


82 – São Paulo, 67 (207) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo terça-feira, 1º de novembro de 2022

Isto posto, entendemos que a avaliação deste caráter 
contábil requer assessoramento técnico, conforme preconiza o 
artigo 131, parágrafo 1º da Instrução Normativa SMADS nº 3, 
de 31 de agosto de 2018, com alteração da redação proposta 
na IN nº 1 de 06/03/19 publicada em 12/03/2019 “Quando 
necessário, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos”.

Data: 31/10/2022
COMISSÃO DE MONITORAMENTO
Tatiana da Silva Penna RF 851-815-7
Elaine Maria Grangeiro Almeida RF 788.654.3
Maria do Carmo Cruz Oizumi RF 610.920.0

 PROCESSO SEI Nº: 6024.2018/0008387-1
NOTIFICAÇÃO POR DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PARCIAL - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO

SAS - BUTANTÃ
NOME DA OSC: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL
NOME FANTASIA: CCA SANTA ROSA II
TIPOLOGIA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL: 416/SMADS/2018
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 033/SMADS/2019
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: CARLA TAVARES FU-

JIWARA – RF:787.286.1
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GES-

TOR DA PARCERIA: 12/09/2019
PERÍODO DO RELATÓRIO: JULHO/2019 A DEZEMBRO/2019
Fica NOTIFICADA à OSC ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL 

que após a análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO elaborado pelo Gestor da Parceria, a COMISSÃO 
de MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO, nos termos do Artigo 131 
da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 com redação alterada 
pela IN 01/SMADS/2019, instituída conforme publicação no 
DOC de: 12/09/2019 delibera pela APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS PARCIAL.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO

Ressaltamos que esta Comissão de Monitoramento e 
Avaliação é composta por três Assistentes Sociais, portanto, 
destacamos que a análise acima foi pautada tecnicamente 
atendendo o que preconiza a Resolução 557/CFESS/2009 no 
parágrafo segundo do Artigo 4º “O/A social deverá emitir sua 
opinião técnica somente sobre o que é de sua área de atuação 
e de sua atribuição legal, para qual está habilitado e autorizado 
a exercer, assinando e identificando seu número de inscrição no 
Conselho Regional de Serviço Social”.

Com base na resolução citada acima, essa Comissão se 
atém a dar o parecer técnico, também subsidiada no que refere 
o Conselho Regional de Serviço Social-CRESS-SP no uso de suas 
atribuições prevista na referida Lei, que emitiu, em 22/11/18, 
Manifestação 03 orientando os Assistentes Sociais a respeito da 
inserção destes profissionais no âmbito do MROSC e da IN 03/
SMADS/2018 e, no que tange as Comissões de Monitoramento 
expressa “Nas normativas analisadas, constam informações 
sobre número de composição da comissão de monitoramento 
e avaliação e sobre provimento do cargo que os/as membros 
devem ocupar, no entanto, não menciona sobre o caráter 
interprofissional que em tese, a referida comissão deveria ter 
considerado que a decisão, por exemplo, por uma aprovação 
de prestação de contas na complexidade dos serviços socio-
assistenciais, exige subsídios de várias áreas do conhecimento 
(exemplo: nutrição, contabilidade, psicologia, dentre outras). O 
Artigo 3º da referida instrução evidencia o caráter deliberativo 
da comissão de monitoramento e avaliação. “Fica delegada 
aos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação das 
respectivas SAS a competência para decidir sobre a Prestação 
de Contas Parcial e Final”. No caso de assistentes sociais que, 
porventura, estiverem na composição dessa comissão, destaca-
mos para o fato de se atentarem a integra da Resolução 557/
CFESS/2009 e especialmente ao parágrafo segundo do Artigo 4º 
“O/A assistente social deverá emitir sua opinião técnica somen-
te sobe o que é de sua área de atuação e de sua atribuição le-
gal, para qual está habilitado e autorizado a exercer, assinando 
e identificando seu número de inscrição no Conselho Regional 
de Serviço Social.”.

O CRESS-SP expressa que a Instrução Normativa, ao ser 
omissa nos aspectos que dizem respeito ao caráter interpro-
fissional para a comissão de monitoramento e avaliação, se 
mostra incongruente às normativas que disciplinam o trabalho 
profissional em âmbito nacional e o que habilita o profissional 
assistente social a atuação em matérias de serviço social.

Isto posto, entendemos que a avaliação deste caráter 
contábil requer assessoramento técnico, conforme preconiza o 
artigo 131, parágrafo 1º da Instrução Normativa SMADS n 3, 
de 31 de agosto de 2018, com alteração de redação proposta 
pela IN n° 1 de 06/03/19 publicada em 12/03/2019. “Quando 
necessário, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos”.

São Paulo, 16/09/2022
Comissão de Monitoramento e Avaliação:
Maria de Fatima de Araujo – RF 792.652.9
Edna Suzana Portela Kadri –RF: 778.325-6
Marcele Mendes Duarte Pinto – RF 823.543.1

 PROCESSO SEI Nº: 6024.2018/0008387-1
NOTIFICAÇÃO POR DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PARCIAL - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO

SAS - BUTANTÃ
NOME DA OSC: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL
NOME FANTASIA: CCA SANTA ROSA II
TIPOLOGIA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL: 416/SMADS/2018
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 033/SMADS/2019
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: CARLA TAVARES FU-

JIWARA – RF:787.286.1
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GES-

TOR DA PARCERIA: 12/09/2019
PERÍODO DO RELATÓRIO: JANEIRO/2020 A JUNHO/2020
Fica NOTIFICADA à OSC ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL 

que após a análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO elaborado pelo Gestor da Parceria, a COMISSÃO 
de MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO, nos termos do Artigo 131 
da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 com redação alterada 
pela IN 01/SMADS/2019, instituída conforme publicação no 
DOC de: 12/09/2019 delibera pela APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS PARCIAL.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO

Ressaltamos que esta Comissão de Monitoramento e 
Avaliação é composta por três Assistentes Sociais, portanto, 
destacamos que a análise acima foi pautada tecnicamente 
atendendo o que preconiza a Resolução 557/CFESS/2009 no 
parágrafo segundo do Artigo 4º “O/A social deverá emitir sua 
opinião técnica somente sobre o que é de sua área de atuação 
e de sua atribuição legal, para qual está habilitado e autorizado 
a exercer, assinando e identificando seu número de inscrição no 
Conselho Regional de Serviço Social”.

Com base na resolução citada acima, essa Comissão se 
atém a dar o parecer técnico, também subsidiada no que refere 
o Conselho Regional de Serviço Social-CRESS-SP no uso de suas 
atribuições prevista na referida Lei, que emitiu, em 22/11/18, 
Manifestação 03 orientando os Assistentes Sociais a respeito da 
inserção destes profissionais no âmbito do MROSC e da IN 03/
SMADS/2018 e, no que tange as Comissões de Monitoramento 
expressa “Nas normativas analisadas, constam informações 
sobre número de composição da comissão de monitoramento 

necessário, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos”.

Data: 31/10/2022
COMISSÃO DE MONITORAMENTO
Tatiana da Silva Penna – RF 851.815-7
Elaine Maria Grangeiro Almeida – RF 788.654.3
Maria do Carmo Cruz Oizumi RF 610.920.0

 6024.2017/0003043-1-NOTIFICAÇÃO POR 
DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 
– DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONI-
TORAMENTO E AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SAS-Itaquera
NOME DA OSC: Associação de Assistência Social Eny Vieira 

Machado
NOME FANTASIA: CCA Santa Marcelina
TIPOLOGIA: SCFV Centro para Crianças e Adolescentes
EDITAL: 92/SMADAS/2017
N° DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO: 6024.2017/0003043-1
N° TERMO DE COLABORAÇÃO: 384/SMADS/2018
NOME DO GESTOR DE PARCERIA: Ana Carolina da Silva
RF DO GESTOR DA PARECERIA: 858.869-4
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GES-

TOR DE PARCERIA: 01/08/2021
PERÍODO DO RELATÁRIO: 02/2021 a 07/2021
Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVA-

LIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial, nos 
termos do artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, 
esta Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída confor-
me publicação no DOC de 30/09/2022, delibera pela:

( x ) APROVAÇÃO da prestação de contas parcial.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORA-

MENTO E AVALIAÇÃO
Considerando o determinado pela Instrução Normativa 03/

SMADS/2018, com redação alterada pela Instrução Normativa 
01/SMADS/2019, compete à comissão de Monitoramento e 
Avalição conforme artigo 111 – INCISO VII “Avaliar e homolo-
gar o Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avalição, 
e elaboração pelo Gestor da Parceria”.

O relatório de Execução do Objeto da parceria foi apresen-
tado de acordo com a legislação em vigor. A Gestora de Parceria 
aferiu o parecer por meio do Relatório Técnico Semestral de 
Monitoramento e Avalição, demostrando o acompanhamento 
das atividades realizadas pela parceria. Em seu parecer a gesto-
ra relatou que a parceria em questão desenvolveu as atividades 
em conformidade com o plano de trabalho e Plano Semestral 
propostos e é bem avaliada pelo CRAS. A gestora atribuiu o 
conceito 80% SUFICIENTE no alcance das metas, salientando 
que o desenvolvimento da parceria transcorreu a contento.

Isto posto, a Comissão de Monitoramento e Avalição aco-
lhe e homologa a deliberação sobre o Relatório de Monitora-
mento e Avaliação apresentada pela gestora, que considera a 
execução da parceria satisfatória e REGULAR.

São Paulo, 02 de outubro de 2022.
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Laura Maria Lima 

RF 477.131.1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Elisabete Nazare-

th Martin RF 136.552.5
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Nubia Trindade 

Siqueira dos Santos RF 793.156.5

 6024.2018/0009485-7 - NOTIFICAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO CONTAS PARCIAL -DELIBERAÇÃO 
SOBRE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVA-
LIAÇÃO PELA COMISSÃO DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO

SAS M BOI MIRIM
NOME DA OSC ASSOCIAÇÃO SANTA CECILLIA
NOME FANTASIA CCA SANTA CECILIA
TIPOLOGIA SCFV – CCA – CENTRO PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 029/SMAD/2019
NOME DA GESTORA DE PARCERIA Ana Cristina Rocha 

Melo
RF DO GESTOR DE PARCERIA 888.905-8
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOC DESIGNAÇÃO DO GESTOR 

DE PARCERIA 03/02/2022
PERÍODO DO RELATÓRIO JANEIRO À JUNHO DE 2022
Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVA-

LIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial, nos 
termos do artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, 
recebido em 27/10/2022, esta Comissão de Monitoramento 
e Avaliação instituída conforme publicação em DOC delibera 
pela:

( x ) APROVAÇÃO da prestação de contas com ressalvas, 
considerando que o serviço manteve irregularidades no período 
da semestralidade que foram sanadas não acarretando dano 
ao erário.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO

Conforme parecer da Gestora de Parceria, e após a leitura 
dos demais documentos, este comitê atendendo o posto no arti-
go 111 desta Instrução Normativa, homologa o Parecer Técnico 
Conclusivo do Gestor da Parceria.

Ressaltamos que esta Comissão de Monitoramento e Ava-
liação é composta por duas Assistentes Sociais e uma Psicóloga, 
portanto destacamos que a análise acima foi pautada tecnica-
mente atendendo o que preconiza a Resolução 557/CFESS/2009 
no parágrafo segundo do Artigo 4º “O/A assistente social deve-
rá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de sua área 
de atuação e de sua atribuição legal, para qual está habilitado 
e autorizado a exercer, assinando e identificando seu número 
de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social.” Com base 
na resolução citada acima , essa comissão se atém a dar o pa-
recer técnico, também subsidiada no que refere o Conselho Re-
gional de Serviço Social – CRESS SP no uso de suas atribuições 
prevista na referida Lei ,que emitiu, em 22/11/18, Manifestação 
03 orientando os assistentes sociais a respeito da inserção des-
tes profissionais no âmbito do MROSC e da IN3/SMADS/2018 e, 
no que tange as Comissões de Monitoramente, expressa “Nas 
normativas analisadas,constam informações sobre número de 
composição da comissão de monitoramento e avaliação e sobre 
provimento do cargo que os/as membros devem ocupar, no 
entanto, não menciona sobre o caráter interprofissional que, em 
tese, a referida comissão deveria ter, considerado que a decisão, 
por exemplo, por uma aprovação de prestação de contas na 
complexidade dos serviços socioassistenciais, exige subsídios de 
várias áreas do conhecimento (exemplo: nutrição, contabilidade, 
psicologia, dentre outras). O Artigo 3º da referida instrução 
normativa evidencia o caráter deliberativo da comissão de 
monitoramento e avaliação “Fica delegada aos membros da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação das respectivas SAS 
a competência para decidir sobre a Prestação de Contas Parcial 
e Final”. No caso de assistentes sociais que, porventura, estive-
rem na composição dessa comissão, destacamos para o fato de 
se atentarem a integra da Resolução 557/CFESS/2009 e espe-
cialmente ao parágrafo segundo do Artigo 4º “O/A assistente 
social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é 
de sua área de atuação e de sua atribuição legal, para qual está 
habilitado e autorizado a exercer, assinando e identificando seu 
número de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social.”

O CRESS- SP expressa que a Instrução Normativa, ao ser 
omissa nos aspectos que dizem respeito ao caráter interpro-
fissional para a comissão de monitoramento e avaliação, se 
mostra incongruente às normativas que disciplinam o trabalho 
profissional em âmbito nacional e o que habilita o profissional 
assistente social a atuação em matéria de serviço social.

no valor total de R$ 2.998.620,81 (dois milhões, novecentos 
e noventa e oito mil seiscentos e vinte reais e oitenta e um 
centavos).

2. A fiscalização do contrato será exercida pelo servidor 
Rodrigo Ramos Fiori Sakashita, RF 857.416-2.

3. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de nota de em-
penho para atender as despesas no valor de R$ 2.998.620,81 
(dois milhões, novecentos e noventa e oito mil seiscentos e 
vinte reais e oitenta e um centavos), em favor da empresa 
supracitada, onerando a dotação orçamentária nº 19.10.27.8
12.3017.4.503.3.3.91.39.00.00, conforme Nota de Reserva nº 
66.617/2022 (072770442), para o presente exercício, devendo 
onerar despesas próprias no exercício seguinte, em respeito ao 
princípio da anualidade.

 6019.2020/0000390-4
I – DESPACHO
1.  À vista dos elementos que instruem o presente, em espe-

cial as informações de SEME/CAF/DSI (071977352), SEME/CAF/
DCL/APE (072762212), a anuência da Contratada (072425931) 
e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (072993808), 
diante da competência delegada pela Portaria nº 001/SEME-
-GAB/2020, AUTORIZO a aplicação do índice IPC/FIPE para 
reajuste dos preços praticados, com fundamento na Portaria SF 
n. 389/2017 e na cláusula 11 do Contrato n. 042/SEME/2020 
(035055657), além da prorrogação do prazo de vigência, a 
ser celebrado com a LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PA-
TRIMONIAL EIRELI, CNPJ nº 30.044.178/0001-03, por mais 12 
(doze) meses, a partir do dia 1º de novembro de 2022, com 
fundamento no art. 57, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
no art. 46 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, no valor total 
anual reajustado de R$ 2.579.621,78 (dois milhões, quinhentos 
e setenta e nove mil seiscentos e vinte e um reais e setenta e 
oito centavos) e mensal de R$ 214.968,48 (duzentos e quatorze 
mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centa-
vos), conforme exposto na planilha elaborada por SEME/CAF/
DEOF (072260901).

2. AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando as 
dotações orçamentárias 19.10.27.812.3017.4.502.3.3.90.39.0
0.00 e 19.10.27.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, no valor de 
R$ 429.936,96 (quatrocentos e vinte e nove mil novecentos e 
trinta e seis reais e noventa e seis centavos) em favor da em-
presa acima citada, conforme Notas de Reserva nº 66.984/2022 
(072857349) e 66.991/2022 (072858760), para suportar as des-
pesas do presente exercício, devendo onerar dotação própria no 
exercício seguinte, em obediência ao princípio da anualidade.

 ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6024.2021/0002658-0- NOTIFICAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO CONTAS PARCIAL -DELIBERAÇÃO 
SOBRE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVA-
LIAÇÃO PELA COMISSÃO DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO

SAS M BOI MIRIM
NOME DA OSC Associação Amigos e Terceira Idade Espe-

rança do Jardim Monte Azul
NOME FANTASIA CCINTER ESPERANÇA
TIPOLOGIA CCINTER - Centro de Convivência Intergera-

cional
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO 236/SMADS/2021
NOME DA GESTORA DE PARCERIA Ana Cristina Rocha 

Melo
RF DO GESTOR DE PARCERIA 888.905-8
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOC DESIGNAÇÃO DO GESTOR 

DE PARCERIA 09/12/2021
PERÍODO DO RELATÓRIO SETEMBRO/21 À FEVEREIRO DE 

2022
Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVA-

LIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial, nos 
termos do artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, 
recebido em 27/10/2022, esta Comissão de Monitoramento 
e Avaliação instituída conforme publicação em DOC delibera 
pela:

( x ) APROVAÇÃO da prestação de contas com ressalvas, 
considerando que o serviço manteve irregularidades no período 
da semestralidade que foram sanadas não acarretando dano 
ao erário.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO

Conforme parecer da Gestora de Parceria embasado pelo 
Decreto nº 59.283 de 16 de março de 2020, e após a análise 
dos demais documentos, este comitê atendendo o posto no arti-
go 111 desta Instrução Normativa, homologa o Parecer Técnico 
Conclusivo do Gestor da Parceria.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO

.Ressaltamos que esta Comissão de Monitoramento e Ava-
liação é composta por duas Assistentes Sociais e uma Psicóloga, 
portanto destacamos que a análise acima foi pautada tecnica-
mente atendendo o que preconiza a Resolução 557/CFESS/2009 
no parágrafo segundo do Artigo 4º “O/A assistente social deve-
rá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de sua área 
de atuação e de sua atribuição legal, para qual está habilitado 
e autorizado a exercer, assinando e identificando seu número 
de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social.” Com base 
na resolução citada acima , essa comissão se atém a dar o pa-
recer técnico, também subsidiada no que refere o Conselho Re-
gional de Serviço Social – CRESS SP no uso de suas atribuições 
prevista na referida Lei ,que emitiu, em 22/11/18, Manifestação 
03 orientando os assistentes sociais a respeito da inserção des-
tes profissionais no âmbito do MROSC e da IN3/SMADS/2018 e, 
no que tange as Comissões de Monitoramente, expressa “Nas 
normativas analisadas,constam informações sobre número de 
composição da comissão de monitoramento e avaliação e sobre 
provimento do cargo que os/as membros devem ocupar, no 
entanto, não menciona sobre o caráter interprofissional que, em 
tese, a referida comissão deveria ter, considerado que a decisão, 
por exemplo, por uma aprovação de prestação de contas na 
complexidade dos serviços socioassistenciais, exige subsídios de 
várias áreas do conhecimento (exemplo: nutrição, contabilidade, 
psicologia, dentre outras). O Artigo 3º da referida instrução 
normativa evidencia o caráter deliberativo da comissão de 
monitoramento e avaliação “Fica delegada aos membros da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação das respectivas SAS 
a competência para decidir sobre a Prestação de Contas Parcial 
e Final”. No caso de assistentes sociais que, porventura, estive-
rem na composição dessa comissão, destacamos para o fato de 
se atentarem a integra da Resolução 557/CFESS/2009 e espe-
cialmente ao parágrafo segundo do Artigo 4º “O/A assistente 
social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é 
de sua área de atuação e de sua atribuição legal, para qual está 
habilitado e autorizado a exercer, assinando e identificando seu 
número de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social.”

O CRESS- SP expressa que a Instrução Normativa, ao ser 
omissa nos aspectos que dizem respeito ao caráter interpro-
fissional para a comissão de monitoramento e avaliação, se 
mostra incongruente às normativas que disciplinam o trabalho 
profissional em âmbito nacional e o que habilita o profissional 
assistente social a atuação em matéria de serviço social.

Isto posto, entendemos que a avaliação deste caráter 
contábil requer assessoramento técnico, conforme preconiza o 
artigo 131, parágrafo 1º da Instrução Normativa SMADS nº 3, 
de 31 de agosto de 2018, com alteração da redação proposta 
na IN nº 1 de 06/03/19 publicada em 12/03/2019 “Quando 

categoria. A largada, chegada e percurso do SKATE RUN, serão 
na rua, espaço totalmente aberto. A corrida será dividida em 3 
blocos de largada.

VALOR: R$ R$ 247.291,50 (duzentos e quarenta e sete mil, 
duzentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.2897.3.3
.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: nº 94.530
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 de novembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2022.
 6019.2022/0003639-3
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 193/

SEME/2022
PARTES: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e LAMEC 

– Liga Nacional de Lutas Artes Marciais e Esportes de Combate, 
CNPJ Nº 18.256.183/0001-76.

OBJETO: projeto SFT Heróis, um evento de Lutas nas mo-
dalidades de MMA no Ginásio do Mané Garricha, composto 
por 9 lutas de 3 rounds de 3 minutos e 1 luta de 5 rounds de 
3 minutos, tendo como objetivos: fomentar e desenvolver o 
interesse e a paixão que o povo brasileiro vem desenvolvendo 
pelo MMA - por meio das categorias profissional e amadora em 
seu card, o SFT procura dar oportunidade para todos os atletas 
que sonham em representar o Brasil nos principais eventos de 
MMA do mundo, sendo que nos eventos nacionais apareceram 
os principais nomes da modalidade; possibilitar que o público 
com menor poder aquisitivo possa ter contato gratuitamente 
a um evento profissional de MMA e também ter contato direto 
com os grandes nomes do MMA nacional, estimular o cresci-
mento da prática de MMA em academias, centros esportivos e 
sociais. Isso é realizado através da proximidade que o público 
tem com os lutadores do evento, seja por meio das redes sociais 
ou nos intervalos das lutas; fomentar a prática de MMA como 
instrumento de formação e transformação social através dos 
exemplos de vida e superação que os atletas passam com suas 
histórias de vidas. Os participantes estão nas faixas etárias de 
18 a 48 anos e serão 210 beneficiários diretos e 1000 indiretos. 
O SFT é um circuito nacional, os atletas se classificam a cada 
edição para disputar o título da categoria e os vencedores 
ganham medalha e troféu, sendo que a maioria dos atletas par-
ticipantes que tem experiência internacional se classifica para 
disputar o título da categoria.

VALOR: R$ R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil 
reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.2897.3.3
.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO:N° 93.895
PRAZO DE EXECUÇÃO: 28 e 29 de outubro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022.
 6019.2022/0003117-0
I. DESPACHO
1. À vista dos elementos que instruem o presente, em espe-

cial a decisão da Comissão de Licitação (072426605), publicada 
no DOC de 26 de outubro de 2022 (072752293), e o parecer 
jurídico da AJ desta Pasta (072783150), na forma prevista no 
art. 43, inc. VI, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 
13.278/02, no art. 18 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e 
na Portaria n. 001/SEME/2020, HOMOLOGO o resultado do 
Edital de Convite nº 008/SEME/2022, e ADJUDICO o objeto do 
certame à licitante vencedora, HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ n. 04.941.945/0001-69, no valor total de R$ 197.684,92 
(cento e noventa e sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais 
e noventa e dois centavos), para o nivelamento do terreno e 
execução de drenagem profunda tipo “espinha e peixe” e obras 
complementares no Clube da Comunidade Nair de Campos 
Rolim, situado à Rua João Corrêa da Silva, 100, Vila Sônia, 
São Paulo/SP, que deverão ser adquiridos conforme Requisição 
(069772431), e Memorial Descritivo em Anexo II incluindo es-
pecificação detalhada dos serviços a serem prestados.

2. AUTORIZO a emissão de nota de empenho a favor da 
empresa acima mencionada, onerando, no valor supracitado, a 
dotação n. 19.10.27.812.3017.1.896.4.4.90.39.00.00, conforme 
a Nota de Reserva n. 59.295/2022 (071516376).

3. DESIGNO como fiscais do contrato a ser celebrado os 
servidores Tecn. José Reinaldo Custódio, RF. 582.921-6, CREA 
0601848759, Fiscal Titular e Engº Ruy Fogaça de Almeida Neto, 
RF. 307.369-6, CREA 0600429575, Fiscal Substituto, tendo como 
competências as listadas no Decreto Municipal nº 54.873/2014, 
além da legislação correlata.

 6019.2022/0001881-6
I. DESPACHO
1. À vista dos elementos que instruem o presente, em espe-

cial a decisão da Comissão de Licitação (072386709), publicada 
no DOC em 21 de outubro de 2022 (072457525), e o parecer 
jurídico da AJ desta Pasta (072594626), na forma prevista no 
art. 43, inc. VI, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 
13.278/02, no art. 18 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e 
na Portaria n. 001/SEME/2020, HOMOLOGO o resultado do 
Edital de Concorrência nº 005/SEME/2022 (070199558), e 
ADJUDICO o objeto do certame à licitante vencedora, RECO-
MA CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ nº 
51.212.348/0001-83, no valor total deR$ 39.048.828,38 (trinta 
e nove milhões, quarenta e oito mil oitocentos e vinte e oito 
reais e trinta e oito centavos), para a contratação de empresa 
de engenharia especializada para requalificação do Centro 
Esportivo Thomaz Mazzoni, adaptando as suas instalações as 
necessidades e requisitos para a implantação do novo progra-
ma da Prefeitura Municipal de São Paulo denominado REDE 
OLÍMPICA, situado à Praça Jânio da Silva Quadros, 105 – Vila 
Maria – São Paulo – S.P., conforme Requisição Inicial de doc. 
(063947280)

2. AUTORIZO a emissão de nota de empenho a favor da 
empresa acima mencionada, no valor de R$ 39.048.828,38 
(trinta e nove milhões, quarenta e oito mil oitocentos e vin-
te e oito reais e trinta e oito centavos, onerando a dotação 
orçamentária nº 1900. 27.812.3017.3.512.4.4.90.39.00.00.0, 
conforme Nota de Reserva n° 42.765/2022. (066640620).

3. DESIGNO como fiscais do contrato a ser celebrado os 
servidores Engº Roberto Carlos Kaydosi, RF 881.157-1, CREA-
-SP 5069593020, Fiscal Titular e Engº Roberto Carlos Gentil, RF 
771.541-5, CREA-SP 5062490677, Fiscal Substituto, tendo como 
competências as listadas no Decreto Municipal nº 54.873/2014, 
além da legislação correlata.

 6019.2022/0002318-6
Despacho Rerratificação
RETIFICO O DESPACHO AUTORIZATÓRIO SEI!(072901340), 

QUE PASSA A CONSTAR:
Onde se lê: "no valor de R$ 4.180.145,00 (quatro milhões 

cento e oitenta milcento e quarenta e cinco reais)";
Leia-se: no valor de R$ 4.280.145,00 (quatro milhões du-

zentos e oitenta mil cento e quarenta e cinco reais).
 6019.2022/0003964-3
I – DESPACHO
1. À vista dos elementos contidos no processo, em es-

pecial a proposta de contrato, com a estimativa de custos 
(072320224), a manifestação de SEME/CAF/DS/Compras 
(072594476), e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta 
(072816032), com fundamento no disposto no art. 24, inc. 
VIII e no art. 26, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, além das 
disposições da Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto Municipal 
n. 44.279/03, AUTORIZO, com fulcro na delegação de compe-
tência contida na Portaria nº 001/SEME-G/2020 observadas as 
formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da 
sociedade de economia mista SÃO PAULO TURISMO S/A, CNPJ 
nº 62.002.886/0001-60, objetivando a prestação de serviços de 
apoio operacional, materiais de comunicação (back drop, lonas, 
painéis, etc.), serviços de alimentação (cofee break), apoio em 
eventos com geradores, banheiros químicos, palco, sonorização, 
iluminação e painéis de led, para a Virada Esportiva 2022, 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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