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solução logística e fornecimento de mão de obra (promotor de 
distribuição), visando ao atendimento das famílias de alunos 
matriculados na rede municipal de educação e em situação de 
extrema pobreza, cadastradas no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a serem entregues 
nas unidades educacionais ou outros locais determinados pela 
SME, no Município de São Paulo, conforme especificações téc-
nicas constantes deste processo, por até 180 dias, da empresa 
Combo Logística e Transportes Eireli, inscrita no CNPJ sob o 
n° 19.834.604/0001-61, pelo valor mensal estimado de R$ 
2.173.424,64 (dois milhões, cento e setenta e três mil, qua-
trocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos). 
II – As despesas decorrentes das contratações ora autorizadas 
onerarão a dotação orçamentária indicada no doc. 030289018. 
III – Ficam designados como fiscais do contrato os servidores 
indicados no doc. 030249206.

 DESPACHO DA COORDENADORA

SME/COAD–GAB
6016.2017/0039716-1 - SME/COAD - Adjudicação e Ho-

mologação do Pregão Eletrônico nº 01/SME/2020 - I. À vista 
da instrução do presente e considerando a manifestações 
dos setores técnicos, da Senhora Pregoeira (documento SEI 
nº 030125774) e da Assessoria Jurídica (documento SEI nº 
030214981), que acolho, e nos termos das Portarias PREF.G 
nº 65/2020 e SME nº 1.669/2020, NEGO PROVIMENTO ao re-
curso interposto pela empresa LUME SERVIÇOS GERAIS LTDA., 
CNPJ nº 14.599.466/0001-60, ADJUDICO os lotes 2, 3, 4, 5, 7 
e 8 em referência à licitante VAGNER BORGES DIAS, CNPJ Nº 
09.635.153/0001-80 e os lotes 6 e 9 à licitante SOLUÇÕES SER-
VIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI, CNPJ Nº 09.445.502/0001-09, 
vencedoras do certame e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 
01/SME/2020, visando Contratação de empresa para execução 
de serviços de conservação e limpeza de instalações prediais, 
mobiliários, materiais educacionais, áreas internas e externas 
dos Centros de Educação Infantil (CEIs) e dos Centros Munici-
pais de Educação Infantil (CEMEIs) da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme descrito na Ata da Licitação anexada ao 
processo (documento SEI nº 028882598) e na Ata Complemen-
tar nº 1 (documento SEI nº 029892105), para as empresas em 
epígrafe, de acordo com o quadro a seguir:

email: eaosilva@sme.prefeitura.sp.gov.br ou ainda, imprimi-la 
diretamente através do Sistema SEI - link "https://processos.
prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx"

Informamos ainda, que caso a empresa convocada não 
efetue o pagamento no prazo do vencimento, o documento será 
encaminhado para inscrição no Cadastro Informativo Municipal 
(CADIM e Dívida Ativa), bem como cobrança judicial do débito.

OBS: Após efetuar o pagamento, encaminhar comprovante 
original no endereço acima citado.

PROC. PAGTO Nº VALOR (DAMSP) VENCIMENTO
6016.2020/0003794-2 R$ 206,04 28/08/2020

 DESPACHO DO SECRETÁRIO

SME

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO NO DOC DE 
27/06/2020.

6016.2020/0054470-4 - Licitação: Dispensa - Interessado: 
Secretaria Municipal da Educação. Assunto: Contratação emer-
gêncial, pautada no art. 24 da lei 8666/93, inc IV, Lei 8666/93. 
Objeto: Prestação de serviços de armazenamento e distribuição 
de Cestas Básicas (alimentos não perecíveis) da Ação Alimento 
Solidário e KITs de Higiene da Ação Higiene e Limpeza Solidária, 
com respectiva solução logística e fornecimento de mão de 
obra (promotor de distribuição) I – À vista das informações 
constantes deste processo, notadamente as manifestações 
de COAD (030249206 e 030296430), a pesquisa de preços 
constante dos autos, resumida no quadro 030250395, e a ma-
nifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete (030296923), 
que acolho e adoto como razões de decidir, e tendo em vista a 
absoluta imprescindibilidade do fornecimento em pauta, que é 
essencial, conforme dispõe o art. 6º da Constituição Federal, e 
estando configuradas a emergência e urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, bem como as justificativas de escolha da 
contratada apontada pela área técnica desta Pasta, AUTORIZO, 
com fulcro no artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, a contrata-
ção emergencial para a prestação de serviços de armazenamen-
to e distribuição de Cestas Básicas (alimentos não perecíveis) 
da Ação Alimento Solidário (Decreto n° 64.938/2020) e kits de 
Higiene da Ação Higiene e Limpeza Solidária, com respectiva 

na planilha de orçamento, não serão consideradas propostas 
posteriores à licitação”.

Pergunta 2: Ref: Edital (Anexo I) - 7.1 Ref: Item 7 (Anexo 
I), subitem 7.1.7

“7.1.7 Entende-se como infraestrutura lógica a passagem 
de cabos de redes, instalação de pontos de rede, crimpagem de 
cabos com conectores RJ 45 e instalação de switches”

Entendemos que o SWITCH - 24 PORTAS – INSTALADO 
(N° Item 09-90-17) deverá ser instalado apenas fisicamente, 
sem a necessidade da configuração lógica. Está correto nosso 
entendimento?

Resposta 1: Sim, o entendimento está correto.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/SME/2020
6016.2020/0034747-0- OBJETO: Registro de preços para 

eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
instalação de rede lógica e elétrica para as unidades escolares 
da Secretaria Municipal de Educação - SME, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo 
de Referência, em atendimento ao Programa Escola Digital.

COMUNICADO
Em resposta ao questionamento da empresa abaixo rela-

cionada, prestamos o seguinte esclarecimento:
APCJ CONSTRUÇÕES LTDA 
Pergunta 1: A qualificação técnica conforme prevê o item 

9.7.1: “Atestado(s) de comprovação da capacidade técnica, em 
nome da licitante, pertinente e compatível em prazos e caracte-
rísticas com o objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, através do qual fique comprovada, 
a capacidade de ao menos 20% (vinte por cento) da quanti-
dade estimada num período de 12 meses” são quantitativos 
referentes a pontos lógicos e pontos elétricos? Visto que o 
objetivo da licitação é a contratação de empresa especializada 
em serviços de instalações de redes lógicas e redes elétricas, 
logo sendo esses itens os de maior relevância. Está correto 
nosso entendimento?

Resposta 1: Sim, conforme o item 9.7.1.1 do Anexo I (Termo 
de Referência): 9.7.1.1 Os atestados poderão ser somados para 
comprovação do quantitativo. Ressaltamos que o objeto desta 
licitação é a contratação de empresa especializada em serviços 
de instalação de rede lógica e elétrica, que vai além de instala-
ção de pontos lógicos e pontos elétricos.

 CONVOCAÇÃO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica 

a empresa S.H.A COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 
61.980.272/0001-90 , CONTRATO Nº 01/SME/CODAE/2016, 
convocada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos da data desta publicação a comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação – Setor Financeiro da Coorde-
nadoria de Alimentação Escolar, localizado à Rua Libero 
Badaró nº 425 –26º andar – Centro - São Paulo, no horário 
das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hs., para retirada 
do(s) Documento(s) de Arrecadação do Município de São Pau-
lo – DAMSP(s), relativo(s) à(s) aplicação(ões) de penalidade(s) 
contratual(ais) conforme processo(s) relacionado(s).

Considerando a Legislação Municipal referente a COVID-19, 
a DAMSP poderá ser solicitada no mesmo prazo através do 
email: eaosilva@sme.prefeitura.sp.gov.br ou ainda, imprimi-la 
diretamente através do Sistema SEI - link "https://processos.
prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx"

Informamos ainda, que caso a empresa convocada não 
efetue o pagamento no prazo do vencimento, o documento será 
encaminhado para inscrição no Cadastro Informativo Municipal 
(CADIM e Dívida Ativa), bem como cobrança judicial do débito.

OBS: Após efetuar o pagamento, encaminhar comprovante 
original no endereço acima citado.

PROC. PAGTO Nº VALOR (DAMSP) VENCIMENTO
6016.2016/0005071-2 R$ 60.587,10 28/08/2020

 CONVOCAÇÃO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica 

a empresa S.H.A COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 
61.980.272/0001-90 , CONTRATO Nº 34/SME/CODAE/2017, 
convocada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos da data desta publicação a comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação – Setor Financeiro da Coorde-
nadoria de Alimentação Escolar, localizado à Rua Libero 
Badaró nº 425 –26º andar – Centro - São Paulo, no horário 
das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hs., para retirada 
do(s) Documento(s) de Arrecadação do Município de São Pau-
lo – DAMSP(s), relativo(s) à(s) aplicação(ões) de penalidade(s) 
contratual(ais) conforme processo(s) relacionado(s).

Considerando a Legislação Municipal referente a COVID-19, 
a DAMSP poderá ser solicitada no mesmo prazo através do 
email: eaosilva@sme.prefeitura.sp.gov.br ou ainda, imprimi-la 
diretamente através do Sistema SEI - link "https://processos.
prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx"

Informamos ainda, que caso a empresa convocada não 
efetue o pagamento no prazo do vencimento, o documento será 
encaminhado para inscrição no Cadastro Informativo Municipal 
(CADIM e Dívida Ativa), bem como cobrança judicial do débito.

OBS: Após efetuar o pagamento, encaminhar comprovante 
original no endereço acima citado.

PROC. PAGTO Nº VALOR (DAMSP) VENCIMENTO
6016.2018/0063432-7 R$ 4.721,62 28/08/2020
6016.2018/0086594-0 R$ 9.625,54 28/08/2020

 CONVOCAÇÃO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica 

a empresa S.H.A COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 
61.980.272/0001-90 , CONTRATO Nº 73/SME/CODAE/2016, 
convocada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos da data desta publicação a comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação – Setor Financeiro da Coorde-
nadoria de Alimentação Escolar, localizado à Rua Libero 
Badaró nº 425 –26º andar – Centro - São Paulo, no horário 
das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hs., para retirada 
do(s) Documento(s) de Arrecadação do Município de São Pau-
lo – DAMSP(s), relativo(s) à(s) aplicação(ões) de penalidade(s) 
contratual(ais) conforme processo(s) relacionado(s).

Considerando a Legislação Municipal referente a COVID-19, 
a DAMSP poderá ser solicitada no mesmo prazo através do 
email: eaosilva@sme.prefeitura.sp.gov.br ou ainda, imprimi-la 
diretamente através do Sistema SEI - link "https://processos.
prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx"

Informamos ainda, que caso a empresa convocada não 
efetue o pagamento no prazo do vencimento, o documento será 
encaminhado para inscrição no Cadastro Informativo Municipal 
(CADIM e Dívida Ativa), bem como cobrança judicial do débito.

OBS: Após efetuar o pagamento, encaminhar comprovante 
original no endereço acima citado.

PROC. PAGTO Nº VALOR (DAMSP) VENCIMENTO
6016.2018/0072535-7 R$ 2.240,73 28/08/2020

 CONVOCAÇÃO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica 

a empresa S.H.A COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 
61.980.272/0001-90 , CONTRATO Nº 58/SME/CODAE/2017, 
convocada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos da data desta publicação a comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação – Setor Financeiro da Coorde-
nadoria de Alimentação Escolar, localizado à Rua Libero 
Badaró nº 425 –26º andar – Centro - São Paulo, no horário 
das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hs., para retirada 
do(s) Documento(s) de Arrecadação do Município de São Pau-
lo – DAMSP(s), relativo(s) à(s) aplicação(ões) de penalidade(s) 
contratual(ais) conforme processo(s) relacionado(s).

Considerando a Legislação Municipal referente a COVID-19, 
a DAMSP poderá ser solicitada no mesmo prazo através do 

encaminhado para inscrição no Cadastro Informativo Municipal 
(CADIM e Dívida Ativa), bem como cobrança judicial do débito.

OBS: Após efetuar o pagamento, encaminhar comprovante 
original no endereço acima citado.

PROC. PAGTO Nº VALOR (DAMSP) VENCIMENTO
6016.2019/0089036-8 R$ 614,55 28/08/2020
6016.2018/0036081-2 R$ 488,85 28/08/2020
6016.2019/0021998-4 R$ 250,03 28/08/2020

 CONVOCAÇÃO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica 

a empresa AEX ALIMENTA COMÉRCIO DE REFEIÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.404.495/0001-30 , CONTRATO 
Nº 37/SME/CODAE/2017, convocada para no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da data desta publica-
ção a comparecer na Secretaria Municipal de Educação 
– Setor Financeiro da Coordenadoria de Alimentação 
Escolar, localizado à Rua Libero Badaró nº 425 –26º andar 
– Centro - São Paulo, no horário das 09:00 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00 hs., para retirada do(s) Documento(s) de Ar-
recadação do Município de São Paulo – DAMSP(s), relativo(s) 
à(s) aplicação(ões) de penalidade(s) contratual(ais) conforme 
processo(s) relacionado(s).

Considerando a Legislação Municipal referente a CO-
VID-19, a DAMSP poderá ser solicitada no mesmo prazo através 
do email: eaosilva@sme.prefeitura.sp.gov.br ou ainda, imprimi-
-la diretamente através do Sistema SEI - link "https://processos.
prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx"

Informamos ainda, que caso a empresa convocada não 
efetue o pagamento no prazo do vencimento, o documento será 
encaminhado para inscrição no Cadastro Informativo Municipal 
(CADIM e Dívida Ativa), bem como cobrança judicial do débito.

OBS: Após efetuar o pagamento, encaminhar comprovante 
original no endereço acima citado.

PROC. PAGTO Nº VALOR (DAMSP) VENCIMENTO
6016.2018/0049380-4 R$ 3.939,76 28/08/2020
6016.2018/0036854-6 R$ 21.355,69 28/08/2020
6016.2017/0057062-9 R$ 9.978,02 28/08/2020

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/SME/2020
6016.2020/0034747-0- OBJETO: Registro de preços para 

eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
instalação de rede lógica e elétrica para as unidades escolares 
da Secretaria Municipal de Educação - SME, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo 
de Referência, em atendimento ao Programa Escola Digital.

COMUNICADO
Em resposta ao questionamento do munícipe abaixo rela-

cionado, prestamos o seguinte esclarecimento:
SENHOR JOSÉ ROBERTO BERTAGNA JUNIOR 
Pergunta 1: O Switch faz parte do fornecimento da licita-

ção? Se sim qual a especificação do switch? Não encontramos 
essa informação no processo.

Resposta 1:: Não, o switch não faz parte do fornecimento 
da licitação, apenas sua instalação.

Ressaltamos os itens:
“7.1.7 – Entende-se como infraestrutura lógica a passagem 

de cabos de redes, instalação de pontos de rede, crimpagem de 
cabos com conectores RJ 45 e instalação de switches.”

“9.1 - Entende-se como prestação de serviços de infraes-
trutura de rede lógica a serem executadas pela CONTRATADA 
as atividades de pré-projeto e instalação, relacionadas ao cabe-
amento de infraestrutura de rede lógica, instalação de ponto de 
rede, além de, quando necessário, instalação de rack e switch 
bem como a elaboração de toda documentação correspondente 
aos serviços executados.

 CONVOCAÇÃO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica a 

empresa APETECE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO S/A - CNPJ 
60.166.832/0001-04, CONTRATO Nº 35/SME/CODAE/2017, 
convocada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos da data desta publicação a comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação – Setor Financeiro da Coorde-
nadoria de Alimentação Escolar, localizado à Rua Libero 
Badaró nº 425 –26º andar – Centro - São Paulo, no horário 
das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hs., para retirada 
do(s) Documento(s) de Arrecadação do Município de São Pau-
lo – DAMSP(s), relativo(s) à(s) aplicação(ões) de penalidade(s) 
contratual(ais) conforme processo(s) relacionado(s).

Considerando a Legislação Municipal referente a CO-
VID-19, a DAMSP poderá ser solicitada no mesmo prazo através 
do email: eaosilva@sme.prefeitura.sp.gov.br ou ainda, imprimi-
-la diretamente através do Sistema SEI - link "https://processos.
prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx"

Informamos ainda, que caso a empresa convocada não 
efetue o pagamento no prazo do vencimento, o documento será 
encaminhado para inscrição no Cadastro Informativo Municipal 
(CADIM e Dívida Ativa), bem como cobrança judicial do débito.

OBS: Após efetuar o pagamento, encaminhar comprovante 
original no endereço acima citado.

PROC. PAGTO Nº VALOR (DAMSP) VENCIMENTO
6016.2018/0058129-0 R$ 2.773,21 28/08/2020
6016.2018/0079522-3 R$ 1.833,52 28/08/2020
6016.2017/0040986-0 R$ 6.591,77 28/08/2020

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/SME/2020
6016.2020/0034747-0- OBJETO: Registro de preços para 

eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
instalação de rede lógica e elétrica para as unidades escolares 
da Secretaria Municipal de Educação - SME, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo 
de Referência, em atendimento ao Programa Escola Digital.

COMUNICADO
Em resposta ao questionamento da empresa abaixo rela-

cionada, prestamos o seguinte esclarecimento:
MTEL YSSY 
Pergunta 1: Ref: Item 1 (Objeto), subitem 1.1 - Naquele su-

bitem é definido o objeto como segue: “1.1. Esta Licitação tem 
por objeto o Registro de preços para eventual contratação de 
empresa especializada em serviços de instalação de rede lógica 
e elétrica para as unidades escolares da Secretaria Municipal de 
Educação - SME, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, em atendimen-
to ao Programa Escola Digital.” (grifo nosso).

Tendo-se em vista que o Objeto do Edital é “Serviços de 
Instalação de Rede Lógica e Elétrica” e, tendo-se em vista o 
definido nos subitem 23.2 do Anexo I (Termo de Referência) 
que define: “23.2 Nos custos apresentados na referida planilha, 
será considerado incluído o fornecimento de todos os materiais, 
o transporte e a mão-de obra necessária à correta execução da 
obra ou serviço, bem como todas as taxas e ônus legais relati-
vos às Leis Sociais e Trabalhistas (LST) de mão de obra direta e 
indireta;” (grifo nosso).

E, considerando-se que na Proposta de Preços (Anexo 
II) não consta qualquer serviço mas, apenas uma relação de 
materiais. Entendemos que os materiais ofertados serão na 
modalidade de “Materiais para Prestação de Serviços”, con-
siderando-se os mesmos, para efeito de faturamento, com os 
tributos relativos à prestação de serviços. Está correto o nosso 
entendimento?

Resposta 1: Ressaltamos que na planilha de custos, está 
sendo considerado o item instalado e, complementando, no Ter-
mo de Referência : “23.3 Na taxa B.D.I. (Benefícios e Despesas 
Indiretas) será considerada incluídas todas as despesas com a 
administração central e local da obra e/ou serviço, inclusive a 
instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras, 
eventual custo financeiro, todos os impostos e taxas legais, bem 
como o lucro esperado. Desse modo para os itens relacionados 

LOTES - DRE VENCEDORA CNPJ VALOR MENSAL DO LOTE VALOR TOTAL DO LOTE (30 MESES)
2 - DRE Guaianases VAGNER BORGES DIAS 09.635.153/0001-80 R$ 265.326,45 R$ 7.959.793,44
3 - DRE Ipiranga/Capela do Socorro VAGNER BORGES DIAS 09.635.153/0001-80 R$ 211.283,55 R$ 6.338.506,43
4 - DRE Jaçanã/Tremembé/Itaquera VAGNER BORGES DIAS 09.635.153/0001-80 R$ 213.915,34 R$ 6.417.460,12
5 - DRE Pirituba / Jaraguá VAGNER BORGES DIAS 09.635.153/0001-80 R$ 217.092,36 R$ 6.512.770,92
7 - DRE São Miguel VAGNER BORGES DIAS 09.635.153/0001-80 R$ 211.459,97 R$ 6.343.799,00
8 - DRE São Mateus/Penha VAGNER BORGES DIAS 09.635.153/0001-80 R$ 218.379,03 R$ 6.551.370,97
6 - DRE Santo Amaro SOLUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 09.445.502/0001-09 R$ 180.584,27 R$ 5.417.528,10
9 - DRE Butantã/Freguesia SOLUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 09.445.502/0001-09 R$ 250.959,72 R$ 7.528.791,60

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/SME/2020
6016.2020/0029941-6- OBJETO: Registro de preços para 

eventual contratação de empresa especializada para forneci-
mento de materiais, serviços de instalação e configuração de 
equipamentos de rede, sistema de projeção e informática, para 
as unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação 
- SME, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas no Anexo I - Termo de Referência, em atendimento ao 
Programa Sala Digital.

COMUNICADO
Em resposta ao questionamento da empresa abaixo rela-

cionada, prestamos o seguinte esclarecimento:
MTEL YSSY
Pergunta 1: No item 7.5.2.1, é requisitado que o Access 

Point apresente características técnicas compatíveis que aten-
dam a suporte e sincronização com a Controladora WiFi Cisco 
AIR-CT-8510-K9. Para que a controladora sincronize suas confi-
gurações com o Access Point fornecido é necessária uma licença 
instalada na controladora para cada Access Point. Entendemos 
que os Access Points deverão ser fornecidos juntamente com as 
licenças necessárias para as controladoras. Está correto nosso 
entendimento?

Resposta 1: Entendimento incorreto, as controladoras atu-
ais de SME, possuem licenciamento disponível para os Access 
Points adicionais, dessa forma o fornecimento de licenças não 
deverá ser realizado.

 DESPACHO DA COORDENADORA

SME/COAD–GAB
6016.2020/0052528-9 - SME/COAD/DIAL/NUC. AQUISI-

ÇÕES - Acionamento de ATA de RP - Objeto: Aquisição de 
conjuntos sala de aula EMEI para 4 (quatro) unidades a serem 
inauguradas da Rede Municipal de Ensino -I. À vista dos ele-
mentos que instruem este processo, notadamente as manifes-
tações de SME/COAD/DIAL/NUC.AQUISIÇÕES (documentos SEI 
nº 030033736), SME/COAD/DILIC/NUPEM (documento SEI nº 
030167601), no Parecer da Assessoria Jurídica (documento SEI 
nº 030180953), que acolho, e nos termos das Portarias PREF.G 
nº 65/2020 e SME nº 1.669/2020, AUTORIZO, mediante apre-
sentação de documentação pertinente em vigor, a contratação 
da empresa MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
LTDA - CNPJ 54.826.367/0004-30, por meio da utilização da Ata 
de Registro de Preços 03/SME/2018 e Termo de Aditamento 35/
SME/2019 (documentos SEI nº 030014548 e SEI nº 030014751), 
para a aquisição 128 (cento e vinte e oito) conjuntos sala de 
aula EMEI para atender à demanda de inauguração de 1 (um) 
CEMEI e 3 (três) CEUs CEMEI da Rede Municipal de Ensino, pelo 
preço unitário de R$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete 
reais), perfazendo o total de R$ 59.776,00 (Cinquenta e Nove 
Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais), onerando a dotação 
orçamentária nº 16.10.12.365.3010.2.876.4.4.90.52.00.00, 
indicada na Nota de Reserva nº 35.626/2020 (documento SEI 
nº 030173484). II. Com fundamento no art.67, da Lei Federal 
nº 8.666/93, combinado com o art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/14, ficam designados como fiscais do contrato os servi-
dores indicados de acordo com as informações da SME/COAD/
DIAL/NUC. AQUISIÇÕES em documento SEI nº 030033529.

 DESPACHO DA COORDENADORA

SME/COAD–GAB
6016.2020/0052068-6 - SME/COGED- Inexigibilidade de 

Licitação- Prestação de serviços de consultoria e assessoria 
técnica especializadas -I. À vista dos elementos que instruem 
o presente processo, notadamente a manifestação da SME/
COGED- Coordenadoria de Gestão e Organização Educacional 
em documentos SEI nº 029954426 e SEI nº 029982987 e o Pa-
recer da Assessoria Jurídica (SEI nº 030241089) que acolho, com 
fundamento no art. 18-A da Lei 14.517/07, cumulado com o art. 
25, caput, da Lei nº 8.666/93 e nos termos das Portarias PREF.G 
65/2020 e SME 1.669/2020, AUTORIZO, mediante a apresenta-
ção de documentação pertinente em vigor, a contratação da 
empresa SÃO PAULO PARCERIAS S.A - CNPJ 11.702.587/0001-
05, para a prestação de serviços de consultoria e assessoria téc-
nica especializadas dedicados ao suporte ao desenvolvimento 
de ações da Secretaria Municipal de Educação (“SME”), volta-
das ao desenho de uma modelagem econômico-financeira para 
administração de imóveis destinados à prestação de serviços de 
CEI/creches municipais, no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e 
dez mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.
365.3010.2.828.3.3.90.35.00.00, indicada em Nota de Reserva 
nº 35.748/2020 (documento SEI nº 030210838).II. Com funda-

mento no art.67 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com 
o art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/14, ficam designados 
como fiscais do contrato, os servidores indicados de acordo com 
a informação de SME/COGED (documento SEI nº 029954426).

 DESPACHO DA COORDENADORA

SME/COAD–GAB
6016.2019/0045308-1- SME/COPED/NTA – Núcleo Técnico 

de Avaliação- Aditamento contratual- PROVINHA SÃO PAULO 
E PROVA SÃO PAULO – EDIÇÃO 2019-I. À vista dos elemen-
tos contidos no presente, notadamente as manifestações de 
SME/COPED/NTA – Núcleo Técnico de Avaliação (documento 
SEI nº 030105299), da Assessoria Jurídica (documento SEI 
nº 030205305), com fundamento no artigo 65, §2º, II, da Lei 
8.666/93 e nos termos das Portarias PREF.G nº 65/2020 e SME 
nº 1.669/2020, AUTORIZO, mediante documentação pertinente 
em vigor, o aditamento do TC 92/SME/19, firmado com a 
empresa FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO – VUNESP, 
CNPJ Nº 51.962.678/0001-96 , para dele fazer contar: excep-
cionalmente em face da situação de emergência declarada por 
meio do Decreto 59.283/2020 e em atenção às medidas de es-
forços de contenção à propagação da infecção pela COVID-19, 
a alteração da forma de execução contratual, o que resultará 
na supressão de alguns dos produtos, inicialmente previstos na 
FASE-5 PRÉ TESTES DE ITENS do Termo de Referência, ANEXO 
I do TC 92/SME/19, com a supressão dos produtos PR 1.1.6, 
PR 1.1.8, PR 1.1.9, PR 1.1.10, PR 1.1.11, PR 2.1.5, PR 2.1.7, PR 
2.1.8, PR 2.1.9, PR 2.1.10 e PR 3.1.7, havendo uma redução 
de R$ 293.392,00 (duzentos e noventa e três mil trezentos 
e noventa e dois reais), sobre o valor inicial da contratação, 
passando a presente contratação a vigorar pelo valor total de 
R$ 6.187.914,71 (seis milhões, cento e oitenta e sete mil, nove-
centos e quatorze reais e setenta e um centavos).

 EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 
32/SME/2020 - TERMO DE CONTRATO Nº 59/
SME/2014

6016.2017/0000812-2 - 2013-0.351.364-8 - EDITAL DE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/SME/2014 - CONTRATANTE: PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da Secretaria 
Municipal de Educação - CONTRATADA: LÓGICA SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA EIRELI - CNPJ: 05.408.502/0001-70 - OBJETO: Con-
tratação de empresa para implantação e operação do Sistema 
Integrado de Segurança Patrimonial Desarmada para as Uni-
dades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação - 
OBJETO DO ADITAMENTO: Remanejamento de 01 (um) posto de 
vigilância, da Rua Vitalina Grassman, 199 – Jd. Mirante para a 
Rua Aurea Gama, 199 – Jd. Piracuama, a partir de 30/03/2020, 
por ocasião da mudança de endereço do Almoxarifado da 
DRE-CL - VALOR MENSAL REFERENTE À INSTALAÇÃO DO 
CIRCUITO DE CÂMERAS: R$ 5,34 (cinco reais e trinta e quatro 
centavos) - VALOR TOTAL: R$ 31,87 (trinta e um reais e oitenta 
e sete centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.122.30
24.2.100.3.3.90.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 23/04/2020 
- VIGÊNCIA: 183 dias - SIGNATÁRIOS: Sr. Antonio Carlos Serpa, 
Coordenador da COAD da Secretaria Municipal de Educação e 
Sr. André Andrade dos Santos, Procurador da empresa LÓGICA 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO 
IPIRANGA

 6016.2019/0023182-8. I - À vista dos elementos que 
instruem o presente, no exercício das atribuições legais que me 
foram delegadas pelo Titulo de Nomeação nº 59 de 08 de abril 
de 2019, Portaria SME nº 1.669/2020, AUTORIZO o empenho 
complementar no valor R$ 878,40 (oitocentos e setenta e oito 
reais e quarenta centavos) referente ao INSS Patronal, conforme 
030319949 em favor de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL, CNPJ nº 29.979.036/0001-40 onerando a dotação 16.1
1.12.367.3010.2.827.3.3.90.47.00.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
SANTO AMARO

 PROCESSO 6016.2020/0053608-6
1-) À vista dos elementos de convicção constantes no 

presente administrativo, em especial da manifestação de DIAF/ 
Setor de Compras em folhas encartadas no presente, com a 
competência a mim delegada pela Portaria nº 379/2020/SME e 
fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
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