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ganização com repasse de recurso da SMADS. ENDEREÇO: Rua 
Mourato Coelho, 126. Distrito: Pinheiros. Supervisão e Acompa-
nhamento da SAS PI. Repasse Mensal: R$ 104.910,50. FONTE 
MUNICIPAL: R$ 104.910,50 MÊS - Dotação Orçamentária: 93.1
0.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação 
de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em 
Situação de Rua. Vigência: de 03/10/2022 a 31/03/2023. ASSI-
NATURA EM 01/11/2022.

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2021/0000250-8 – SAS Freguesia/Brasilândia – TER-

MO DE COLABORAÇÃO nº 151/SMADS/2022 – com fun-
damento na Lei Federal n° 13.019/2014, regulamentada 
pelo Decreto Municipal n° 57.575/2016 e nos termos 
da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, com redação 
alterada pela Instrução Normativa 01/SMADS/2019 - Par-
tes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil: 
Instituto Novos Horizontes – CNPJ: 11.204.981/0001-05. 
Tipo de serviço: Instituição de Longa Permanência para Idosos 
- ILPI. TOTAL DE 30 VAGAS. IMÓVEL: Locado pela Organização 
com repasse de recurso da SMADS. ENDEREÇO: Rua João Daudt 
Filho, 233. Distrito: Brasilândia. Supervisão e Acompanhamento 
da SAS FB. Repasse Mensal: R$ 125.426,91. FONTE MUNICIPAL: 
R$ 125.426,91 MÊS - Dotação Orçamentária: 93.10.08.241.300
7.6154.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipa-
mentos de Proteção Social Especial à População Idosa. Vigência: 
de 01/11/2022 a 31/10/2027. ASSINATURA EM 03/11/2022.

 PROCESSO SEI Nº: 6024.2019/0005044-4 - NO-
TIFICAÇÃO POR DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE CON-
TAS PARCIAL - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO 
DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

SAS – Jabaquara
NOME DA OSC: Mamãe – Associação de Assistência à 

Criança Santamarense
NOME FANTASIA: CCA Mamãe
TIPOLOGIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – Modalidade CCA
EDITAL: 197/SMADS/2019
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 323/SMADS/2019
Nº do Processo de Pagamento: 6024.2019/0007799-7
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: Lucia Helena C. F. de F. 

Madeira
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GES-

TOR DA PARCERIA: 07.04.22
PERÍODO DO RELATÓRIO: 5ª. Semestralidade – outu-

bro/2021 a março/2022
Fica NOTIFICADA á OSC Mamãe – Associação de Assistên-

cia à Criança Santamarense, 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 131/SMADS/2018 
com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019, instituída con-
forme publicação no DOC de: 13.04.22 delibera pela APROVA-
ÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO: Não há apontamentos de irregularidades 
de NGAF – Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira da 
SAS Jabaquara.

Ressaltamos ainda que esta Comissão de Monitoramento 
e Avaliação é composta por 02 assistentes sociais e 01 peda-
goga, portanto destacamos que a análise acima foi pautada 
tecnicamente atendendo o que preconiza a Resolução 557/
CFESS/2009 no parágrafo 2º 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”. 
Com base na resolução citada acima esta comissão se atém 
a dar o parecer técnico, também subsidiado no que refere ao 
Conselho Regional de Serviço Social – CRESS SP no uso de suas 
atribuições previstas 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/18 e, no que tange as Comissões de Monitoramento, 
expressa “Nas normativas analisadas constam que informações 
sobre números 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, considerando que a de-
cisão, por exemplo, por uma aprovação de prestação de contas 
na complexidade dos serviços socioassistenciais exige subsídios 
de várias áreas do conhecimento “ex: nutrição, contabilidade, 
psicologia dentre outros”. 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. 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 as normativas que disciplinam o trabalho 
profissional em âmbito nacional e o que habilita o profissional 
assistente social em matéria de serviço social.
 São Paulo, 19 de outubro de 2022.

Margaret Silvestre de Oliveira – RF 523.458.1
Comissão de Monitoramento e Avaliação
Carina Moreira Medeiros – RF 823.538-4
Comissão de Monitoramento e Avaliação
Maria Aparecida Alves – RF 476.617-2
Comissão de Monitoramento e Avaliação

 6024.2022/0008192-2
LISTAGEM DE PROPOSTA(S) RECEBIDA(S) E CONVOCA-

ÇÃO/CONVITE PARA SESSÃO PÚBLICA
SAS – SM
EDITAL nº: 065/SMADS/2022
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCFV - NCI
CAPACIDADE: 200 VAGAS
Listagem da(s) proposta(s) recebida(s):

ORD OSC CNPJ
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA 02.537.887/0001-87
2 ASSOCIAÇÃO AMIGOS E TERCEIRA IDADE ESPERANÇA DO JAR-

DIM MONTE AZUL – “OS ESPERANÇA”
03.542.664/0001-70

3 ASSISTÊNCIA SOCIAL A COLMÉIA 51.150.423/0001-29
4 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MATEUS 02.620.604/0001-66
5 COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO 62.462.528/0001-30
6 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIALE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

SÃO PATRÍCIO – CIAP
02.928.443/0001-72

CONVOCAÇÃO
Fica(m) convocada(s) nos termos do inciso II do artigo 22 

da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, a(s) Organização(ões) 
da Sociedade Civil acima listada(s) para SESSÃO PUBLICA refe-
rente ao objeto do Edital acima mencionado:

Data: 16/11/2022
Horário: 10H30horas
Local: SAS São Mateus/Sala do Expediente – Piso su-

perior - Rua Elísio Ferreira, 519 – São Mateus 
Obs.: Período de credenciamento: 30 minutos antes do 

horário estabelecido para início das atividades.
CONVITE PARA SESSÃO PÚBLICA
Ficam convidados nos termos do preceituado no inciso 

III do artigo 22 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, por 
meio desta publicação o Conselho Municipal de Assistência 
Social de São Paulo – COMAS/SP e Conselhos específicos 
pertinentes ao objeto do Edital mencionado.

São Paulo, 04 de Novembro de 2022
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Karina Damas 

Pordeus/ RF 779.374-0
Titular da Comissão de Seleção: Patrícia Costa Couto/ RF 

780.488-1
Titular da Comissão de Seleção: Andrea Paula Pereira Trigo/

RF 847.585-7

trados diretamente pela Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer – SEME

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
LAZER

CONTRATADA: Higienix Higienização e Serviços Ltda
OBJETO DESTE TERMO: DA INCLUSÃO DE CLUBE E REMA-

NEJAMENTO DE SERVIÇOS
DATA DA ASSINATURA: 10/10/2022
 6019.2020/0001062-5
I - DESPACHO
1. À vista dos elementos constantes do presente, espe-

cialmente as informações dos setores técnicos SEME/DGEE 
(072141882 072142037), o parecer da Assessoria Jurídica 
desta Pasta (073077407), a anuência da empresa contratada 
(072427952), com fundamento nos arts. 46 e 49 do Decreto 
Municipal n. 44.279/03 c.c com o inc. II e §2º do art. 57 da Lei 
nº 8.666/93, AUTORIZO a prorrogação da vigência do Contrato 
nº 006/SEME/2020 (028393610), cujo objeto é a prestação 
de serviços de conservação de áreas verdes, firmado com 
a empresa FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n. 
02.542.939/0001-03, por mais 06 (seis) meses, a partir de 
06/11/2022, no valor total reajustado de R$ 2.387.391,28 (dois 
milhões, trezentos e oitenta e sete mil trezentos e noventa e 
um reais e vinte e oito centavos) e mensal de R$ 397.898,54 
(trezentos e noventa e sete mil oitocentos e noventa e oito reais 
e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha de prorro-
gação e reajuste contratual de SEME/CAF/DEOF (072322369).

2. AUTORIZO, ainda, o reajuste dos valores pagos, com 
fundamento na Portaria SF n. 389/2017 e no índice IPC/FIPE, 
também nos termos da planilha acima.

3. AUTORIZO, por fim, a emissão de nota de empenho, 
onerando a dotação orçamentária 19.10.27.812.3017.4.502.3.3
.90.39.00.00 (073030547), no valor de R$ 742.743,96 (setecen-
tos e quarenta e dois mil setecentos e quarenta e três reais e 
noventa e seis centavos), correspondente ao presente exercício, 
em favor da empresa supracitada, conforme Nota de Reserva nº 
67.430/2022 (073030547), devendo onerar dotação própria no 
exercício seguinte, em obediência ao princípio da anualidade.

 6019.2022/0004173-7
I – DESPACHO
1. À vista dos elementos constantes do presente, em es-

pecial requisição (073075035) e manifestação de SEME/CAF/
DCL/APE (073268116), diante da competência delegada pela 
Portaria n. 001/SEME/2020, AUTORIZO a contratação direta da 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n. 00.360.305/0001-04, 
com fulcro no art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93, além 
da legislação correlata, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
destinado a arcar com o pagamento de tarifa relativa à análise 
de empreendimento de reprogramação referente ao Contrato 
de Repasse de Emenda Federal.

2. AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor 
acima descrito em favor da empresa supracitada, onerando a 
dotação nº 19.10.27.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, para o 
presente exercício, conforme Nota de Reserva nº 68.650/2022 
(073240428).

 ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2022/0005495-0 – SAS Guaianases – TERMO DE 

COLABORAÇÃO nº 149/SMADS/2022 – com fundamento 
na Lei Federal n° 13.019/2014, regulamentada pelo De-
creto Municipal n° 57.575/2016 e nos termos da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela 
Instrução Normativa 01/SMADS/2019 - Partes: PMSP – 
SMADS e a organização da Sociedade Civil: Associação 
Amigos e Terceira Idade Esperança do Jardim Monte Azul 
– CNPJ: 03.542.664/0001-70. Tipo de serviço: SCFV – Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – na modalidade: 
NCI – Núcleo de Convivência de Idosos. TOTAL DE 200 vagas, 
sendo 120 presenciais e 80 em domicílio. IMÓVEL: Locado pela 
Organização com repasse de recurso da SMADS. ENDEREÇO: 
Estrada Nossa Senhora da Fonte, 52. Distrito: Guaianases. 
Supervisão e Acompanhamento da SAS G. Repasse Mensal: 
R$ 57.538,31. FONTE MUNICIPAL: R$ 57.538,31 MÊS - Do-
tação Orçamentária: 93.10.08.241.3007.2902.3.3.50.39.00.0
X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa. Vigência: de 
01/11/2022 a 31/10/2027. ASSINATURA EM 31/10/2022.

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2022/0008096-9 – SAS Penha – TERMO DE CO-

LABORAÇÃO nº 148/SMADS/2022 – com fundamento na 
Lei Federal n° 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n° 57.575/2016 e nos termos da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela 
Instrução Normativa 01/SMADS/2019 - Partes: PMSP – 
SMADS e a organização da Sociedade Civil: Comunidade 
Educacional de Base Sítio Pinheirinho - CEBASP – CNPJ: 
62.462.528/0001-30. Tipo de serviço: Centro de Acolhida às 
Pessoas em Situação de Rua – na modalidade: CAE – Centro de 
Acolhida Especial para Famílias. TOTAL DE 200 VAGAS. IMÓVEL: 
Locado diretamente por SMADS. ENDEREÇO: Avenida Professor 
Edgar Santos, 780 – (Hotel Pilares - Credenciado). Distrito: Ar-
thur Alvim. Supervisão e Acompanhamento da SAS PE. Repasse 
Mensal: R$ 162.865,17. FONTE MUNICIPAL: R$ 162.865,17 
MÊS - Dotação Orçamentária: 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.
39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Prote-
ção Social Especial à População em Situação de Rua. Vigência: 
de 16/09/2022 a 14/03/2023. ASSINATURA EM 01/11/2022.

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2022/0001134-7 – SAS SÉ – TERMO DE COLABO-

RAÇÃO nº 145/SMADS/2022 – com fundamento na Lei 
Federal n° 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Mu-
nicipal n° 57.575/2016 e nos termos da Instrução Norma-
tiva 03/SMADS/2018, com redação alterada pela Instru-
ção Normativa 01/SMADS/2019 - Partes: PMSP – SMADS 
e a organização da Sociedade Civil: Instituto Fomentando 
Redes e Empreendedorismo Social - INFOREDES – CNPJ: 
10.589.848/0001-51. Tipo de serviço: Núcleo de Convivência 
para Adultos em Situação de Rua. TOTAL DE 200 VAGAS. IMÓ-
VEL: Próprio Municipal disponibilizado por SMADS. ENDEREÇO: 
Rua do Boticário, 32. Distrito: República. Supervisão e Acompa-
nhamento da SAS SÉ. Repasse Mensal: R$ 145.137,92. FONTE 
MUNICIPAL: R$ 145.137,92 MÊS - Dotação Orçamentária: 93.1
0.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação 
de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em 
Situação de Rua. Vigência: de 01/02/2018 a 31/01/2023. ASSI-
NATURA EM 31/10/2022.

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2022/0008065-9 – SAS Pinheiros – TERMO DE CO-

LABORAÇÃO nº 150/SMADS/2022 – com fundamento na 
Lei Federal n° 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n° 57.575/2016 e nos termos da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela 
Instrução Normativa 01/SMADS/2019 - Partes: PMSP – 
SMADS e a organização da Sociedade Civil: Instituto Pilar 
– CNPJ: 05.875.060/0001-71.. Tipo de serviço: SEAS – Serviço 
Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação 
de Rua – na modalidade: SEAS I e II – Serviço Especializado 
de Abordagem Social às Crianças, Adolescentes e Adultos em 
Situação de Rua – SEAS Misto. TOTAL DE 310 vagas, sendo 150 
adultos e 160 crianças e adolescentes. IMÓVEL: Locado pela Or-

 6019.2022/0003481-1
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201/

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

Master de Futebol Amador, CNPJ Nº 01.676.202/0001-10
OBJETO: 1º Projeto Social Jiu Jitsu e Muay Thai SP que visa 

contribuir para a ampliação da prática de técnicas de Muay Thai 
e Jiu Jitsu na Cidade de São Paulo o objetivo é ajudar no desen-
volvimento físico e emocional das crianças e jovens, proporcio-
nando uma mente positiva e melhor rendimento, com intuito de 
alcançarem seus objetivos dentro do universo do futebol intera-
gindo com colegas através do Muay Thai e Jiu Jitsu. O projeto 
será presencial sendo um Projeto Social como descrito acima, 
com horário de aulas presenciais. Este Projeto tem finalidade 
Inclusiva e Participativa da população carente com foco nas 
crianças, jovens e adolescentes, visto que o local das atividades 
está situado em uma região de grande vulnerabilidade, tendo 
em seu entorno várias comunidades. Atender beneficiários, 
crianças, jovens e adolescentes, com idade entre 9 a 17 anos, 
que apresente no ato da matrícula o comprovante de vacinação 
(primeira dose) contra o COVID - 19 Quando necessário por ida-
de • Oferecer iniciação e prática nas modalidades disponibiliza-
das, possibilitar a descoberta e o encaminhamento de crianças, 
jovens e Adolescentes talentos esportivos para participação em 
eventos e seminários nas categorias menores e estudantis de 
âmbito regional, estadual e nacional que futuramente nossa 
entidade ira realizar. • Oferecer oportunidade de participar em 
competições da modalidade conforme no futuro do futebol 
profissional. • Proporcionar a quem possa interessar, o livre 
e gratuito acesso a prática da atividade mental e física. • As 
aulas serão ministradas durante a semana as 2ª feiras, 4º Feiras, 
5º Feiras e 6º Feiras e Sábados, conforme cronograma de execu-
ção descrito neste Plano de Trabalho, sempre com profissionais 
altamente capacitados para que o Projeto alcance as metas 
e os objetivos propostos. • A fim de evitar aglomerações, as 
aulas poderão ser realizadas em até duas quadras ou campos 
que estarão disponíveis ao projeto. Projeto social de Inclusão 
de futebol usando técnicas conforme descrito nos itens de orça-
mento, terá aulas aplicados em sala de aulas, por ser tratar de 
Adolescentes e Jovens em situação de vulnerabilidade, iremos 
da 1 KIT lanche na chegada das aulas e outro KIT lanche ao ter-
mino das aulas entendendo que possa ser a única refeição que 
poderão ter nesse dia. • Contamos com 2 Professores de Jiu 
Jitsu, 1 Professor de Muay Thai, 3 Professores auxiliares, 1 Coor-
denador geral do Projeto, 1 Auxiliar de Limpeza, 1 Supervisor , e 
com os recursos disponíveis teremos capacidade de atender até 
conforme cronograma acima descritos de dias e aulas • Propor-
cionar uma atividade inteiramente inclusiva e participativa, sem 
distinção de sexo, idade e classe social. • Desenvolver conceitos 
de cidadania, disciplina ordem e socialização. • Incentivar a 
cultura de hábitos de vida saudáveis e promoção do bem estar 
e da saúde. • Desenvolver conceitos de trabalho em equipe e 
atuação conjunta. • Proporcionar conceitos para discernimento 
de aspectos sociais, culturais e educacionais, bem como a parti-
cipação da atividade física na formação do indivíduo. • Oferecer 
treinos e competições internas aos beneficiários e para a equipe 
técnica do projeto. • Divulgação nas redes sociais – Facebook 
e Instagram do Projeto, demonstrando assim a transparência e 
seriedade do Projeto • Oferecer reforço alimentar para os bene-
ficiários de 9 a 17 anos e técnicos do projeto, sendo entregue 
nos dias de aula kits lanches antes ou após as aula podendo o 
mesmo atleta receber mais de um kit se participar de outras 
aulas no mesmo dia, se não ultrapassar a quantidade diária 
constante no plano de trabalho. Os lanches serão entregues 
conforme cronograma acima descrito períodos manhã e tarde • 
Entrega de certificados aos beneficiários ao término do projeto. 
• Número limitado de acompanhantes durante as aulas e/ou 
somente para aqueles atletas que necessitam realmente de 
acompanhantes.

VALOR: R$ R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.2897.3.3

.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: n°94.777
PRAZO DE EXECUÇÃO: (61 dias) 01 de novembro a 31 de 

dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022.

 6019.2022/0001885-9
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 62/SEME/2022
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 11/

SEME/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE LAZER
CONTRATADA: MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA
CNPJ Nº 03.302.648/0001-00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 

ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DAS PISCINAS, ÁREA DO 
DECK, CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA ADULTAS E EXECUÇÃO 
DA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA INFANTIL COM FORNE-
CIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO CONJUNTO FILTRANTE NO 
CE RIYUSO OGAWA, RUA LUSSANVIRA, 178 – VILA GUARANI 
- SÃO PAULO – SP

VALOR: R$ 5.149.109,77 (cinco milhões, cento e quarenta e 
nove mil, cento e nove reais e setenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.3.512.4.4
.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 94.109/2022
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2022
 6019.2020/0001057-9
I – DESPACHO
1.  À vista dos elementos que instruem o presente, em es-

pecial as informações de SEME/DGEE (072122701), SEME/CAF/
DPOF (       072262060) e (073071224) a anuência da Contratada 
(       072428187) e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta 
(073093604), 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, além da prorrogação do prazo 
de vigência do Contrato nº 005/SEME/2020 (028393402), 
celebrado com FBF CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 
02.542.939/0001-03, por mais 06 (seis) meses a partir do dia 
06 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 de R$ 4.062.655,85 (quatro 
milhões, sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais 
e oitenta e cinco centavos) e mensal de R$ 677.109,30 (seiscen-
tos e setenta e sete mil cento e nove reais e trinta centavos), 
conforme exposto na planilha elaborada por SEME/CAF/DEOF 
(072261945).

2. AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a 
dotação orçamentária nº 19.10.27.812.3017.4.502.3.3.90.39.0
0.00, no valor de R$ 1.263.937,38 (um milhão, duzentos e ses-
senta e três mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e oito 
centavos), em favor da empresa acima citada, conforme Nota 
de Reserva nº 67.576/2022 (073071159), para suportar as des-
pesas do presente exercício, devendo onerar dotação própria no 
exercício seguinte, em obediência ao princípio da anualidade.

 6019.2022/0002041-1
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO nº 054/SEME/2022
CONTRATO Nº : 044/SEME/2022
OBJETO:Prestação de serviços de monitoria aquática, por 

meio de salva vidas / guarda vidas, com fornecimento de 
materiais, equipes e equipamentos, observando os banhistas 
para prevenir afogamentos, instruir sobre normas, bem como 
informar sobre boas práticas de utilização da piscina e prestar 
primeiros socorros, nos diversos Centros Esportivos adminis-

para a realização do evento/projeto denominado "CIRCUITO 
SKATE CINE NOS PARQUES", com execução nos dias 20/11, 
11/12 e 18/12, conforme plano de trabalho (073062683), que 
tem como montante total o valor de R$ 119.999,43 (cento e 
dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta 
e três centavos), decorrentes de repasse público originado de 
emenda parlamentar à lei orçamentária anual, o que justifica a 
ausência de chamamento para o caso, nos termos do art. 29 da 
Lei Federal nº 13.019/2014.

2. AUTORIZO a emissão de nota de empenho no valor R$ 
119.999,43 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e 
nove reais e quarenta e três centavos) para a entidade supra-
citada, onerando a dotação nº 19.10.27.812.3017.2.897.3.3.50
.39.00.00 do orçamento vigente, conforme Nota de Reserva nº 
67.819/2022 (073142497).

3. DESIGNO como gestor da parceria a ser celebrada o 
servidor João Rufino Deodato da Silva, RF:889.024-2 que, nos 
termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 
57.575/2016, estará incumbido de:

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) efetuar visita “in loco”, dispensada está em caso de 

incompatibilidade com o objeto da parceria;
c) 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;

d) emitir parecer técnico de análise da prestação de contas 
no prazo definido no Termo de Colaboração, mediante auxílio 
dado por CAF/DPC, no que atine ao seu aspecto financeiro, caso 
assim entenda necessário e desde que devidamente justificado, 
para hipóteses em que eventuais itens devam ser glosados ou 
no procedimento a que alude o item 15.5., letra “B” da Portaria 
nº 027/SEME/17;

e) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final, mediante auxílio dado por CAF/DPC, no que 
atine ao seu aspecto financeiro, caso assim entenda necessário 
e desde que devidamente justificado, para hipóteses em que 
eventuais itens devam ser glosados ou no procedimento a que 
alude o item 15.5., letra “B” da Portaria nº 027/SEME/17;

f) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários às atividades de monitoramento e avaliação ou, 
na ausência dos mesmos, solicitar ao seu superior hierárquico;

g) auxiliar o servidor indicado pela Divisão de Monitora-
mento na elaboração do relatório técnico de monitoramento 
e avaliação.

4. DESIGNO como Comissão de Monitoramento e Avalia-
ção os servidores listados na Portaria nº 023/SEME-G/2021, 
cuja atribuição consta da Lei Federal nº 13.019/2014, Decreto 
Municipal nº 57.575/2016, Portaria nº 027/SEME/2017 e, espe-
cialmente, da própria Portaria nº 023/SEME-G/2021.

 6019.2022/0003819-1
EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 023/

SEME/2022
A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME torna pública, 
para conhecimento de quantos possam se interessar, a abertura 
de procedimento de Chamamento Público, em conformidade 
com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal 
13.240/2015 (MROSC) e regulamentado pelo Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, com a Portaria nº 27/SEME/2017 e a Lei Muni-
cipal nº 17.273/2020, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil (OSC) interessada em celebrar Termo de Colabo-
ração, para realização dos“JOGOS MUNICIPAIS DO IDOSO 2022 
(JOMI 2022)” na Cidade de São Paulo, a ser realizado preferen-
cialmente entre os meses de Outubro e Novembro de 2022,con-
soante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A(s) proposta(s),deverá(ão) ser apresentada(s) conforme 
modelo do Anexo II, em envelope fechado e indevassável, con-
tendo na sua parte externa as informações abaixo e entregue 
na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da cidade de São 
Paulo – SEME, na Rua Pedro de Toledo, nº 1.561, Vila Clementi-
no, Capital, São Paulo, até o 15º dia, inclusive, a contar a partir 
do 1º dia útil subsequente àpublicação deste Edital no DOC, 
junto ao setor de Protocolo das 10h00 às 17h00, de segunda à 
sexta-feira, que receberá e encaminhará o envelope fechado e 
carimbado à COMISSÃO DE SELEÇÃO para análise.

 6019.2022/0002557-0
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 190/

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

de Promoção Social Fênix, CNPJ Nº 23.004527/0001-90
OBJETO: projeto Sensei Fênix com os objetivos de desen-

volver atividades para o aprendizado na iniciação de lutas 
(Judô/ Jiu Jitsu) de forma recreativa e técnica; desenvolver a 
concentração e o equilíbrio psicomotor; despertar o interesse 
pela atividade física; promover a sociabilidade e integração 
de adolescentes; promover o desenvolvimento físico de cada 
um; promover alimentação saudável; desenvolver o espírito de 
liderança, autoconfiança, solidariedade e cidadania; estimular 
o interesse pela escola e o convívio familiar; promover a har-
monia escolar, desestimulando a agressividade entre os jovens; 
diminuir o índice de evasão escolar através do entrosamento e 
parceria entre OSC e escolas dos alunos freqüentes.

VALOR: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.2897.3.3

.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: nº 93.443
PRAZO DE EXECUÇÃO: (4 meses) (93 dias) 24 de outubro 

de 2022 a 24 de janeiro de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2022

 6019.2022/0003407-2
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202/

SEME/2022
PARTES: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Asso-

ciação Heliópolis Social e Lazer, CNPJ Nº 13.020.171/0001-24
OBJETO: Projeto Campeonato War Muay Thai para fomen-

tar a modalidade na Cidade de São Paulo e contribuir para a 
formação de Atletas. O Muay Thai tem muita tradição e vem 
se desenvolvendo cada vez mais ao longo dos últimos anos, 
principalmente atraindo público e novos adeptos em todas as 
classes sociais. Esta modalidade também é responsável direto 
pela educação e desenvolvimento de crianças e adolescentes, 
ajudando-os a crescerem com valores e caráter provenientes 
dos treinamentos e disciplina que referido esporte proporciona 
em seus treinamentos. Será realizado presencialmente em for-
ma de entretenimento para todas as pessoas, visando fomentar 
e desenvolver o interesse e a paixão que o povo brasileiro vêm 
desenvolvendo pelo Muay Thai; possibilitar que o público de 
menor poder aquisitivo possa ter contato gratuitamente a um 
evento da modalidade, já tradicional, e também ter contato 
com os grandes nomes do Muay Thai; estimular o crescimento 
da prática de Muay Thai em academias, centros esportivos e 
sociais, isto 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 Muay Thai 
como instrumento de formação e transformação social através 
dos exemplos de vida e superação que os atletas passam com 
suas histórias de vida. Os participantes estão na faixa etária de 
18 a 45 anos.

VALOR: R$ 249.507,90 (duzentos e quarenta e nove mil, 
quinhentos e sete reais e noventa centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.2897.3.3
.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: nº 94.819
PRAZO DE EXECUÇÃO: 13 de novembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022.
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