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2. Autorizo também a emissão de nota de empenho no va-
lor de R$ 272.345,80 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e oitenta centavos), onerando a dotação 
nº 19.10.27.812.3017.2.897.3.3.90.39.00.00 do orçamento 
vigente, conforme nota de reserva de sei! 010963860.

3. Designo, como gestor da parceria a ser celebrada, o 
servidor DANIEL GAUDENCIO ADRIANO, RF: 843.622-3, que 
estará incumbido de:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de 

fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades 
ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão 
adotadas para sanar os problemas detectados;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da pres-
tação de contas final, levando em consideração o conteúdo do 
relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata 
o art. 59;

IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

 ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6024.2018/0003220-7
Diante dos elementos informativos que instruem o presen-

te, especialmente do parecer apresentado pela Comissão de 
Seleção, acolhido pela SAS Vila Maria/Vila Guilherme, com fun-
damento na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, HOMOLOGO o procedimento de parceria refe-
rente ao Edital de Chamamento nº 243/SMADS/2018 e AUTORI-
ZO a celebração, a partir 29/09/2018, de Termo de Colaboração 
com a organização social INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL, ins-
crita no CNPJ nº 07.987.317/0001-02, cujo objeto é a prestação 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, 
na modalidade Centro para Crianças e Adolescentes (Centro 
para Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses) - CCA 
, com capacidade de atendimento de 240 pessoas, no Distrito 
de Vila Maria, sob supervisão SAS Vila Maria/Vila Guilherme, 
pelo valor do repasse mensal de R$ 72.277,09, para organi-
zação sem isenção de cota patronal (valores de acordo com a 
Portaria 24/SMADS/2018), sem a necessidade de concessão de 
verba de implantação. A vigência do ajuste será de 60 meses 
prorrogáveis por até 60 meses. AUTORIZO, outrossim, o empe-
nhamento de recursos necessários ao atendimento da despesa 
no presente exercício, onerando-se a dotação orçamentária de 
nº. 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.00, através da Nota 
de Reserva nº 56.953. Nos termos do art. 39, da Portaria nº 55/
SMADS/2017, a Sra. Simone Nazaré Moreira, portadora do RF 
nº 777.726.4, será a gestora desta parceria, sendo sua suplente 
a Sra. Ana Claudia Valadas dos Santos Farias, portadora do 
R.F. nº 789.671.1. Nos termos do art. 39, da Portaria nº 55/
SMADS/2017, a Comissão de Monitoramento e Avaliação terá 
a seguinte composição:

a) Juraci Nascimento Costa, portadora do R.F. nº 651.412.0 
– Titular;

b) Antonio Carlos Stelzer, portador do R.F. nº 506.859.2 – 
Titular;

c) Rosangela Ribeiro de Oliveira, portadora do R.F. nº 
308.364.1 – Titular;

d) Andrea de Arruda Flora, portadora do R.F. nº 603.405.5 
– Suplent

 6024.2018/0003539-7
Diante dos elementos informativos que instruem o presen-

te, especialmente do parecer apresentado pela Comissão de Se-
leção, acolhido pela SAS Sé, com fundamento na Lei Federal nº 
13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 57.575/2016, HOMOLO-
GO o procedimento de parceria referente ao Edital de Chama-
mento nº 269/SMADS/2018 e AUTORIZO a celebração, a partir 
02/10/2018, de Termo de Colaboração com a organização social 
CENTRO DE RECRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
ESPECIAL - CRDC, inscrita no CNPJ nº 07.396.491/0001-80, 
cujo objeto é a prestação do Serviço de Centro de Acolhida às 
Pessoas em Situação de Rua, na modalidade Centro de Acolhi-
da Especial (Centro de Acolhida Especial para Famílias), com 
capacidade de atendimento de 30 pessoas, no Distrito de Bela 
Vista, sob supervisão da SAS Sé, pelo valor do repasse mensal 
de R$ 69.391.11, para organização sem isenção de cota patro-
nal (valores de acordo com a Portaria 24/SMADS/2018), com 
a necessidade de concessão de verba de implantação de R$ 
50.000,00. A vigência do ajuste será de 60 meses prorrogáveis 
por até 60 meses. AUTORIZO, outrossim, o empenhamento de 
recursos necessários ao atendimento da despesa no presente 
exercício, onerando-se a dotação orçamentária de nº. 93.10.0
8.244.3023.4.308.3.3.50.39.00.00, através da Nota de Reserva 
nº 58.895. AUTORIZO a concessão de Verba de Implantação no 
valor de R$ 50.000,00, sendo que, para seu recebimento, a OSC 
deverá solicitá-la, após a formalização do Termo de Colabora-
ção, por meio de requerimento específico dirigido à Supervisão 
de Assistência Social – SAS, detalhando a forma de utilização 
do recurso conforme disposto na Portaria 42/SMADS/2016, al-
terada pelas Portarias 53/SMADS/2016 e 42/SMADS/2017. Nos 
termos do art. 39, da Portaria nº 55/SMADS/2017, a Sra. Sandra 
Ferreira Fonseca Magretti, portadora do RF nº 799.004.9, será a 
gestora desta parceria, sendo sua suplente a Sra. Márcia Maria 
dos Santos Fernandes, portadora do R.F. nº 816.942.0. Nos ter-
mos do art. 39, da Portaria nº 55/SMADS/2017, a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação terá a seguinte composição:

a) Rubens Aparecido Leite Zepherino, portador do R.F. nº 
551.757.5– Titular;

b) Caroline Maria Silva Borges, portadora do R.F. nº 
799.437.1– Titular;

c) Amabile Corrêa de Barros, portador do R.F. nº 850.616.7– 
Titular;

d) Filipe Santoro Santos, portador do R.F. nº 727.333.9– 
Suplente.

 6024.2018/0003238-0
Diante dos elementos informativos que instruem o pre-

sente, especialmente do parecer apresentado pelo Comissão 
de Seleção, acolhido pela SAS São Miguel Paulista, com funda-
mento na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, HOMOLOGO o procedimento de parceria 
referente ao Edital de Chamamento nº 242/SMADS/2018 e 
AUTORIZO a celebração, a partir 01/10/2018, de Termo de 
Colaboração com a organização social SOCIEDADE DE ENSINO 
PROFISSIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEPAS, inscrita no CNPJ 
nº 47.296.884/0001-37, cujo objeto é a prestação do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na modalidade 
Núcleo de Convivência de Idosos - NCI, com capacidade de 
atendimento de 200 vagas, sendo 120 presenciais e 80 domi-
ciliares, no Distrito Jardim Helena, sob supervisão da SAS São 
Miguel Paulista, pelo valor do repasse mensal de R$37.221,25, 
para a organização com isenção de cota patronal (valores de 
acordo com a Portaria 24/SMADS/2018) e sem a necessidade 
de concessão de verba de implantação, nos termos do Edital de 
Chamamento nº. 242/SMADS/2018. A vigência do ajuste será 
de 60 meses, prorrogáveis por mais 60. AUTORIZO, outrossim, 
o empenhamento de recursos necessários ao atendimento da 
despesa, onerando a dotação orçamentária de nº. 93.10.08.
241.3007.2902.3.3.50.39.00.00, através da Nota de Reserva 
nº 58.235/2018. Nos termos do art. 39, da Portaria nº 55/
SMADS/2017, a Sra. VANESSA ALVES LEÃO, portadora do RF nº 
779.348-1, será a gestora desta parceria, sendo sua suplente 

19.760.235/0001-00 conforme proposta Nº SEI 011160060, 
para atender as necessidades das UE's desta Diretoria Regional 
de Educação nas respectivas quantidades: CEI's 167 Refil no 
valor unitário R$ 3,98 ( três reais e noventa e oito reais) no 
valor total de R$ 664,66 (seiscentos e sessenta e quatro reais 
e sessenta e seis centavos), EMEI's 150 Refil no valor unitário 
de R$ 3,98 ( três reais e noventa e oito reais) no valor total 
de R$ 597,00( quinhentos e noventa e sete reais) e EMEF's 
100 Refil no valor unitário R$ 3,98 ( três reais e noventa e oito 
reais) no valor total de R$ 398,00( trezentos e noventa e oito 
reais) , o prazo de entrega será de até 20 dias corridos a partir 
do recebimento da nota de Empenho fornecida da Unidade 
Requisitante . Dotações a serem oneradas: CEI's 16.21.12.365
.3010.4360.3.3.90.30.00.00 no valor R$ 664,66 (seiscentos e 
sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) , EMEI's 16.
21.12.365.3010.4362.3.3.90.30.00.00 no valor de R$ 597,00( 
quinhentos e noventa e sete reais),e EMEF' 16.21.12.361.3010.
2826.3.3.90.30.00.00 no valor R$ 398,00( trezentos e noventa e 
oito reais) do orçamento vigente.

 6016.2018/0054904-4 - Serviços de 1º Escalão
I- À Vista dos elementos contidos no presente e, no exer-

cício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 4626/2018 
do D.O.C de 09/06/2018, Lei Municipal 13.278/2002, regu-
lamentada pelo Decreto 44.279/03, Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações , com suporte no inciso VIII, art. 24, e Decre-
to Municipal 58.070 de 16/01/2018 AUTORIZO a empresa 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS MOOCA LIMITADA - CNPJ nº 
01.601.221/0001-88, objetivando os serviços de MANUTENÇÃO 
DA CAIXA D'ÁGUA, para atender as necessidades da EMEF. 
Maria Aparecida do Nascimento, desta Diretoria Regional de 
Educação de Guaianases, SEI 6016.2018/0054904-4 , conforme 
Formulário de Justificativa em DOC. SEI nº(011054179), com 
prazo de 30 ( dias ) para conclusão , contados a partir da entre-
ga da Nota de Empenho e Ordem de Início de Serviço no total 
de R$ 31561,10 (trinta e um mil quinhentos e sessenta e um 
reais e dez centavos), onerando a dotação nº 1621 - 123613010 
- 2826 - 33903900 , do orçamento vigente.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
SÃO MATEUS

 EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
7252018/DRE-SM/2018-RPP - CEI JEOVA NISSI – 
DRE SÃO MATEUS

PROCESSO SEI Nº 6016.2018/0047430-3 - PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL 
DE EDUCAÇÃO e a ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CARENTES 
MARIA LUIZA - CNPJ Nº 00.209.332/0001/80 - VIGÊNCIA: 
14/09/2018 A 13/09/2023 - OBJETO: 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, parte integrante deste termo - A organização 
manterá em funcionamento a partir da data de sua celebração 
a 31/01/2019 um Centro de Educação Infantil com as seguin-
tes características: - NOME: CEI JEOVA NISSI - ENDEREÇO: 
RUA FREI RUPERTO DE JESUS,123,127,133,137,141 – JARDIM 
ANGELA – CEP 03985-050 - CAPACIDADE CONVENIADA: 
93 CRIANÇAS, SENDO 45 DE BERÇÁRIO - FAIXA ETÁRIA: 0 
A 2 ANOS - VALOR DO “PER CAPITA”: 60 – R$ 678,30 - 30 
– R$ 527,71 - 03 – R$ 484,14 - 00 - R$ 448,05 - VALOR DO 
BERÇÁRIO: 45 - R$ 240,48 - VALOR DO PAGAMENTO MEN-
SAL: R$ 57.981,72 - VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO: R$ 
10.821,60 - VALOR DO ACRÉSCIMO PARA CUSTEAR LOCAÇÃO: 
R$ 11.815,58 – VALOR DO IPTU: R$ 1.282,34 - VALOR DO 
PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R$ 81.901,24 - MODALIDADE 
DO SERVIÇO: RPP . A partir de 01/02/2019, com as seguintes 
características: NOME: CEI JEOVA NISSI - ENDEREÇO: RUA FREI 
RUPERTO DE JESUS,123,127,133,137,141 – JARDIM ANGELA – 
CEP 03985-050 - CAPACIDADE CONVENIADA: 102 CRIANÇAS, 
SENDO 24 DE BERÇÁRIO - FAIXA ETÁRIA: 1 A 3 ANOS - VALOR 
DO “PER CAPITA”: 60 – R$ 678,30 - 30 – R$ 527,71 - 12 – R$ 
484,14 - 00 - R$ 448,05 - VALOR DO BERÇÁRIO: 24 - R$ 240,48 
- VALOR DO PAGAMENTO MENSAL: R$ 62.338,98 - VALOR DO 
ADICIONAL BERÇÁRIO: R$ 5.771,52 - VALOR DO ACRÉSCIMO 
PARA CUSTEAR LOCAÇÃO: R$ 11.815,58 – VALOR DO IPTU: 
R$ 1.282,34 - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R$ 
81.208,42 - MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP - VALOR DO 
PAGAMENTO TOTAL 60 MESES: R$ 5.314.070,92 - DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.365.3010.2.828.3.3.50.39.00.0
0 - DATA DA LAVRATURA: 14/09/2018 - SIGNATÁRIOS: MIRTES 
INNOCENCIO DA SILVA – DRE – PRISCILA FERNANDES DOS 
SANTOS – ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

 DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL
6016.2018/0016370-7, Instituto Social e Recreativo Pau 

Brasil, CNPJ 00.309.201/0001-75, Denúncia de Parceria – CEI 
Eduardo Mendes; I – Em face dos elementos constantes dos 
autos, em especial as manifestações dos setores técnicos da 
DRE São Mateus, que acolho e adoto como razões de decidir, 
no exercício da competência delegada pela Portaria SME nº 
2.324/2017, DECLARO EXTINTO PELA DENÚNCIA, com fun-
damento na Portaria nº 4.548/17 e alterações posteriores, o 
Termo de Colaboração nº 5852018/DRE-SM/2018-RPP, do CEI 
Eduardo Mendes, firmado com a organização denominada 
“Instituto Social e Recreativo Pau Brasil”, inscrita no CNPJ sob 
nº 00.309.201/0001-75, por desistência, a partir de 30/07/2018; 
II –Publique-se; III – À DRE-SM, Setor de Contabilidade, para 
cancelamento de saldos de empenho e reserva; IV – Após ao 
núcleo de parcerias da DRE-SM para lavratura do termo de 
denúncia e demais medidas em prosseguimento

 ESPORTES E LAZER
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ASSESSORIA JURIDICA

 6019.2018/0002038-4
À vista dos elementos que instruem o presente, em especial 

solicitação de DGEE sei! 011071570 e a informação Assessoria 
Jurídica retro, RETIFICO o despacho sei! 010719330, publicado 
no DOC de 12/09/2018, página 72, sei! 010979251, alterando 
o trecho “Fiscal 1 Titular: Silvio Leticia Schlautmann Prado RF 
853.954.5, a partir do dia 22/08/2018.", para " Fiscal Titular 
1: Leticia Schlautmann Prado RF 853.945.5, a partir do dia 
22/08/2018", restando RATIFICADOS os demais termos do ato.

 6019.2018/0000556-3
1. À vista dos elementos que instruem o presente, especial-

mente o ofício de sei! 010857620, o parecer técnico de DGPAR 
de sei! 010858768, e o parecer da Assessoria Jurídica retro, com 
fundamento na Lei Federal nº 13.019/14 e no Decreto Municipal 
nº 57.575/16, AUTORIZO por dispensa de chamamento público 
a celebração de Termo de Colaboração entre esta Pasta e a 
FOMENTUS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FOMENTO AO 
ESPORTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CNPJ nº 
08.192.572/0001-21, para a realização do evento esportivo 
“DESAFIO RADICAL SUPERAÇÃO - 2ª EDIÇÃO”, que se realizará 
no C.E.E Vicente Ítalo Feola nos dias 13 e 14 de outubro de 
2018, das 10h às 18h, restando os dias 08 a 12 de outubro 
de 2018 reservados para a montagem do evento, conforme 
plano de trabalho apresentado em sei! 010857790, que tem 
como valor total R$ 272.345,80 (duzentos e setenta e dois mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) o repasse 
público, decorrente este de emenda parlamentar, o que justifica 
a ausência de chamamento para o caso, observado previamente 
à assinatura o transcurso do prazo previsto no art. 32, §2º, da 
Lei Federal nº 13.019/14.

III- A entrega da Nota de Empenho e Anexo, ficam condi-
cionadas a apresentação dos documentos estabelecidos no item 
4 da orientação Normativa 003/2001-SJ-G de 23/06/01; sendo 
que os mesmos deverão estar com a validade em vigor na data 
da retirada da Nota de Empenho.

IV- O prazo para entrega dos materiais, serão contados a 
partir do recebimento da Nota de Empenho, Ordem de Forne-
cimento por E-mail ou retirada dos mesmos no prazo de 3 dias.

V - Com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 54.873/2014, 
INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação, a servidor 
Valéria de Grandi Sampaio Bessan, RF 691.69-6; e como substi-
tuto o servidor Eduardo Pires de Morais, RF 782.968-0.

 DESPACHO DO DIRETOR
6016.2018/0052786-5
CONTRATAÇÃO - ELETROPAULO METROPOLITANA ELE-

TRICIDADE DE SAO PAULO S.A
I - À vista dos elementos que instruem o presente Processo 

Administrativo n° 6016.2018/0052786-5, no uso da delegação 
de competência conferida pela Portaria SME nº 2.324/17 e 
com fundamento no caput do Artigo 25 da Lei 8.666/93, c.c 
Lei Municipal 13.278/02 e dos Decretos Municipais 44.279/03, 
c.c. 55.107/14,c.c. 58.070/2018, c.c EMENTA n.º 10.822 da 
PGM, e alterações supervenientes, AUTORIZO a contratação da 
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob n° 61.695.227/0001-93, em 
conformidade com as disposições na carta de nota técnica doc. 
SEI 010835279, pelo valor de R$ 37.677,49 (trinta e sete mil 
seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), 
com a finalidade da execução de serviços para instalação de 
nova ligação de energia do Centro de Educação Infantil que 
está sendo construído na Rua José Rufino da Silva, 152 - Jardim 
Primavera - São Paulo - SP - CEP 04812-230.

II - Em consequência, para suportar as despesas decorren-
tes da presente contratação, autorizo a utilização da Nota de 
Reserva nº 57.174, que deverá onerar as dotação n°16.16.12.36
5.3010.4.360.3.3.90.39.00.00.

DESPACHO DO DIRETOR
6016.2018/0052786-5
I - À vista dos elementos que instruem o presente 

Processo Administrativo n° 6016.2018/0052769-5, no 
uso da delegação de competência conferida pela Por-
taria SME nº 2.324/17 e com fundamento no caput do 
Artigo 25 da Lei 8.666/93, c.c Lei Municipal 13.278/02 
e dos Decretos Municipais 44.279/03, c.c. 55.107/14,c.c. 
58.070/2018, c.c. EMENTA n.º 10.822 da PGM, e altera-
ções supervenientes, AUTORIZO a contratação da ELETRO-
PAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob n° 61.695.227/0001-93, 
em conformidade com as disposições na carta de nota 
técnica n.º 341834618 doc. SEI 010834192, pelo valor de 
R$ 10.045,50 (dez mil quarenta e cinco reais e cinquenta 
centavos), com a finalidade da execução de serviços para 
instalação de nova ligação de energia do Centro de Edu-
cação Infantil que está sendo construído na Rua Antonio 
Burlini, 169 - Jardim São Judas Tadeu - São Paulo - SP - 
CEP 04858-170.

II - Em consequência, para suportar as despesas de-
correntes da presente contratação, autorizo a utilização 
da Nota de Reserva nº 57.177, que deverá onerar as dota-
ção n°16.16.12.365.3010.4.360.3.3.90.39.00.00.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
SÃO MIGUEL

 PROCESSO SEI: 6016.2018/0054176-0 AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COTAÇÃO 
Nº 25/2018

I – No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria 
SME 2.324/17 de 03/03/2017 e com fundamento no inciso II 
do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, e demais normas comple-
mentares aplicáveis à espécie AUTORIZO, por Dispensa de Lici-
tação a contratação pretendida, conforme elementos descritos 
em epígrafe através desta Diretoria Regional de Educação São 
Miguel, situada na Avenida Nordestina, 747 – Vila Americana, 
pelo valor total do item de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocen-
tos reais), diretamente a empresa Ghaia Comercial LTDA, CNPJ: 
26.564.812/0001-53. II – Outrossim, autorizo a emissão da 
Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 16.20.1
2.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.

 DIRETORIA REGIONAL DE SÃO MIGUEL
Processo SEI: 6016.2018/0051076-8 ASSUNTO: Contratação 

de empresa de ônibus com motorista – Adesão da ATA de RP 
nº 06/SME/2017. Locação de ônibus para Visitas Monitoradas

I - À vista dos elementos contidos no presente administra-
tivo, que acolho, com fundamento no Artigo 15, inciso II da Lei 
Federal 8.666/1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, e de-
mais alterações posteriores, ainda no artigo 3º da Lei Municipal 
13.278/02, e no artigo 31 do Decreto Municipal nº 44.279/03, e 
no uso das atribuições que me foram conferidas pela portaria 
nº 2.324/17, AUTORIZO por adesão a Ata de Registro de Preços 
nº06/SME/2017, a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de transporte em ônibus de fretamento 
por viagem, com fornecimento de veículo, condutor e combus-
tível destinado ao transporte de alunos, professores e funcio-
nários da Rede Municipal de Ensino para atendimento a visitas 
monitoradas, cuja detentora é a empresa CORCOVADO TRANS-
PORTADORA TURÍSTICA LTDA, CNPJ: 45.356.532/0001-02, para 
32 viagens com o valor unitário de R$ 910,00 (novecentos e dez 
reais), perfazendo o valor total de R$ 29.120,00 (vinte e nove 
mil cento e vinte reais). II – AUTORIZO, em consequência, a 
emissão da Nota de Empenho onerando a seguinte dotação do 
orçamento vigente: 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.39.00.00. 
III - DESIGNO a servidora Rose Marli Cristiane Modesto – R.F. nº 
669.019-0 para fiscalizar e acompanhar a execução da presente 
contratação.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
Processo SEI 6016.2018/0048461-9. CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS DE FRETAMENTO POR 
QUILOMETRAGEM, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, 
CONDUTOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRANSPORTE 
DE ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO. ATA DE RP Nº 06/SME/2017.

Extrato do Termo de Contrato nº 01/DRE-MP/2018. CON-
TRATANTE: Diretoria Regional de Educação São Miguel. CON-
TRATADA: CORCOVADO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA, 
C.N.P.J. nº 45.356.532/0001-02. DOTAÇÃO ONERADA: 16.2
0.12.368.3026.2831.3.3.90.39.00.00. VALOR R$ 291.200,00 
(duzentos e noventa e um mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: de 
13/09/2018 a 31/12/2018. SIGNATÁRIOS: sra Maria Aparecida 
de Sousa – Diretora Regional de Educação e sr José Parada 
Garcia. DATA DA LAVRATURA: 13/09/2018.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
GUAIANASES

 6016.2018/0033645-8- DL- AQUISIÇÃO DE LENÇOS 
UMEDECIDOS EM EMBALAGEM REFIL COM NO MÍNIMO 
400 FOLHAS.I - À Vista dos elementos contidos no presente 
e no exercício das atribuições a mim conferidas pelo título 
de Nomeação 30 de 19 de Janeiro de 2017 do D.O.C de 
20/01/2017, Lei Municipal 13.278/2002, regulamentada 
pelo Decreto 44.279/03, Lei Federal 8.666/93 art. 24, e 
Decreto 58.070 de 16/01/2018,AUTORIZO a Aquisição de 
Lenços umedecidos - embalagem refil com no mínimo 400 
folhas, descrição dos produtos conforme requisição nº SEI 
9260513, cuja a vencedora é a empresa SPEZIA COMERCIAL 
DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ nº 

objeto é a locação do prédio da DRE-SA na Rua Dr. Abelardo 
Vergueiro Cesar, 370, Vl. Alexandria, por mais 12 (doze) meses 
a partir de 23/09/2018, para fazer constar o reajuste mensal 
de R$ 1.254,00 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais), 
passando o valor mensal do aluguel para R$ 39.254,00 ( trinta 
e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) e pelo valor 
total anual estimado de R$ 471.048,00 (quatrocentos e setenta 
e um mil, e quarenta e oito reais).

2) Ficam mantidas as demais disposições que não colidam 
com o presente;

3) Outrossim AUTORIZO a emissão da nota de empenho 
em nome do locador acima citados, no valor de R$ 126.921,27 
(cento e vinte e seis mil novecentos e vinte e um reais e vinte 
e sete centavos), onerando a dotação 16.18.12.122.3024.210
0.33.90.39.00.00 do orçamento vigente, sendo que o restante 
onerará o orçamento do próximo exercício, através da reserva 
nº 61.743/2018,SEI nº 011201582.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA 
PENHA

 RETI/RATIFICAÇÃO DOC.21/02/2018 – PÁG.63
Onde se lê: Data da lavratura: 16/11/2017;
Leia-se: Data de lavratura: 16/12/2017.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAPELA DO SOCORRO

 PROCESSO Nº SEI Nº 6016.2018/0056156-7
Assunto: Instalação de Transformador
I- Em face dos elementos contidos no presente processo 

administrativos e no exercício das atribuições a mim conferidas 
pela Portaria SME nº 2324/2017, fundamento no Art. 24, inciso 
II da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 
n.º 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03, Decreto nº 
58.010/2018 e Decreto nº 9.412/2018, AUTORIZO a contratação 
direta por dispensa de licitação da Empresa Empreiteira Grotto 
Ltda, CNPJ nº 07.724.269/0001-60, objetivando a instalação do 
transformador da Cabine Primária do CEU Parelheiros.

II- Autorizo a emissão da Nota de Empenho, no valor de R$ 
R$ 16.995,00 (Dezesseis Mil e Novecentos e Noventa e Cinco 
Reais) que estará onerando a dotação 16.16.12.368.3010.4.3
64.33903000.00 do orçamento vigente, bem como o cancela-
mento de saldo se houver e liquidação após atestamento da 
entrega dos materiais.

III- A entrega da Nota de Empenho e Anexo, ficam condi-
cionadas a apresentação dos documentos estabelecidos no item 
4 da orientação Normativa 003/2001-SJ-G de 23/06/01; sendo 
que os mesmos deverão estar com a validade em vigor na data 
da retirada da Nota de Empenho.

IV- O prazo para entrega dos materiais, serão contados a 
partir do recebimento da Nota de Empenho, Ordem de Forne-
cimento por E-mail ou retirada dos mesmos no prazo de 3 dias.

V- Com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 54.873/2014, 
INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação, a servidora 
Monica Irene Guidi Xavier, RF 566.091.2/3 e como suplente o 
servidor José da Costa e Silva Neto, RF 697.590.9/1.

Processo SEI nº 6016.2018/0054494-8
Assunto: Ar Condicionado
I- Em face dos elementos contidos no presente processo 

administrativos e no exercício das atribuições a mim conferidas 
pela Portaria SME nº 2324/2017, fundamento no Art. 24, inciso 
II da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 
n.º 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03, Decreto nº 
58.010/2018 e Decreto nº 9.412/2018, AUTORIZO a contratação 
direta por dispensa de licitação da Empresa Frio Sul Ar Condi-
cionado LTDA -ME, CNPJ nº 14.412.871/0001-22, objetivando 
a prestação de serviços e manutenção de condicionadores da 
ar jurisdicionado pela Diretoria Regional de Educação Capela 
do Socorro.

II- Autorizo a emissão das Notas de Empenhos, no valor to-
tal de R$ R$ 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais) que estará 
onerando a dotação orçamentária 16.16.12.122.3024.2.100.33
903900.00 do orçamento vigente, bem como o cancelamento 
de saldo se houver e liquidação após atestamento da entrega 
dos materiais.

III- A entrega da Nota de Empenho e Anexo, ficam condi-
cionadas a apresentação dos documentos estabelecidos no item 
4 da orientação Normativa 003/2001-SJ-G de 23/06/01; sendo 
que os mesmos deverão estar com a validade em vigor na data 
da retirada da Nota de Empenho.

IV- O prazo para prestação de serviços, serão contados a 
partir do recebimento da Nota de Empenho, Ordem de Forneci-
mento por E-mail ou retirada dos mesmos no prazo de 3(três) 
dias úteis.

V - Com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 54.873/2014, 
INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação, a servidor 
Valéria de Grandi Sampaio Bessan, RF 691.69-6; e como substi-
tuto o servidor Eduardo Pires de Morais, RF 782.968-0.

Processo SEI nº 6016.2018/0048720-0
Assunto: Poda de Árvores
I- Em face dos elementos contidos no presente processo 

administrativos e no exercício das atribuições a mim conferidas 
pela Portaria SME nº 2324/2017, fundamento no Art. 24, inciso 
II da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 
n.º 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03, Decreto nº 
58.010/2018 e Decreto nº 9.412/2018, AUTORIZO a contratação 
direta por dispensa de licitação da Empresa SOS Jardinagem 
LTDA -EPP, CNPJ nº 23.338.118/0001-20, objetivando a poda de 
árvores conforme autorizações das Subprefeituras.

II- Autorizo a emissão das Notas de Empenhos, no valor 
total de R$ R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais) que estará 
onerando as dotações orçamentárias 16.16.12.365.3010.4.3
60.339039000.00 e 16.16.12.361.3010.2.826.339039000.00 
do orçamento vigente, bem como o cancelamento de saldo se 
houver e liquidação após atestamento da entrega dos materiais.

III- A entrega da Nota de Empenho e Anexo, ficam condi-
cionadas a apresentação dos documentos estabelecidos no item 
4 da orientação Normativa 003/2001-SJ-G de 23/06/01; sendo 
que os mesmos deverão estar com a validade em vigor na data 
da retirada da Nota de Empenho.

IV- O prazo para prestação de serviços, serão contados a 
partir do recebimento da Nota de Empenho, Ordem de Forneci-
mento por E-mail ou retirada dos mesmos no prazo de 3(três) 
dias utéis.

V - Com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 54.873/2014, 
INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação, a servidor 
Valéria de Grandi Sampaio Bessan, RF 691.69-6; e como substi-
tuto o servidor Eduardo Pires de Morais, RF 782.968-0.

Processo SEI nº 6016.2018/0045468-0
Assunto: Confecção e Instalação de Placas
I- Em face dos elementos contidos no presente processo 

administrativos e no exercício das atribuições a mim conferidas 
pela Portaria SME nº 2324/2017, fundamento no Art. 24, inciso 
II da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 
n.º 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03, Decreto nº 
58070/18, AUTORIZO a contratação direta por dispensa de 
licitação da Empresa MR de Souza Comunicação Visual, CNPJ 
nº 09.555.667/0001-25 , objetivando a confecção das placas 
de identificação das unidades educacionais, visando atender o 
manual visual de identidade de 2017.

II- Autorizo a emissão das Notas de Empenhos, no valor to-
tal de R$ 3.075,00 (Três Mil, Setenta e Cinco Reais) que estará 
onerando as dotações

16.16.12.365.3010.4.360.33903900.00 - R$ 2.460,00; 16.
16.12.361.3010.2.826.33903900.00 - R$ 615,00 do orçamento 
vigente, bem como o cancelamento de saldo se houver e liqui-
dação após atestamento dos serviços realizados.
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