 para CD’s contendo 100 (cem) folhas
com 200 (duzentas) unidades de etiquetas, da marca Avery,
pelo preço unitário de R$ 31,30 (trinta e um reais e trinta
centavos) a caixa, perfazendo o valor total de R$ 156,50
(cento e cinqüenta e seis reais e cinquenta centavos); tudo
perfazendo o total geral de R$ 1.054,70 (mil, cinqüenta e
quatro reais e setenta centavos), com entrega total e única
em até 02 (dois) dias úteis, a contar da data da retirada da
Nota de Empenho e; da empresa KOPELL INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 61.780.615/0002-
53, os itens a seguir relacionados, quais sejam: item 8 - 40
(quarenta) unidades de cola bastão de 40 (quarenta) gramas,
da marca Pritt-Henkel, pelo valor unitário de R$ 4,55 (quatro
reais e cinqüenta e cinco centavos) a unidade, perfazendo o
valor total de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais); item
11 - 15 (quinze) grampeadores de mesa de 26/6 de metal, da
marca Plus Line-CIS, pelo valor unitário de R$ 4,60 (quatro
reais e sessenta centavos) a unidade, perfazendo o valor total
de R$ 69,00 (sessenta e nove reais); item 14 - 02 (dois) rolos
de adesivo contact transparente com 25 (vinte e cinco)
metros, da marca Polifix, pelo valor unitário de R$ 23,25
(vinte e três reais e vinte e cinco centavos) o rolo, perfazendo
o valor total de R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta
centavos); item 17 - 12 (doze) unidades de molhador de
dedos com 12 (doze) gramas, da marca Central, pelo valor
unitário de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) a unidade,
perfazendo o valor total de R$ 22,80 (vinte e dois reais e
oitenta centavos); item 18 - 24 (vinte e quatro) unidades de
pasta com elástico de polip. de 245X335X17, da marca
Polibrás, pelo preço unitário de R$ 1,25 (um real e vinte e
cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 30,00 (trinta
reais); item 19 - 01 (uma) caixa de caneta permanente para
CD e DVD na cor azul, ponta média 2,0mm. com 12 (doze)
unidades, da marca Pilot, pelo preço unitário de R$ 19,50
(dezenove reais e cinqüenta centavos) a caixa, perfazendo o
valor total de R$ 19,50 (dezenove reais e cinqüenta
centavos); item 20 - 01 (uma) caixa de caneta permanente
para CD e DVD na cor vermelha, ponta média 2,0mm. com 12
(doze) unidades, da marca Pilot, pelo preço unitário de R$
19,50 (dezenove reais e cinqüenta centavos) a caixa,
perfazendo o valor total de R$ 19,50 (dezenove reais e
cinqüenta centavos); item 21 - 10 (dez) rolos de fita adesiva
polip. na cor marrom, tamanho 50X50mm.
aproximadamente, da marca Fit Pel, pelo preço unitário de
R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos) o rolo,
perfazendo o valor total de R$ 16,90 (dezesseis reais e
noventa centavos); item 22 - 50 (cinqüenta) rolos de fita
adesiva mágica de 12X33 aproximadamente, da marca
Adelbrás, pelo preço unitário de R$ 1,65 (um real e sessenta
e cinco centavos) o rolo, perfazendo o valor total de R$ 82,50
(oitenta e dois reais e cinqüenta centavos); item 27 - 02
(duas) caixas de etiquetas Ink-Jet/Laser carta 25,4X101,6 com
2.000 (duas mil) unidades, da marca Pimaco, pelo valor
unitário de R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos)
a caixa, perfazendo o total de R$ 56,80 (cinqüenta e seis
reais e oitenta centavos); item 28 - 06 (seis) perfuradores de
papel para 12 (doze) folhas, da marca Adeck, pelo preço
unitário de R$ 6,00 (seis reais) a unidade, perfazendo o valor

total de R$ 36,00 (trinta e seis reais); tudo perfazendo o valor
total geral de R$ 581,50 (quinhentos e oitenta e um reais e
cinquenta centavos), com entrega total e única em até 05
(cinco) dias úteis, a contar da data da retirada da Nota de
Empenho, conforme requisição encartada às fls.38/39.
II - O recurso necessário para a cobertura da presente aqui-
sição encontra-se reservado, conforme Extrato de Reserva nº
76332/2008, razão pela qual AUTORIZO as emissões das
Notas de Empenho no valor total geral de R$ 824,30 (oito-
centos e vinte e quatro reais e trinta centavos) a favor da em-
presa SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME,
inscrita no CNPJ/MF nº 07.065.674/0001-13; no valor total
geral de R$ 1.054,70 (mil, cinqüenta e quatro reais e setenta
centavos) a favor da empresa UNIC - CENTRAL DISTRIBUI-
DORA DE MATERIAIS LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº
08.210.709/0001-23 e, no valor total geral de R$ 581,50 (qui-
nhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) a favor da
empresa KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, ins-
crita no CNPJ/MF nº 61.780.615/0002-53, todas onerando a
dotação nº 36.10.14.122.0251.8.421.3.3.90.30.00.

PORTARIA REPUBLICADA POR TER SAÍDO NA
SECRETARIA ERRADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PARTICIPAÇÃO E PARCERIA nas páginas 07 e 08 do
Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC do dia
29.08.2008.

PORTARIA Nº 020, DE 28 DE AGOSTO DE 2008
Regulamenta o Decreto Municipal n.º 49.063, de 18 de de-
zembro de 2007, conforme o disposto no parágrafo único do
artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 3º e no artigo 4º, no que
tange ao estabelecimento de critérios e procedimentos neces-
sários para a concessão do Selo de Acessibilidade Digital - SAD
e de seu respectivo Certificado Oficial.

RENATO CORRÊA BAENA, Secretário Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida da Cidade de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

CAPÍTULO I - DO OBJETIVO

Artigo 1º. Esta portaria regulamenta o Decreto Municipal n.º
49.063, de 18 de dezembro de 2007, conforme o disposto no
parágrafo único do artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 3º e no
artigo 4º, todos do referido decreto, no que tange ao
estabelecimento de critérios e procedimentos necessários para
a concessão do Selo de Acessibilidade Digital - SAD e de seu
respectivo Certificado Oficial.

Parágrafo primeiro. O Selo de Acessibilidade Digital - SAD
citado no caput deste artigo e o Selo de Compromisso
instituído nesta portaria poderão ser mencionados
simplesmente como Selo(s).

Parágrafo segundo. O Certificado Oficial citado no caput deste
artigo será substituído na presente portaria pelo Parecer Técnico.

CAPÍTULO II - DOS REQUISITOS

Artigo 2º. Para o sítio ou portal receber o Selo, ele deverá
contemplar as recomendações, conforme o nível de
acessibilidade, tendo como base as especificações técnicas da
Cartilha Técnica e do Modelo de Acessibilidade em Governo
Eletrônico - e-MAG, previstos na Portaria nº 3 da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no Diário Oficial
da União no dia 08 de maio de 2007.

Artigo 3º. A avaliação do sítio ou portal terá como objetivo a
aferição da Política de Acessibilidade, de acordo com as
especificações técnicas da Cartilha Técnica e do Modelo de
Acessibilidade em Governo Eletrônico - e-MAG referidos no
artigo 2º, nos 3 (três) níveis de prioridade pelo Avaliador e
Simulador para Acessibilidade de Sites (ASES) desenvolvido
pelo Departamento de Governo Eletrônico do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão, disponível no site
www.governoeletronico.gov.br.

Parágrafo primeiro. Os Selos serão concedidos nos seguintes níveis:

a) Nível “A” será concedido aos sítios ou portais que não
possuírem erros indicados pelo ASES no nível de prioridade 1;
b) Nível “AA” será concedido aos sítios ou portais que não pos-
suírem erros indicados pelo ASES nos níveis de prioridade 1 e 2, e;
c) Nível “AAA” será concedido aos sítios ou portais que não pos-
suírem erros indicados pelo ASES nos 3 (três) níveis de prioridade.

Parágrafo segundo. As recomendações do e-MAG conforme
previsto no artigo 2º da presente portaria, com maior nível de
subjetividade, que não podem ser avaliadas automaticamente
pelo ASES, serão indicadas aos responsáveis pelos sítios ou
portais, para verificação e declaração de ciência e
conformidade do website com aquelas recomendações na
forma do artigo 7º.

Parágrafo terceiro. Aos sítios e portais que contemplarem
qualquer dos níveis previstos no parágrafo primeiro do
presente artigo, mas não encaminharem a declaração prevista
no parágrafo segundo ou que indicarem na declaração prevista
na aliena “g” do artigo 5º da presente portaria a intenção de
ser classificado em um pré-nível inicial de conscientização, será
concedido o Selo de Compromisso com validade de 1 (um)
ano, que atesta o comprometimento do website com a
transformação da acessibilidade.

CAPÍTULO III - DO REQUERIMENTO, DOCUMENTACÃO E
PROCEDIMENTO PARA A EMISSÃO DO SELO

Artigo 4º. O protocolo das solicitações dos interessados,
deverá ser realizado das 9:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira,
no protocolo oficial da Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida - SMPED, localizado no
Viaduto do Chá, nº 15 - 10º andar - Centro - São Paulo/SP -
CEP: 01002-020, através de envelope, devidamente fechado e
rubricado no fecho, contendo em sua parte externa nome
completo e CPF/CNPJ do interessado, e-mail e número da
portaria, bem como endereçado para a SMPED/Comissão
Permanente de Acessibilidade - CPA, devendo conter todos os
documentos solicitados na presente portaria.

Artigo 5º. Os documentos que deverão estar no envelope
previsto no artigo 4º da presente portaria, deverão ser
assinados, quando for o caso, pelo proprietário do sítio ou
portal, ou pelos respectivos representantes legais. Segue a lista
dos referidos documentos:

a) Cópia do RG e do CPF do requerente ou do representante
legal, quando for o caso;
b) Procuração, quando for o caso, do representante legal;
c) Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurí-
dicas (CNPJ) no caso do sítio ou portal ser de propriedade de
PESSOA JURÍDICA;
d) Estatuto Social ou Contrato Social em vigor no caso do sítio
ou portal ser de propriedade de PESSOA JURÍDICA;
e) Ata da Assembléia que consta a eleição e posse do atual
Presidente no caso do sítio ou portal ser de propriedade de
PESSOA JURÍDICA, bem como o período de seu Mandato;
f) Cópia do registro no Registro de Domínios para a Internet no
Brasil (registro.br) do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI;
g) Declaração (MODELO - ANEXO I) assinada pelo requerente
ou representante legal, quando for o caso, garantindo o amplo
acesso ao sítio ou portal com todas as informações necessárias
para a verificação da acessibilidade digital, a indicação da
quantidade de páginas que compõe o sitio ou portal, código de
usuário (login) e senha fictícios para propiciar o acesso da
SMPED/CPA a ambientes restritos com a plena garantia de que
a referida liberação seja protegida e com as transações blo-
queadas, bem como com a indicação ou não da intenção de
ser classificado em um pré-nível inicial de conscientização com
a concessão de um Selo de Compromisso, conforme previsão
do parágrafo terceiro do artigo 3º da presente portaria;
h) Mapa do sítio ou portal apresentando um panorama das pá-
ginas contidas no website.

Parágrafo primeiro. A SMPED/CPA tem o compromisso de
confidencialidade plena no que tange a permissão de análise
do sítio ou portal concedida através da declaração prevista na
alínea “g” do presente artigo.

Parágrafo segundo. A quantidade de páginas informadas na
declaração e o mapa previstos respectivamente nas alíneas
“g” e “h” do presente artigo, deverão ser referentes ao
conteúdo e serviços próprios do interessado excluindo
quaisquer parcerias de conteúdo ou serviço.

Parágrafo terceiro. Os sítios ou categorias que estejam
inseridos dentro de conteúdo próprio de portais, conforme
previsto no parágrafo segundo do presente artigo, e, que
tenham temática ou especificidade próprias, poderão ser
submetidos à avaliação devendo indicar quantidade de
páginas e o mapa do sítio dos referidos sítios ou categorias,
quando do preenchimento da declaração prevista na alínea
“g” do presente artigo.

Parágrafo quarto. O mapa do sítio ou portal previsto na aliena
“h” do presente artigo, deverá indicar as páginas das
principais categorias e subcategorias do sítio ou portal e como
este está organizado.

Artigo 6º. A SMPED/CPA realizará a avaliação nos sítios ou
portais dos interessados que fizerem a solicitação de acordo
com os artigos 4º e 5º da presente portaria, gerando um
Parecer Técnico, tendo como base as especificações técnicas
da Cartilha Técnica e do Modelo de Acessibilidade em
Governo Eletrônico - e-MAG referidos no artigo 2º da
presente portaria.
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