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Data: 09/04/2018
Horário: 08h às 18h.
Local: Expediente SAS Mooca: Rua Henrique Sertório, 175 

- Tatuapé
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico Provimento
Titular Ione Farias de Espindola Garcia 787.714.5 ifegarcia@prefeitura.sp.gov.br EFETIVO
Titular Francinete Muniz 590.291.6 fmuniz@prefeitura.sp.gov.br EFETIVO
Titular Janaina de Cássia Maia Bonafé 648.495.6 jbonafe@prefeitura.sp.gov.br EFETIVO
Suplente Juliana Marques de Lima Silva 823.578.3 jmsilva@prefeitura.sp.gov.br EFETIVO

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
329.802,26 (Trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e dois reais 
e vinte e seis centavos) no exercício de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.08.
242.3006.6152.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, do orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 6024.2018/0000132-8 - LISTAGEM CLASSIFI-
CATÓRIA

SAS - Mooca
EDITAL nº: 083/SMADS/2018
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro de Acolhida às Pessoas em 

Situação de Rua - Modalidade: Centro de Acolhida para Adultos 
II por 24 horas.

CAPACIDADE: 264 vagas masculinas
Para o edital acima descrito, recebemos uma única pro-

posta da OSC:(APOIO - Associação de Auxílio Mútuo da 
Região Leste), CNPJ nº: ( 74.087.081/0001-45), a Comissão 
de Seleção da Sessão Pública, com base nos termos do inciso 
I do artigo 19 da Portaria 55/SMADS/2017, procedeu à análise 
do Plano de Trabalho apresentado pela OSC, para a execução 
do Serviço Socioassistencial Centro de Acolhida às Pessoas em 
Situação de Rua - Modalidade: Centro de Acolhida para Adultos 
II por 24 horas, considerando, para a análise do conteúdo, os 
seguintes elementos constantes no Artigo 20 da Portaria 55/
SMADS/2017, apontando as seguintes ressalvas: 1 - O serviço 
socioassistencial deverá atender ao público exclusivamente 
masculino e adulto, sem filhos. Diante dessa consideração, 
os sanitários deverão ser adequados ao público atendido; 
2 - Destaca-se que a nomenclatura do nome fantasia “CTA” 
significa Centro Temporário de Acolhimento; 3 - Quanto ao qua-
dro de recursos humanos, orienta-se que a função de Agente 
Operacional - Limpeza/Cozinha/Espaço cães e carroças tenha 
carga horária de 40 horas semanais, conforme estipulado no 
Edital 083/SMADS/2018. Diante do exposto, considerando que 
as ressalvas apontadas não inviabilizam a proposta, a Comissão 
de Seleção conclui que o Plano de Trabalho apresenta: GRAU 
SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃOCaberá à OSC realizar as 
adequações indicadas pela Comissão de Seleção neste Parecer, 
as quais serão monitoradas pela Gestão da Parceria durante a 
execução do serviço socioassistencial.

São Paulo, 12 de março de 2018
André Katsuyoshi Misaka - RF 823.557.1
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção
Kelly Margareth Santos da Cunha - RF 823.551.1
Titular da Comissão de Seleção
Fabiana de Almeida Lima - RF 777.679-9
Suplente da Comissão de Seleção

 PROCESSO SEI Nº: 6024.2018/0000276-6
SAS - Sé
EDITAL nº: 074/SMADS/2018
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Inclusão Social e 

Produtiva
CAPACIDADE: 50 vagas

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC
1ª 11.861.086/0001-63 SEFRAS – Associação Franciscana de 

Solidariedade

São Paulo, 16 de março de 2018
Nadir Augusta da Silva RF 714.559.4
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção
Sandra Ferreira Fonseca Magretti RF 799.004.9
Titular da Comissão de Seleção
Marcia Maria Santos Fernandes RF 816.942-0
Titular da Comissão de Seleção

 6024.2017/0003054-7
À vista do contido no presente administrativo, em especial 

das manifestações da SAS Itaquera, da Coordenação de Gestão 
de Parcerias e da Coordenadoria Jurídica, que acolho e pela 
competência delegada pelo art. 1º, XVI, “e”, da Portaria nº 062/
SMADS/2017, TORNO PREJUDICADO o procedimento de parce-
ria referente ao Edital de Chamamento nº 177/SMADS/2017, 
cujo objeto era a prestação do Serviço de Acolhimento Insti-
tucional para Crianças e Adolescentes - SAICA, no Distrito de 
Itaquera, em face da inadequação das propostas apresentadas, 
vez que consideradas insatisfatórias por não atender de manei-
ra integral as disposições do edital que rege o certame e as nor-
mas que regem a matéria, bem como a única proponente classi-
ficada não possuir inscrição no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, deixando de cumprir a exigência 
contida no subitem 8.16.3 do Edital que rege o certame.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 167/SMADS/2018 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2018/0001249-4

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

Tipo de Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes de Apoio à Central de Vagas.

Modalidade: xxx
Capacidade de atendimento:
Nº total de vagas: 20 vagas, mais 02 excepcionalmente por 

ocasião das frentes frias.
Turnos (se for o caso): xxx
Nº de vagas por Turno: xxx
Nº de vagas por gênero: xxx
Local de instalação do serviço: Santo Amaro
Área de abrangência: Regional de Santo Amaro.
Bem imóvel: Disponibilizado pela própria organização, ou 

Locado pela organização com repasse de recurso da SMADS ou 
Locado pela SMADS.

Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): Pagas 
pela organização com o valor do repasse mensal ou pagas 
diretamente por SMADS.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 166/SMADS/2018 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2018/0001262-1

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

Tipo de Serviço: Centro de Acolhida às Pessoas em Situação 
de Rua.

Modalidade: Centro de Acolhida para Adultos II por 24 horas.
Capacidade de atendimento:
Nº total de vagas: 490
Turnos: dia e noite
Nº de vagas por Turno: 50 vagas/dia e 440 vagas/noite.
Nº de vagas por gênero: 490 vagas para homens.
Local de instalação do serviço: Água Rasa
Área de abrangência: Prefeitura Regional da Mooca
Bem imóvel: Comodato à SMADS: Avenida Álvaro Ramos, 

2174 – Água Rasa – São Paulo – SP.
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): pagas 

diretamente por SMADS.
Valor mensal de custeio do serviço:
Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 

239.899,43
Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 

265.737,77
Valor para aluguel e IPTU: R$ XXXX ou outro valor para 

aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de acor-
do com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: até o valor de um repasse 
mensal.

O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-
tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operacio-
nalizada pela Supervisão de Assistência Social - Mooca, dora-
vante denominada SAS - MO, devendo as OSCs, interessadas no 
estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR SUAS 
PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comissão de 
Seleção, com indicação na face externa do envelope, do número 
do edital e do nome e CNPJ da organização proponente, con-
tendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 55/
SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data: 29/03/2018
Horário: 08h às 18h.
Local: Expediente SAS Mooca: Rua Henrique Sertório, 175 

- Tatuapé.
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico Provimento
Titular Márcia Rothen 823.567.8 mrothen@prefeitura.spgov.br Efetivo
Titular Conceição Aparecida da Costa Mello 565.055.1 conceicaomelo@prefeitura.

sp.gov.br
Comissionada

Titular Ana Paula Pimentel Michel 671.503.6 amichel@prefeitura.sp.gov.br Efetivo
Suplente Liliana Marta Capozzieli Loduca Cruz 591.723.9 lmccruz@prefeitura.sp.gov.br Admitida

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
2.125.902,16 (Dois milhões, cento e vinte e cinco mil, nove-
centos e dois reais e dezesseis centavos) no exercício de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.08.
244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, do orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 168/SMADS/2018 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2018/0001339-3

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

Tipo de Serviço: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para 
Pessoas com Deficiência.

Modalidade: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pesso-
as com Deficiência II de 07 a 14 anos e III a partir de 15 anos.

Capacidade de atendimento:
Nº total de vagas: 80
Turnos (se for o caso):
Nº de vagas por Turno:
Nº de vagas por gênero:
Local de instalação do serviço: Tatuapé
Área de abrangência: Prefeitura Regional da Mooca.
Bem imóvel: Disponibilizado pela organização.
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): pagas 

pela organização com o valor do repasse mensal
Valor mensal de custeio do serviço:
1.1.1.1. Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: 

R$ 47.357,92
Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 

54.133,71
Valor para aluguel e IPTU: R$ xxxxx ou outro valor para 

aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de acor-
do com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00.
O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-

tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operacio-
nalizada pela Supervisão de Assistência Social – Mooca, dora-
vante denominada SAS-MO, devendo as OSCs, interessadas no 
estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR SUAS 
PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comissão de 
Seleção, com indicação na face externa do envelope, do número 
do edital e do nome e CNPJ da organização proponente, con-
tendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 55/
SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

credenciada pelo Edital SME/COPED/DIEE nº02/2016, como 
regente de Interpretação de libras, para a ano letivo de 
2018, no CIEJA Aluna Jéssica Nunes Herculano, sito à Rua 
Antônio Mariani, 425 – Jardim Adhemar de Barros, perfazendo 
o valor da hora de trabalho por R$ 50,00 (cinquenta reais) 
e o valor total de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos 
reais) para o ano letivo de 2018 para atender as necessidades 
da DRE Butantã. II. Em consequência, para suportar as 
despesas decorrentes da presente contratação, AUTORIZO a 
emissão da Nota de Empenho, que deverá onerar a dotação 
orçamentária16.22.12.361.3010.2.826.3.3.90.36.00.00.III. Com 
fundamento no Art. 6º do Decreto nº 54.873/14, INDICO e 
DESIGNO , como fiscal da contratação, a Senhora Flavia Maria 
Inácio , RF 748.449.6/1 e a Senhora Regiane Isabel Elias Jorge 
RF 772.616.3/1, como sua suplente. IV. Fica estabelecido, no 
caso de aplicação de multa moratória, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas em lei, c/c os artigos 50 a 53 do Decreto 
Municipal 41.772/02, inciso II da Lei Federal 8.666/93, os 
seguintes percentuais: a) 5% sobre o valor total da Nota de 
Empenho para cada 15 dias de atraso ou fração desse período. 
b) 10% sobre o valor total da Nota de Empenho no caso de 
inexecução parcial do ajuste. c) 20% sobre o valor total de Nota 
de Empenho no caso de inexecução total do ajuste.

 ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 REPUBLICADO POR INCORREÇÕES NO DOC 
DE 10/02/2018 - 6024.2017/0002961-1 LISTAGEM 
CLASSIFICATÓRIA

SAS -IP
EDITAL nº:324/SMADS/2017
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro de Acolhida para Adultos 

II 24 horas
CAPACIDADE: 100 vagas/ noite (80 masculinas e 20 femini-

nas) e 50 vagas/ dia
CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC
1ª 14 55.072.474/0001-30 Instituto Humanização e Desenvolvimen-

to Integral - IHDI
2ª 09 04.676.010/0001-00 Associação de Lutas e Promoção Social 

Jardim Robru e Adjacências - ALPS

São Paulo, 08 de fevereiro de 2018
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Luciana de 

Souza Braga , RF : 793.640-1
Titular da Comissão de Seleção: Ana Maria Capitani RF: 

130.249-3
Titular da Comissão de Seleção: Farail Rodrigues Paravano 

RF: 562.765-6

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 164/SMADS/2018 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2018/0001214-1

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

Tipo de Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos – SCFV

Modalidade: Núcleo de Convivência de Idosos – NCI.
Capacidade de atendimento:
Nº total de vagas: 100, sendo destinadas 60 para ativida-

des presenciais e 40 para acompanhamento social em domicílio.
Turnos (se for o caso): xxx
Nº de vagas por Turno: xxx
Nº de vagas por gênero: xxx
Local de instalação do serviço: Itaquera
Área de abrangência: Itaquera
Bem imóvel: Disponibilizado pela própria organização.
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): pagas 

pela organização com o valor do repasse mensal.
Valor mensal de custeio do serviço:
Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 

16.881,87
Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 

18.446,23
Valor para aluguel e IPTU: R$ xxxxx ou outro valor para 

aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de acor-
do com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ 3.000,00
O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-

tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operacio-
nalizada pela Supervisão de Assistência Social - Itaquera, dora-
vante denominada SAS-IQ, devendo as OSCs, interessadas no 
estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR SUAS 
PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comissão de 
Seleção, com indicação na face externa do envelope, do número 
do edital e do nome e CNPJ da organização proponente, con-
tendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 55/
SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data: 29/03/2018
Horário: 08h às 18h.
Local: SAS Itaquera - Rua Fontoura Xavier, 695 – Vila Car-

mosina – Itaquera.
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico Provimento
Titular Cristiane Chaves da Silva Pimenta 790.333.2 cpimenta@prefeitura.sp.gov.br Efetivo
Titular Elisabete Nazareth Martin 136.552.5 enmartin@prefeitura.sp.gov.br Comissionado
Titular Denilson Felix Viana 571.294.7 dfviana@prefeitura.sp.gov.br Efetivo
Suplente Marta Yurie Yoshikawa 787.709.9 myoshikawa@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
95.231,15 (Noventa e cinco mil, duzentos e trinta e hum reais e 
quinze centavos) no exercício de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.08.
241.3007.2902.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E CONVIVÊNCIA DA PESSOA 
IDOSA, do orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

NOME: CEI/Creche EFRAIM
ENDEREÇO: AV. DOUTOR ASSIS RIBEIRO, 7.620-ERMELINO 

MATARAZZO/SP
ATENDIMENTO: 185 CRIANÇAS, SENDO 87 CRIANÇAS DE 

BERÇÁRIO.
FAIXA ETÁRIA: 00 A 03 ANOS
VALOR DO “PER-CAPITA”: 60 - R$ 633,84 30- R$ 493,12 

30- R$ 452,41 65 - R$ 418,68
VALOR DO BERÇÁRIO: 87- R$ 220,48
VALOR DO PAGAMENTO MENSAL: R$ 93.610,50
VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO: R$ 19.181,76
VALOR DO ACRÉSCIMO PARA CUSTEAR LOCAÇÃO: R$ 

9.000,00 + IPTU
VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R$ 121.792,26 

+ IPTU
MODALIDADE DE ATENDIMENTO: RPP
VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 05 ANOS: R$ 7.871.497,20
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.17.12.365.3010.2.825.3.3

.50.39.00.00
DATA DA LAVRATURA: 29/12/2017
SIGNATÁRIOS: Sra. Vera Lúcia Machado Marques – Diretor 

Regional de Educação Substituta– DRE/PE e Alcyr Perez Sanchez 
- PARCERIA

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
GUAIANASES

 6016.2018/0010892-7-ATA DE RP Nº 36/SME/2016 – 
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL. 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 contratação através de ATA DE RP Nº 36/
SME/2016 – AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, 
da empresa MOMILLI COMERCIAL LTDA- EPP, inscrita no CNPJ 
13.889.622/0001-64, para os CEI's e EMEI's desta Diretoria 
Regional de Educação no valor total de R$ 12.573,12 onerando 
as dotações: CEI 16.21.12.365.3010.4.360.3.3.90.30.00.00 
reserva nº 18027/2018 valor R$ 10.893,12 Nº SEI 7232298 
e EMEI 16.21.12.365.3010.4.362.3.3.90.30.00.00 reserva nº 
18028/2018 valor R$ 1.680,00 Nº SEI 7232378,do orçamento 
vigente.

 6016.2017/0048472-2 - Retificação do Extrato do(a) 
Diretor (a) Regional de Educação, publicado no DOC de 
10/01/2018, pg. 48, com o (a) ONG PLENO VIVER , CNPJ Nº 
07.561.536/0001-25, que tem por objeto a manutenção do CEI 
PLENO VIVER: Leia-se como segue e não como constou: EXTRA-
TO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1031/DRE-G/2017-RPP.

 6016.2018/0011642-3- I - No uso das atribuições a mim 
delegadas pelo Título de Nomeação nº 68, de 19 de janeiro de 
2017, do DOC de 20/01/2017, Portaria n° 2.697/SME/2005, e n° 
2.946/2005, com base no “caput” do art. 25 da Lei Federal n° 
8.666/1993 e alterações no parecer da PGM/SNJ ementado sob 
n° 10.178, no artigo 1° da Lei n° 13.278/2002, nas disposições 
constantes nos Decretos Municipais 44.279/03 e 54.768 de 
janeiro de 2014, tendo em vista o Edital de Credenciamento 
de Intérprete de Libras SME/COPED/DIEE Nº 01/2016 e demais 
elementos contidos nestes autos de processo, AUTORIZO a 
contratação da Sra. LADY NERY APARECIDA DE CÁSSIA SANTOS 
PASSOS, Cédula de Identidade n.º 41.270.435-3, e inscrita no 
CPF/MF sob o número 316.761.228-26, para atuar como intér-
prete de língua brasileira de sinais - Libras no CIEJA Rosa Kazue 
Inakake de Souza, Profª, conforme cronograma anexo a este 
processado, num total de 840 horas, no valor de R$ 42.000,00 
(quarenta e dois mil reais) para o exercício de 2018, onerando 
a dotação orçamentária 16.21.12.361.3010.2.826.3.3.90.36.
00 e R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), referente à 
contribuição previdenciária em favor do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, CNPJ 29.957.036/0001-40, onerando a 
dotação orçamentária 16.21.12..361.3010.2.826.33.90.47.00.0
0.II - Ficam estabelecidos nos casos de aplicação de penalidade, 
os dispostos no Edital de Credenciamento SME/COPED/ DIEE 
Nº 01/2016, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas atualizações c/c a Lei Municipal nº 
13.278/2002.III - Emita-se a Nota de Empenho correspondente 
ao exercício de 2018. 

 6016.2018/0011641-5 - I - No uso das atribuições a mim 
delegadas pelo Título de Nomeação nº 68, de 19 de janeiro de 
2017, do DOC de 20/01/2017, Portaria n° 2.697/SME/2005, e n° 
2.946/2005, com base no “caput” do art. 25 da Lei Federal n° 
8.666/1993 e alterações no parecer da PGM/SNJ ementado sob 
n° 10.178, no artigo 1° da Lei n° 13.278/2002, nas disposições 
constantes nos Decretos Municipais 44.279/03 e 54.768 de 
janeiro de 2014, tendo em vista o Edital de Credenciamento 
de Intérprete de Libras SME/COPED/DIEE Nº 01/2016 e demais 
elementos contidos nestes autos de processo, AUTORIZO a 
contratação da Sra. ANA PAULA ROCHA, Cédula de Identi-
dade n.º 32.361.461-9, e inscrita no CPF/MF sob o número 
225.956.878-59 para atuar como intérprete de língua brasileira 
de sinais - Libras no CIEJA Rosa Kazue Inakake de Souza, Profª, 
conforme cronograma anexo a este processado, num total 
de 865 horas, no valor de R$ 43.250,00 (quarenta e três mil, 
duzentos e cinquenta reais) para o exercício de 2018, onerando 
a dotação orçamentária 16.21-12.361.3010.2.826.3.3.90.36.00 
e R$ 8.650,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta reais), referente 
à contribuição previdenciária em favor do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, CNPJ 29.957.036/0001-40, onerando a 
dotação orçamentária 16.21.12..361.3010.2.826.33.90.47.00.0
0.II - Ficam estabelecidos nos casos de aplicação de penalidade, 
os dispostos no Edital de Credenciamento SME/COPED/ DIEE 
Nº 01/2016, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas atualizações c/c a Lei Municipal nº 
13.278/2002.III - Emitam-se as Notas de Empenho correspon-
dente ao exercício de 2018. 

 6016.2018/0012831-6 - DL- Contratação de Serviços 
de Recarga de Extintores. 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 contratação através de 
dispensa de licitação a empresa INNOVARY FUTURE COMER-
CIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 10.943.472/0001-31, referente 
a Contratação de Serviços de Recarga de extintores, para aten-
der as necessidades desta Diretoria Regional de Educação no 
valor total de R$ 2.510,00 ( Dois mil e quinhentos e dez reais) 
onerando a dotação 16.21.12.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 
do orçamento vigente. 

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO 
BUTANTÃ

 6016.2018/0010526-0 CONTRATADA: Thiago Nanuzi 
Verza CPF:388.655.678-64. OBJETO: Contratação do intérprete 
de libras para o CEIJA – Aluna Jéssica Nunes Herculano, 
referente ao ano letivo de 2018. I. À vista do contido no 
presente administrativo, em especial às manifestações da 
Divisão Pedagógica – DIPED / CEFAI DOC SEI! (6969011) 
da Contabilidade (7163297) e da Assessoria Jurídica 
(7286735). No uso das atribuições a mim delegadas pelas 
Portarias SME nº 2138 de 25/03/15 e nº 2946 de 11/04/05 e 
com base na Lei 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto 
44.279/2003 e atendendo aos Decretos Municipais nº 58.070 
de 16/01/2018 e Portaria Intersecretarial SF/SMG/SMJ nº 01 
de 04/02/2017, bem como em conformidade com o Artigo 24, 
Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO 
, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo a 
contratação de Thiago Nanuzi Verza, CPF 388.655.678-64 

d571294
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