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A gestora relata que as atividades da parceria foram adapta-
das por conto do Decreto 59.283, que estabeleceu estado de 
emergência no Município em decorrência da Pandemia COVID, 
suspendendo as atividades coletivas e presenciais. As atividades 
foram executadas de acordo com a legislação em vigência.
OBS:. O valor de R$ 12.191,40 referente ao RH não contratado 
no período de 10/2020 a 03/2021, será descontado na Planilha 
de Liquidação de Dezembro de 2022, conforme manifestação 
da gestora de parceria autorizando.

Assim sendo, a Comissão de Monitoramento e Avalição 
acolhe e homologa a deliberação sobre o Relatório de Monito-
ramento e Avaliação apresentado pela gestora, que considera a 
execução da parceria 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: Fabiana Lima dos 

Santos Souza RF 831.044.1

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2021/0003035-8 – SAS Parelheiros – TERMO DE 

COLABORAÇÃO nº 157/SMADS/2022 – com fundamen-
to na Lei Federal n° 13.019/2014, regulamentada pelo 
Decreto Municipal n° 57.575/2016 e nos termos da Ins-
trução Normativa 03/SMADS/2018, com redação altera-
da pela Instrução Normativa 01/SMADS/2019 - Partes: 
PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil: As-
sociação dos Moradores da Vila Arco Iris - AMAI – CNPJ: 
56.098.460/0001-59. Tipo de serviço: SCFV – Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – na modalidade: 
CCA – Centro para Crianças e Adolescentes. TOTAL DE 120 
VAGAS. IMÓVEL: Locado pela Organização com repasse de 
recurso da SMADS. ENDEREÇO: Estrada do Engenheiro Marsilac, 
1081. Distrito: Parelheiros. Supervisão e Acompanhamento da 
SAS PA. Repasse Mensal: R$ 56.001,56. FONTE MUNICIPAL: R$ 
56.001,56 MÊS - Dotação Orçamentária: 93.10.08.243.3023.20
59.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 
Adolescentes. Vigência: de 01/11/2022 a 31/10/2027. ASSINA-
TURA EM 07/11/2022.

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2022/0008136-1 – SAS Vila Maria/Vila Guilherme 

– TERMO DE COLABORAÇÃO nº 153/SMADS/2022 – com 
fundamento na Lei Federal n° 13.019/2014, regulamenta-
da 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 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 240 
vagas, sendo 200 adultos e 40 crianças e adolescentes. IMÓVEL: 
Locado pela Organização com repasse de recurso da SMADS. 
ENDEREÇO: Rua Mário Pinheiro, 133. Distrito: Vila Guilherme. 
Supervisão e Acompanhamento da SAS MG. Repasse Mensal: 
R$ 96.772,18. FONTE MUNICIPAL: R$ 96.772,18 MÊS - Dota-
ção Orçamentária: nº 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.
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. ASSINATURA EM 07/11/2022.

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2021/0009088-1. SAS PA. Termo de Aditamento 

001/2022 ao Termo de Colaboração 012/SMADS/2022. 
Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade 
civil: CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO - CONOSCO. CNPJ: 
02.970.204/0001-80. Tipo de Serviço: SCFV - SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. Modalidade: 
CCA - CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. Fica acres-
cido o valor de R$ 1.914,48, sendo: a) acrescido o valor mensal 
de R$ 1.889,28 das despesas destinadas à locação do imóvel, 
b) acréscimo do valor mensal de R$ 25,20 para complementa-
ção das despesas com o IPTU. O presente aditamento onera o 
valor total de R$ 97.638,48 da dotação orçamentária: 93.10.
08.243.3023.2059.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação 
de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para Crianças e Adolescentes. Vigência: A partir de 01/11/2022 
Assinatura em 25/10/2022.

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2018/0009661-2. SAS MP. Termo de Aditamento 

002/2022 ao Termo de Colaboração 072/SMADS/2019. 
Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade civil: 
ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MA-
TARAZZO - ACDEM. CNPJ: 61.058.475/0001-23. Tipo de Ser-
viço: NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA. Modalidade: NAISPD II E III - NÚCLEO DE 
APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
II DE 7 ANOS A 14 ANOS E III A PARTIR DE 15 ANOS. Fica acres-
cido o valor de R$ 643,95, sendo: a) acrescido o valor mensal 
de R$ 629,87 das despesas destinadas à locação do imóvel, b) 
acréscimo do valor mensal de R$ 14,08 para complementação 
das despesas com o IPTU. O presente aditamento onera o valor 
total de R$ 10.389,06 da dotação orçamentária: 93.10.08.242.
3006.6152.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equi-
pamentos de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência. 
Vigência: A partir de 24/10/2022 Assinatura em 31/10/2022.

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2021/0008245-5. SAS CV. Termo de Aditamento 

002/2022 ao Termo de Colaboração 002/SMADS/2022. 
Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade 
civil: CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO DE PERUS. CNPJ: 
01.314.935/0001-05. Tipo de Serviço: MSE-MA SERVIÇO DE 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. Fica acrescido 
o valor de R$ 445,66, sendo: a) acrescido o valor mensal de 
R$ 423,35 das despesas destinadas à locação do imóvel, b) 
acréscimo do valor mensal de R$ 22,31 para complementação 
das despesas com o IPTU. O presente aditamento onera o valor 
total de R$ 22.446,41 da dotação orçamentária: 93.10.08.243.
3023.6221.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equi-
pamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes 
e Jovens em Risco Social. Vigência: A partir de 25/10/2022 
Assinatura em 01/11/2022.

 EXTRATO DE APOSTILAMENTO
6024.2020/0001527-6– SAS/CS– TERMO DE APOSTI-

LAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 067/SMA-
DS/2020

Assunto: Alteração do Endereço da sede da OSC, 
passando a constar na seguinte conformidade: CL)) 
CLÁUSULA 1ª: Passa constar como endereço da sede da 
Organização da Sociedade Civil: Avenida Leblon, 136 
- Veleiros. Ficam mantidas e inalteradas as demais dispo-
sições do Termo de Colaboração citado. ASSINATURA EM: 
27/10/2022.

 PROCESSO SEI nº: 6024.2017/0003126-8 - NOTIFICA-
ÇÃO POR DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 
DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO 

SAS - LAPA
NOME DA OSC: ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS 

DA DIVINA PROVIDÊNCIA

mensal de R$ 535,11 para complementação das despesas com 
a locação do imóvel, perfazendo para esta despesa o valor 
mensal de R$ 5.515,96. O valor mensal de R$ 48,86 para des-
pesas com o IPTU, perfazendo para esta despesa o valor mensal 
de R$ 537,48; O valor de repasse mensal para a execução do 
serviço perfaz R$ 40.034,21, valor atualizado pela Portaria 
72/SMADS/2021; A Previsão de Receitas e Despesas - PRD 
apresentado pela OSC parceira faz parte integrante do referido 
termo independente de transcrição. Permanecem inalteradas as 
demais condições anteriormente ajustadas; AUTORIZO outros-
sim, o empenhamento de recursos necessários ao atendimento 
da despesa, onerando a dotação orçamentária de nº 93.10.08
.422.3013.6.178.3.3.50.39.00.00, através da Nota de Reserva 
n.º 62.796.

 6024.2019/0007745-8
À vista dos dados e informações juntadas a este processo, 

especialmente pelas manifestações da SAS Lapa (072140915 
e 072491826), da Coordenadoria de Proteção Social Bási-
ca (072360649), da Coordenação de Gestão de Parcerias 
(072373983) e Coordenadoria Jurídica (073194984), que aco-
lho, e com fundamento no artigo 42, inciso XVI da Lei Federal nº 
13.019/2014, no artigo 63 do Decreto nº 57.575/16, no artigo 
59 da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018 e com respaldo 
na Cláusula Décima Quarta, item 14.1.1.1, do Instrumento 
do Termo de Colaboração nº 040/SMADS/2020, AUTORIZO a 
RESCISÃO do referido Termo de Colaboração, celebrado com a 
organização social SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARÉ, CNPJ nº. 
62.852.892/0001-06, cujo objeto é a prestação do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na modalidade Cen-
tro para Crianças e Adolescentes, sob supervisão da SAS Lapa, 
reconhecendo seus efeitos a partir de 1º/12/2022.

 6024.2017/0003074-1
À vista dos dados e informações juntadas a este processo, 

especialmente pelas manifestações da SAS Lapa (072137225 
e 072490653), da Coordenadoria de Proteção Social Bási-
ca (072359621), da Coordenação de Gestão de Parcerias 
(072374721) e Coordenadoria Jurídica (073243347), que aco-
lho, e com fundamento no artigo 42, inciso XVI da Lei Federal 
nº 13.019/2014, no artigo 63 do Decreto nº 57.575/16, no 
artigo 59 da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018 e com 
respaldo na Cláusula Décima Quarta, item 14.1, do Instrumento 
do Termo de Colaboração nº 076/SMADS/2018, AUTORIZO a 
RESCISÃO do referido Termo de Colaboração, celebrado com a 
organização social SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARÉ, CNPJ nº. 
62.852.892/0001-06, cujo objeto é a prestação do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na modalidade Cen-
tro para Crianças e Adolescentes, sob supervisão da SAS Lapa, 
reconhecendo seus efeitos a partir de 1º/12/2022.

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2022/0003229-8 – SAS M’Boi Mirim – TERMO DE 

COLABORAÇÃO nº 143/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 
Beneficente Guainumbi – CNPJ: 04.492.408/0001-89. Tipo 
de serviço: NPJ -Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio 
Psicológico. TOTAL DE 120 VAGAS. IMÓVEL: Locado diretamente 
por SMADS (prédio CREAS). ENDEREÇO: Rua Miguel Luís Figuei-
ra, 16. Distrito: Jardim São Luís. Supervisão e Acompanhamento 
da SAS MB. Repasse Mensal: R$ 31.038,68. FONTE MUNICIPAL: 
R$ 31.038,68 MÊS - Dotação Orçamentária: 93.10.08.244.302
3.6242.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipa-
mentos de Proteção Jurídico Social. Vigência: de 28/10/2022 a 
27/10/2027. ASSINATURA EM 26/10/2022.

 EXTRATO DE PARCERIA
6024.2022/0008126-4 – SAS Itaquera – TERMO DE CO-

LABORAÇÃO nº 155/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 140 vagas, sendo 100 
Adultos e 40 crianças e adolescentes. IMÓVEL: Locado direta-
mente por SMADS. ENDEREÇO: Rua Maria Luiza Americano, 
1877. Distrito: Cidade Lider. Supervisão e Acompanhamento 
da SAS IQ. Repasse Mensal: R$ 78.641,43. FONTE MUNICIPAL: 
R$ 78.641,43 MÊS - Dotação Orçamentária: 93.10.08.244.302
3.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipa-
mentos de Proteção Social Especial à População em Situação 
de Rua. Vigência: de 03/10/2022 a 31/03/2023. ASSINATURA 
EM 01/11/2022.

 6024.2019.0004949-7 -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: Centro Social Padre Cicero Romão
NOME FANTASIA: CEDESP Vila Pedreira
TIPOLOGIA: CEDESP Centro de Desenvolvimento Social e 

Produtivo para Adolescentes Jovens e Adultos
EDITAL: 217/SMADS/2019
N °  D O  P R O C E S S O  D E  C E L E B R A Ç Ã O : 

6024.2019.0004949-7
N° TERMO DE COLABORAÇÃO: 341/SMADS/2019
NOME DO GESTOR DE PARCERIA: Ana Carolina da Silva
RF DO GESTOR DA PARECERIA:823.546-5
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO 

GESTOR DE PARCERIA: 01/08/2021
PERÍODO DO RELATÁRIO: 10/2020 a 03/2021
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 MONITO-

RAMENTO 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 75% SUFICIENTE no alcance das metas, salientando 
que o desenvolvimento da parceria transcorreu a contento.

Gestora relata que com base nos relatórios de supervisão 
in loco da gestora anterior, e que foi designada gestora de 
parceria em 11/03/2021, foram atingidas as metas e objetivo 
da parceria.

 6019.2022/0004089-7
I - DESPACHO
1. À vista dos elementos que instruem o presente, espe-

cialmente a emenda parlamentar (072797230 072797387), o 
parecer técnico de SEME/DGPAR que habilita técnica e juridi-
camente a entidade, além de analisar a economicidade e com-
patibilidade com valores de mercado da proposta (073287025) 
e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (073316716), 
com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, no Decre-
to Municipal nº 57.575/2016 e na Portaria nº 027/SEME/17, 
AUTORIZO a celebração de termo de colaboração entre esta 
Pasta e a ADF - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FACEX, CNPJ nº 
11.421.998/0001-14, para a realização do evento/projeto de-
nominado "MULHERES EM MOVIMENTO", com execução nos 
dias 13/11, 20/11, 27/11 e 04/12 de 2022, conforme plano de 
trabalho (073286936), que tem como montante total o valor 
de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), decorrentes de 
repasse público originado de emenda parlamentar à lei orça-
mentária 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$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)        para a entidade 
supracitada, 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 68.920/2022 (073344860).

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.

 6019.2022/0003921-0

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 029/
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 Chamamento Público, em conformidade com a Lei Federal n. 
13.019/2014 (MROSC), regulamentada pelo Decreto Municipal 
n. 57.575/2016 e pela Portaria n. 27/SEME/2017, de acordo 
também com a Lei Municipal n. 17.273/2020, além de demais 
legislações aplicáveis à matéria, objetivando a seleção de 
Organização da Sociedade Civil (OSC) interessa da em celebrar 
Termo de Colaboração para implantação do programa denomi-
nado “Agita + Férias”, consoante as condições estabelecidas 
neste Edital de Chamamento Público e seus anexos.

As OSC’s deverão apresentar suas propostas, em atendi-
mento ao Anexo II (“Projeto/Proposta”), devendo definir as ati-
vidades, de forma que demonstrem, de maneira clara e objetiva, 
como a realização do projeto atingirá os objetivos do presente 
Chamamento Público, com as metas específicas bem como os 
indicadores e verificadores para a sua aferição.

A proposta deverá ser apresentada conforme modelo do 
Anexo II, em envelope fechado e indevassável, contendo na sua 
parte externa as informações abaixo e entregue na Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer – SEME, na Rua Pedro de Toledo, 
nº 1.561, bairro Vila Clementino, São Paulo – SP, até o 30º 
(trigésimo) dia, a contar a partir do 1º dia útil subsequente à 
publicação deste Edital no DOC, junto ao setor de Protocolo, 
das 10:00 horas às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, que 
receberá e encaminhará o envelope fechado e carimbado à 
COMISSÃO DE SELEÇÃO para análise. 

 6019.2022/0000074-7

I - DESPACHO:
1. À vista dos elementos constantes do presente, especial-

mente o requerimento da empresa contratada (073208978), as 
informações de DGEE/DESM (073209353) e o parecer da Asses-
soria Jurídica desta Pasta (073481426), diante da competência 
delegada pela Portaria nº 001/SEME-G/2020, AUTORIZO a pror-
rogação do prazo de execução do Contrato nº 012/SEME/2022, 
celebrado com a empresa CONSTRUTORA SANDIN LTDA., CNPJ 
nº 51.182.145/0001-91, por 60 (sessenta) dias corridos, conta-
dos a partir de 27 de novembro de 2022, passando o término 
dos serviços para o dia 25 de janeiro de 2023, com fundamento 
no art. 49 do Decreto Municipal nº 44.279/2003 e no art. 57, § 
1º, II, da Lei Federal nº 8.666/1993.

 ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6024.2019/0008648-1
À vista dos dados e informações constantes deste processo, 

especialmente pelas manifestações da Gestora da Parceria (doc. 
SEI 069085596), da SAS Butantã (doc. SEI 069625487), SMADS/
CAF/COF/STC (doc. SEI 071415692 e 072356895), SMADS/CAF/
CEM (docs. SEI 071015539 e 071015937), Coordenação de 
Gestão de Parcerias (doc. SEI 071627446) e da Coordenadoria 
Jurídica (doc. SEI 073251257), que acolho, e com fundamento 
no disposto pelo artigo 57 da Lei Federal nº 13.019/2014, artigo 
60 do Decreto Municipal nº 57.575/2016 e artigos 40, § 3º, 56 
e 57 da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, AUTORIZO o 
aditamento do Termo de Colaboração nº 103/SMADS/2020, fir-
mado entre a municipalidade e a organização social ASSOCIA-
ÇÃO FALA MULHER, inscrita no CNPJ nº 06.256.776/0001-53, 
cujo objeto é a prestação do serviço socioassistencial “Centro 
de Defesa e de Convivência da Mulher”, com capacidade de 
atendimento de 100 vagas, sob a supervisão da SAS Butantã, 
para nele constar, a partir da data de publicação deste des-
pacho: Fica ACRESCIDO o valor de R$ 583,97, sendo: O valor 

em uma região de grande vulnerabilidade, tendo em seu en-
torno várias comunidades. As aulas serão ministradas durante 
a semana de 3ª feira e quinta feira nos períodos da manhã e 
tarde conforme cronograma de execução descrito neste Plano 
de Trabalho, sempre com profissionais altamente capacitados 
nas modalidades para que o Projeto alcance as metas e os obje-
tivos propostos. • Atender beneficiários, crianças e jovens, ado-
lescentes com idade entre 05 a 16 anos, oferecendo iniciação e 
prática nas modalidades oferecidas e possibilitar a descoberta 
de novos talentos. • Proporcionar a quem possa interessar, o 
livre e gratuito acesso a prática da atividade física para até 150 
beneficiários mensais para a modalidade Karatê, em qualquer 
um dos horários disponíveis, podendo inclusive este beneficiário 
frequentar mais de uma aula no dia, sem a obrigatoriedade 
de um horário fixo, visto que nosso maior objetivo é ocupar 
o tempo ocioso destes beneficiários para que não fiquem nas 
ruas sem ter o que fazer, evitando assim que fiquem em situa-
ção de vulnerabilidade, enquanto estão participando das aulas 
estarão longe dos perigos que as ruas oferecem. • Proporcionar 
uma atividade inteiramente inclusiva e participativa, sem dis-
tinção 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 
camisetas alusivas ao projeto para os beneficiários e técnicos 
após 8 aulas consecutivas. • Oferecer kimonos e uniformes 
adequados aos treinos aos atletas beneficiários e para a equipe 
técnica do projeto após 16 aulas consecutivas, logo de início os 
alunos poderão participar das aulas usando camisetas brancas 
ou pretas e shorts ou calça de moletom, até atingirem o tempo 
estipulado para a aquisição do uniforme oficial, isso inclusive 
ajuda diferenciar o número de novas matrículas a cada dia de 
execução do projeto, além de incentivar e estimular o novo atle-
ta a treinar cada vez mais para alcançar o direto de receber o 
uniforme completo. • Oferecer aulas de Artes Marciais incluindo 
Karatê, Defesa Pessoal e atividades lúdicas. • Alcançaremos 
cerca de 150 beneficiários indiretos, que se tratam de pais, 
irmãos, parentes, pessoas da comunidade, que devido a execu-
ção deste Projeto irão acompanhar os alunos, assistir as aulas, 
sempre respeitando o devido distanciamento, ocupar seu tempo 
e aproveitar os momentos de entretenimento nos horários das 
aulas, estimulando assim a prática esportiva das pessoas em 
horários ociosos, em todo esse tempo de Projeto, conseguimos 
convencer, pais, mães, irmãos e a comunidade em geral se 
dedicar à pratica esportiva. Ficam terminantemente suspensas 
as aulas para pessoas do grupo de risco, que não apresentarem 
o comprovante das doses de vacina. Esse material foi elaborado 
seguindo as orientações e as informações dos órgãos públicos, 
tais como Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério 
da Saúde.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.2897.3.3

.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: nº 94494
PRAZO DE EXECUÇÃO: (7 meses) (182 dias) 01 de novem-

bro de 2022 a 01 de maio de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2022.
 6019.2022/0002339-9
A Comissão de Seleção das Propostas reuniu-se em 08 de 

novembro de 2022, composta pelos nomeados pela Portaria 
291/SEME/2022, à vista do Edital nº 13/SEME/2022 decide clas-
sificar / habilitar a proposta abaixo, com fundamento nas razões 
de decidir constantes na Ata e na Planilha de Notas elaborada:

Associação de Esportes de Ação e Wellness: 125 pontos;
Ademais decide desclassificar a proposta abaixo, com fun-

damento no item 9.9 do Edital:
Instituto Ação Brasil: 66 pontos;
Como Descrito no Item 10.1 do Edital nº 013/SEME/2022, 

os interessados terão 5 (cinco) dias úteis para apresentar re-
curso. Apresentado recurso, as demais entidades interessadas 
terão igual prazo para apresentar contrarrazões, nos termos do 
item 10.1 do Edital. Os recursos deverão ser interpostos através 
do endereço eletrônico semegabinete@prefeitura.sp.gov.br, 
destinado à Comissão de Seleção, para análise e julgamento.

 6019.2021/0002714-7
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 59/SEME/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6019.2021/0002714-7
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 09/

SEME/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATADA: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA
CNPJ N°: 51.212.348/0001-83
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CON-

TRATUAL E ACRÉSCIMO DE VALORES
VALOR: R$ 1.593.221,52 ( um milhão, quinhentos e noven-

ta e trÊs mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois 
centavos )

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.3512. 
4.4.90.39.00-00

NOTA DE EMPENHO: 80.366/2022
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 ( sessenta ) dias, a contar do dia 

28/04/2022, com término em 28/06/2022
DATA DE ASSINATURA: 20 de setembro de 2022
 6019.2018/0001527-5
I - DESPACHO
1. À vista dos elementos que instruem o presente, em 

especial as informações de SEME/CAF/DTIC (070156162), 
SEME/CAF/DCL/Contratos(070593851), SEME/CAF/DS/Compras 
(072664007), SEME/CAF (072679270), a anuência da Contrata-
da (070593706) e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta 
(073014645), 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 Porta-
ria SF n. 389/2017, além da prorrogação do prazo de vigência 
do Contrato n. 093/SEME/2018 (013688784), celebrado com 
a empresa NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 
LTDA - ME, CNPJ nº 19.452.240/0001-55, por mais 12 (doze) 
meses, a partir do dia 27/12/2022, 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 reajustado de R$ 
3.979,92 (três mil novecentos e setenta e nove reais e noventa 
e dois centavos) e mensal de R$ 331,66 (trezentos e trinta e um 
reais e sessenta e seis centavos), conforme exposto na planilha 
elaborada por SEME/CAF/DEOF (071239711).

2. AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a 
dotação orçamentária nº 19.10.27.126.3011.2.818.3.3.90.40.00
.00, no valor de R$ 44,22 (quarenta e quatro reais e vinte e dois 
centavos) em favor da empresa acima citada, conforme Nota de 
Reserva nº 67.173/2022 (072956783), para suportar as despe-
sas do presente exercício, devendo onerar dotação própria no 
exercício seguinte, em obediência ao princípio da anualidade.

 6019.2022/0003476-5
I - DESPACHO
1. À vista dos elementos que instruem o presente, com 

fundamento no art. 57 da Lei Federal nº 13.019/14, nos arts. 60 
e 61 do Decreto Municipal nº 57.575/16 e na Portaria nº 027/
SEME/2017, diante do parecer de SEME/DGPAR (073186819) 
e da Assessoria Jurídica (073264728), AUTORIZO a alteração 
do Termo de Colaboração nº 188/SEME/2022, firmado entre 
esta Pasta e a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA VIVA ZN, 
CNPJ nº 23.682.738/0001-81, para que haja troca dos horários, 
que ocorrerá as terças e quintas das 08:00 às 09:00 e 18:30 às 
19:30, aos sábados das 08:00 às 09:00 e das 09:00 às 10:00, 
face a disponibilidade de datas na utilização do espaço reser-
vado para a oficina.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

quarta-feira, 9 de novembro de 2022 às 05:00:29


