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Educacionais desta Diretoria Regional de Educação pelo valor 
total de R$ 1.998,00 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Oito 
Reais), onerando as dotações e quantidades: EMEFs na dotação 
16.21.12.361.3010.2.826.3.3.90.30.00.00 no valor de R$ 
666.00 (Seiscentos e Sessenta e Seis Reais), através da Nota de 
Reserva nº 37.409/2020 SEI N° 030520980, EMEI’s na dotação 
16.21.12.365.3010.4.362.3.3.90.30.00.00 no valor de R$ 
666.00 (Seiscentos e Sessenta e Seis Reais), através da Nota de 
Reserva nº 37.408/2020 SEI N° 030520910, CEI 16.21.12.365.3
010.4.360.3.3.90.30.00.00 no valor de R$ 504,00 (Quinhentos 
e Quatro Reais), através da Nota de Reserva 37.404/2020 SEI 
N° 030520853 , CEU 16.21.12.368.3010.4.364.3.3.90.30.00.00 
no valor de R$ 72,00 (Setenta e Dois Reais), através da Nota de 
Reserva 37.411/2020 SEI N° 030521118 e DRE 16.21.12.122.30
24.2.100.3.3.30.90.00.00 no valor de R$ 90,00 (Noventa Reais) 
através da Nota de Reserva 37.412/2020 SEI N° 030521252, do 
orçamento vigente.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO 
BUTANTÃ

 Processo 6016.2020/0046287-2 CONVOCAÇÃO PARA 
A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO À vista dos elementos 
que instruem o presente, no uso de competência conferida 
pela Portaria 4.753 de 25/06/2020 que instituiu a Comissão de 
Licitação no âmbito da Diretoria Regional de Educação. I. Para 
as tratativas referentes ao mandado de segurança autuado 
sob n. 1025196-92.2020.8.26.0053, ajuizado por GTP- Treze 
Listas e Segurança e Vigilância Ltda CNPJ 62.874.094/0001-85 
contra ato do Pregoeiro no âmbito do Pregão n. 004/2020. 
fica CONVOCADA a empresa GTP- Treze Listas e Segurança e 
Vigilância Ltda CNPJ 62.874.094/0001-85 a apresentar no prazo 
de 03 (três) dias corridos, o recurso ora solicitado referente ao 
Pregão Eletrônico 004/DRE-BT/2020.

 ESPORTES E LAZER
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ASSESSORIA JURIDICA

 6019.2020/0001215-6
1. À vista dos elementos constantes do presente processo, 

em especial das manifestações da Divisão de Contratos e 
Licitações – DCL (doc. 028377950 e 030514378) e da Divisão 
Orçamentária Financeira – DEOF (doc. 028995102), além do 
parecer da Assessoria Jurídica (doc. 030605914), que acolho 
e adoto como razão de decidir, e diante da competência da 
Portaria nº 001/SEME/2020, APLICO à contratada MAXTÉCNICA 
SERVIÇOS INTEGRALIZADOS EIRELI, CNPJ n. 09.289.112/0001-
89, nos termos do artigo 87, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, 
dos artigos 54 e seguintes do Decreto Municipal nº 44.279/03, e 
da legislação pertinente, a penalidade de MULTA no valor total 
de R$ 1.660,42 (um mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e 
dois centavos), com amparo nas cláusulas do Termo Contratual 
048/SEME/2018, conforme cálculo do DEOF (doc. 028995102).

2. Fica a interessada intimada a, querendo, interpor recurso 
da presente decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo 
já franqueada a vista e a extração de cópias do processo, nos 
termos dos artigos 41 e seguintes da Lei Municipal nº 14.141, 
de 27 de março de 2006, em igual prazo, permanecendo o pro-
cesso em DCL/Contratos para vistas durante o período.

 ATA DE RECLASSIFICAÇÃO DO EDITAL DE 
CONVITE Nº 001/SEME/2020

Tipo: Menor Preço
Processo Administrativo: SEI nº 6019.2019/0004243-6
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS 

VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS E ARQUIBANCADA DO CE GERALDO 
JOSÉ DE ALMEIDA, SITUADO NA AVENIDA AGENOR COUTO DE 
MAGALHÃES, Nº 32 – PIRITUBA SÃO PAULO – SP, conforme as 
especificações contidas no Anexo II – Memorial Descritivo.

No dia 06 de julho de 2020, às 11h30, reuniram-se na sala 
da Assessoria Técnica de Planejamento Estratégico, situado na 
Alameda Iraé, 35 - Moema, os membros ao final nomeados 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL 01, instituída 
através da Portaria nº 013/SEME-G/2020, publicada no DOC de 
25/03/2020, para a Sessão Pública de Reabertura da Licitação 
em epígrafe. A Senhora presidente informa a RECLASSIFI-
CAÇÃO às empresas presentes, após a análise dos recursos 
interpostos pelas empresas EFFORT COMÉRCIO, SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA-ME; RENOVACCIO CONSTRUÇÕES LTDA-
-EPP e ALABASTRO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
– EPP. Ficam CLASSIFICADAS DEFINITIVAMENTE como segue: 
1 – EFFORT COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME 
– CNPJ Nº 18.225.720/0001-10 que apresentou proposta no 
valor de R$ 151.324,38 (cento e cinquenta e um mil, trezentos 
e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos); 2 – APENG SER-
VIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ – 30.037.029/0001-09 
– que apresentou proposta no valor de R$ 170.052,83 (cento 
e setenta reais, cinquenta e dois reais e oitenta e três reais); 
3 – ALABASTRO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-
-EPP – CNPJ – 15.049.818/0001-76 – que apresentou proposta 
no valor de R$ 172.063,06 (cento e setenta e dois mil, sessenta 
e três reais e seis centavos); 4 – MAROSTICA ENGENHARIA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP – 01.133.441/0001-24 – que 
apresentou habilitação e proposta em envelopes separados no 
valor de R$ 177.625,93 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e 
vinte e cinco reais e noventa e três centavos; 5 – RENOVACCIO 
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP – CNPJ – 30.646.374/0001-24 – 
que apresentou proposta no valor de R$ 180.222,15 (cento e 
oitenta mim, duzentos e vinte e dois reais e quinze centavos); 6 
- DBL CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP – CNPJ – 13.769.871/0001-16 
– que apresentou proposta no valor de R$ 186.242,82 (cento e 
oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e 
dois centavos; e 7 – MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA – CNPJ – 57.646.374/0001-04 – que apre-
sentou proposta no valor de R$ 189.985,84 (cento e oitenta e 
nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro 
centavos). Feito isto, decide a CPL-01, com fulcro no item 5.3.4, 
subitem “a” do édito convocatório, convocar a empresa EFFORT 
COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME – CNPJ 
Nº 18.225.720/0001-10, no prazo improrrogável de 02 (dois) 
dias úteis, a apresentar a planilha de composição do B.D.I e 
encargos sociais. Nada mais havendo a ser tratado, fica a pre-
sente sessão encerrada. Publique-se e insira-se na Internet. Eu 
FERNANDA RODGERIO COSTA, Membro, lavrei a presente que 
segue abaixo, assinada pela Comissão. 

 6019.2020/0000492-7
1. À vista dos elementos constantes do presente processo, 

em especial das manifestações do ateste (026351835), da 
Divisão de Suporte Interno (026355801), de SEME/CAF/DCL/
Contratos, 029958170 e o Parecer retro da Assessoria Jurídica 
que acolho (030587073), e diante da competência delegada 
pela Portaria nº 001/SEME-G/2020, APLICO a penalidade de 
MULTA à empresa ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA., 
CNPJ nº 05.457.677/0001-77, em razão da reincidência da 
inoperância de câmeras de segurança nas Unidades Esportivas 
de SEME, correspondente ao valor de R$ 30.959,53 (trinta mil, 
novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centa-
vos), conforme cálculo elaborado por DEOF (028152726), com 
fundamento na Cláusula 10 - subitem 10.1.7 do Contrato nº 
013/SEME/2015 e no art. 87, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93.

2. Fica a interessada intimada a, querendo, interpor recurso 
da presente decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permane-
cendo o processo no DCL para visitas durante o período.

3) Outrossim AUTORIZO a emissão de empenho em nome 
da locadora acima citada, no valor de R$ 66.038,75 (sessenta e 
seis mil trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) onerando 
a dotação 16.18.12.365.3010.2.828.3.3.90.39.00 do orçamento 
vigente, através da reserva 37.082, SEI nº 030465738.

 PROCESSO 6016.2016/0016788-1
1) À vista do contido no presente administrativo, com a 

competência delegada pela Portaria nº 379/2020 e fundamenta-
da pelo art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 49 do Decreto 
Municipal nº 44279/2003, AUTORIZO a prorrogação e reajuste 
de valor do Contrato de Locação S/N/SAS/VM-JÁ, firmado 
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - DRESA e os 
senhores JOSÉ BARBOSA FILHO, CPF 042.444.518-20 cujo e 
ELIZABETH MARIA CAMPEDELLI BARBOSA, CPF 172.876.868-
30, cujo objeto é a locação do imóvel localizado na Rua Apacê, 
442, Jabaquara, São Paulo - SP, onde encontra-se instalado o 
CEI VOVÓ PAULINA, para fazer constar o reajuste mensal de R$ 
78,32 (setenta e oito reais e trinta e dois centavos), passando o 
valor mensal do aluguel para R$7.316,58 (sete mil trezentos e 
dezesseis reais e cinquenta e oito centavos). Os recursos neces-
sários para este exercício importam em R$ 50.728,25 (cinquen-
ta mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) e 
os recursos necessários para 12 (doze) meses importam em R$ 
87.798,78 (oitenta e sete mil setecentos e noventa e oito reais 
e setenta e oito centavos), a partir de 03/06/2020.

2) Ficam mantidas as demais disposições que não colidam 
com o presente;

3) Outrossim AUTORIZO a emissão da nota de empenho 
em nome da locadora acima citada, no valor estimado de R$ 
50.728,28 ( cinquenta mil setecentos e vinte oito reais e vinte e 
oito centavos ) onerando a dotação 16.18.12.365.3010.2828.3
.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, através da reserva 9.635, 
SEI nº 026988403.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAPELA DO SOCORRO

 PROCESSO Nº 6016.2020/0042777-5
I. À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, em especial a manifestação de SME-DRE-CS-
-DIAF-CONTRATOS e da Assessoria Jurídica desta Secretaria, 
que acolho como razão de decidir, DEFIRO o pedido formulado 
pela pessoa jurídica de direito privado DANLEX TRANSPORTE 
LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 07.503.564/0001-96, e AUTO-
RIZO a liberação da prestação de garantia na modalidade de 
depósito de valores junto à Secretaria da Fazenda, guia DAMSP 
constante em SEI 028930987, no valor de R$363,85.

II. PUBLIQUE-SE.
III. A seguir, a DIAF-Contratos para que o processo de ori-

gem deste Contrato, acompanhe o presente, após que os autos 
sejam encaminhados à Secretaria Municipal das Finanças para 
adoção das demais providências cabíveis.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
ITAQUERA

 EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N.º 04/ DRE 
IQ/2020 - TERMO DE CONTRATO N.º 01/DRE IQ/2016 
- PROCESSO ELETRÔNICO N.º 6016.2017/0004626-1 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.041.974-3 - PREGÃO 
SEMPLA N.º 008/2014/COBES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 004/SEMPLA-COBES/2014 - CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ DIRETORIA REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO ITAQUERA - CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL 
S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62 - OBJETO DO CONTRATO: 
Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (voz e dados), 
com a disponibilização de terminais móveis em regime de 
comodato (celular, smartphone, modem e sim cards); OBJETO 
DO ADITAMENTO: Prorrogação do Contrato supracitado, com 
vigência até 12/05/2020, por mais 12 meses, compreendendo 
o período de 13/05/2020 a 12/05/2021. As demais disposições 
contratuais mantem-se inalteradas; VALOR MENSAL DO 
CONTRATO: R$ 2.237,23 (Dois mil duzentos e trinta e sete 
reais e vinte e três centavos);VALOR TOTAL DO CONTRATO 
(para o período de doze meses): R$ 26.846,76 (Vinte e seis mil 
oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos); 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.19.12.122.3024.2100.3390.3
900.00; SIGNATÁRIOS: Marcia Marques dos Santos, Diretora 
Regional de Educação da DRE Itaquera; Fabio Marques de 
Sousa Levorin, Gerente, e Ricardo José Figueira, Gerente, 
representantes legais da empresa Telefônica Brasil S/A. 

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
SÃO MIGUEL

 Processo SEI: 6016.2020/0054576-0 Aquisição de materiais 
para acessibilidade do material trilhas II. I – A vista dos 
elementos constantes no presente administrativo, e no uso 
das atribuições a mim delegadas pela PORTARIA Nº 1.669, 
DE 29 DE JANEIRO DE 2020 e com fundamento no inciso 
II do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, e demais normas 
complementares aplicáveis à espécie, AUTORIZO a contratação 
por Dispensa de Licitação da Empresa GHAIA Comercial LTDA, 
CNPJ 26.564.812/0001-53, objetivando a aquisição de materiais 
para acessibilidade para produção dos Cadernos Trilhas 2 com 
acessibilidade para os estudantes com deficiência visual da 
DRE/MP, pelo valor total de R$ 1.029,00 (um mil vinte e nove 
reais). II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho, onerando 
a dotação orçamentária nº 16.20.12.367.3010.2.861.3.3.90.3
0.00.00.

 Inscrição no CADIN Processos de Adiantamentos 
Bancários/2003

O Diretor Regional de Educação da Diretoria Regional 
de Educação São Miguel, no uso de suas atribuições legais 
em cumprimento as legislações vigentes, especialmente a 
Ordem Interna 01/2004-PREF que visa a adoção das medidas 
referentes ao ressarcimento ao erário público municipal e, a 
vista dos elementos que instruem o presente, em especial as 
manifestações dos setores técnicos competentes e o parecer 
jurídico que acolho e adoto como razão de decidir, no exercício 
da competência delegada pela Portaria nº 1.669 DE 29/01/2020 
, é a presente NOTIFICAÇÂO, com fulcro nos termos do Art. 5º 
inciso III do Decreto nº 47.096/2006, para notifica-lo do registro 
no sistema de gestão do CADIN municipal do Senhor Carlos 
Roberto de Lima CPF 047.673.928-45 relativo aos processos de 
adiantamentos bancários nº 2003-0.181.357-0 de julho/2003 
valor atualizado de R$ 12.786,64 , 2003-0.181.422-4 de agosto 
de 2003 valor atualizado de R$ 6.860,22 e 2003-0.220.095-5 
de setembro de 2003 no valor atualizado de R$4.721,43.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
GUAIANASES

 SEI 6016.2020/0046998-2 I - À Vista dos elementos 
contidos no presente e no exercício das atribuições a mim 
conferidas pelo título de Nomeação 30 de 19 de Janeiro de 
2017 do D.O.C de 20/01/2017, Lei Municipal 13.278/2002, 
regulamentada pelo Decreto 44.279/03, Lei Federal 8.666/93 
art. 24; Decreto Orçamentário nº 59.171 de 10/01/2020; Lei 
Federal nº 13.979/2020; Decreto Estadual nº 64.879/2020, n° 
64.949/2020 e 59.473/2020; Decretos Municipais 59.283/2020 
e 59.291/2020 que declara situação de emergência no 
Município de São Paulo, para enfrentamento da pandemia 
decorrente do coronavírus - COVID 19 AUTORIZO a aquisição de 
222 unidades de Protetor Facial Avoid - Face Shield, conforme 
requisição SEI N° 030412156 cuja a vencedora é a empresa 
HPLASTICOS - Henrique Holubovski Pereira da Silva inscrita 
no CNPJ nº 26.254.225/0001-68 conforme proposta SEI N° 
030551820 para atender as necessidades das Unidades 

 DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE

SME/GAB
6016.2020/0027003-5 - Manutenção por ATA de Registro 

de Preço – Retificação do Despacho. I - Retifico o Despacho 
(030093508), publicado no DOC de 24/06/2020, para fazer 
constar o nome da empresa M A S CONSTRUÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTOS LIMITADA e não como constou, ratificando-o em 
seus demais termos.

 DESPACHO DA COORDENADORA

COAD-G
6016.2019/0062691-1 - SME/CODAE – Dispensa de licita-

ção, para aquisição de lixeiras para uso da CODAE - A vista das 
informações contantes do presente, em especial a justificativa 
da Coordenadoria de Alimentação Escolar em documento SEI 
030146973, e nos termos das Portarias PREF.G nº 65/2020 e 
SME nº 1.669/2020: I- DECIDO tornar insubsistente a autoriza-
ção exarada em documento SEI 027145423 e, como consequ-
ência, tornar sem efeito a publicação no DOC de 27/03/2020 
pág. 51.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
FREGUESIA / BRASILÂNDIA

 6016.2017/0055753-3 À vista dos elementos constantes 
dos autos, em especial as manifestações dos setores técnicos 
competentes e o parecer jurídico desta DIRETORIA REGIONAL 
DE EDUCAÇÃO, que acolho e adoto como razão de decidir, 
no exercício da competência delegada pela Portaria SME nº 
1.669/2020 e Portaria de Nomeação Nº. 276 de 16/04/20 
publicado em 17/04/20, AUTORIZO, com fundamento nas 
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e 
Portaria SME nº 4.548/2017, alterada pela Instrução Normativa 
nº 05/18, o Aditamento ao Termo de Colaboração n.º 835/
DRE FB/2017 - RPI celebrado com a Organização da Sociedade 
Civil ASSOCIAÇÃO FEMININA DAS SERVIDORAS PÚBLICAS DO 
BRASIL - AFEMI – CNPJ n.º 46.520.714/0001-21, visando a 
diminuição da capacidade de atendimento do CEI CRIA , para 
atendimento de 59 crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos, sendo 
18 de berçário, pelo valor de repasse mensal de R$ 57.051,62 
(Cinquenta e Sete Mil, Cinquenta e Um Reais e Sessenta e 
Dois Centavos), a partir de 01/02/2020 , de acordo com a 
Minuta doc. SEI 030008225 e o Plano de Trabalho apresentado 
pela organização e que faz parte integrante do termo. II- 
Acolho as justificativas em doc. SEI n.º (029936217/030008250) 
para celebração da parceria com a organização da sociedade 
civil acima indicada, com dispensa de chamamento público, 
considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços de 
educação e o prévio credenciamento da organização perante 
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do 
artigo 30 do Decreto nº 57.575/16 III- Nos termos do art. 
18, VII, da Portaria SME nº 4.548/2017 e Portaria 128/2020 
de 15 de maio de 2020, fica designada como Gestora da 
parceria, a servidora Daniely Ferreira de Souza, RF 776.706-4 
e, como suplente, a servidora Elaine Baptista Giorgis Piccini, 
RF 537.619-0. IV- A Comissão de Monitoramento e Avaliação 
será aquela designada pela Portaria DRE-FB n.º 203/2019, de 
22 de novembro de 2019, complementada pela Portaria DRE/
FB n.º 95 de 07 de fevereiro de 2020. V- A documentação 
exigida pela Portaria SME 4.548/17 deverá estar em vigor no 
momento da efetiva formalização do instrumento, incluindo 
as certidões negativas e certificado de regularidade. VI- As 
despesas decorrentes da celebração ora autorizada onerarão a 
dotação orçamentária nº. 16.00.16.13.12.365.3010.2.828.3.3.
50.39.00.00. 

 6016.2017/0050316-6 I- À vista dos elementos constantes 
dos autos, em especial as manifestações dos setores técnicos 
competentes e o parecer jurídico desta DIRETORIA REGIONAL 
DE EDUCAÇÃO, que acolho e adoto como razão de decidir, 
no exercício da competência delegada pela Portaria SME nº 
1.669/2020 e Portaria de Nomeação Nº. 276 de 16/04/20 
publicado em 17/04/20, AUTORIZO, com fundamento nas 
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e 
Portaria SME nº 4.548/2017, alterada pela Instrução Normativa 
nº 05/18, o Aditamento ao Termo de Colaboração n.º 509/DRE 
FB/2017 - RPP celebrado com a Organização da Sociedade Civil 
INSTITUTO AÇÃO E PROTEÇÃO – CNPJ n.º 12.762.025/0001-
01, visando a diminuição da capacidade de atendimento do 
CEI PRISCILLA TELLES SIQUEIRA BALOTTA DE OLIVEIRA , para 
atendimento de 152 crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos, sendo 
80 de berçário, pelo valor de repasse mensal de R$ 121.111,80 
(Cento e Vinte e Um Mil, Cento e Onze Reais e Oitenta 
Centavos), sendo R$ 8.944,34 (Oito Mil, Novecentos e Quarenta 
e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) para custeio de 
aluguel mais IPTU, a partir de 01/02/2020, de acordo com a 
Minuta doc. SEI 030133963 e o Plano de Trabalho apresentado 
pela organização e que faz parte integrante do termo II- Acolho 
as justificativas em doc. SEI n.º (029377728) (030134012), 
para celebração da parceria com a organização da sociedade 
civil acima indicada, com dispensa de chamamento público, 
considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços de 
educação e o prévio credenciamento da organização perante 
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do 
artigo 30 do Decreto nº 57.575/16 III- Nos termos do art. 
18, VII, da Portaria SME nº 4.548/2017 e Portaria 128/2020 
de 15 de maio de 2020, fica designada como Gestora da 
parceria, a servidora Daniely Ferreira de Souza, RF 776.706-4 
e, como suplente, a servidora Elaine Baptista Giorgis Piccini, 
RF 537.619-0. IV- A Comissão de Monitoramento e Avaliação 
será aquela designada pela Portaria DRE-FB n.º 203/2019, de 
22 de novembro de 2019, complementada pela Portaria DRE/
FB n.º 95 de 07 de fevereiro de 2020. V- A documentação 
exigida pela Portaria SME 4.548/17 deverá estar em vigor no 
momento da efetiva formalização do instrumento, incluindo 
as certidões negativas e certificado de regularidade. VI- As 
despesas decorrentes da celebração ora autorizada onerarão a 
dotação orçamentária nº. 16.00.16.13.12.365.3010.2.828.3.3.
50.39.00.00.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
SANTO AMARO

 PROCESSO 6016.2016/0016788-1
1) À vista do contido no presente administrativo, com a 

competência delegada pela Portaria nº 379/2020 e fundamenta-
da pelo art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 49 do Decreto 
Municipal nº 44279/2003, AUTORIZO a prorrogação e reajuste 
de valor do Contrato de Locação s/nº/SAS/VM-JA/2002, firmado 
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - DRESA e ALE-
XANDRIA LIVROS E PRESENTES LTDA, CNPJ 96.213.954/0001-
51 cujo objeto é a locação do imóvel localizado na Rua das 
Rolinhas, 267, Jabaquara, São Paulo - SP, onde encontra-se 
instalado o CEI SANTA CATARINA II, fazendo constar o reajuste 
mensal de R$ 221,42 (duzentos e vinte e um reais e quarenta 
e dois centavos), passando o valor mensal do aluguel para R$ 
9.524,82 (nove mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta 
e dois centavos) e o total anual para R$ 114.297,84 (cento e 
quatorze mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro 
centavos), pelo prazo de 12 meses, a partir de 03/06/2020.

2) Ficam mantidas as demais disposições que não colidam 
com o presente;

termos da Portaria nº 32/2020/SMC-G, nas condições abaixo 
estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas 
legais:

CONTRATADO: Jefferson Oliveira Santos Lima (CPF nº 
357.898.808-19), nome artístico “Gê de Lima”, e os demais 
integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade, 
por intermédio de LEANDRO SOARES DOS SANTOS, inscrita no 
CNPJ sob o nº 30.912.320/0001-89.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Gê de Lima - Live: 
Gê de Lima.

DATA/PERÍODO: 04/07/2020, totalizando 1 apresentações 
conforme proposta/cronograma.

LOCAL: Online - Centro Cultural da Juventude (CCJ)
VALOR GLOBAL: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º 
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.391.
3.3.90.39.00.00, conforme Nota de reserva de recursos nº 
37.164/2020 (030498570).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Ingrid Soares Santos , RF 822.139.1, 
como fiscal do contrato e Pedro Machado Granato, RF 
858.666.7, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO DA COORDENADORA

COAD/GAB
6016.2019/0083838-2 - SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 10.229.266/0001-64 - Aplicação de 
penalidade – Multa - Serviços de Monitoramento Aquático 
nos CEU’S da SME - Período de OUTUBRO/2019 - I. À vista dos 
elementos que instruem o presente, notadamente as manifesta-
ções da SME/COAD/DIGECON - NUC SER TER (documento SEI 
nº 030025311) e o Parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta 
(documento SEI nº 030453604), que acolho e adoto como razão 
de decidir, com fundamento no artigo 87, II, da Lei Federal nº 
8.666/93, nos arts. 54 e 55, do Decreto Municipal nº 44.279/03, 
e nos termos da competência delegada pelas Portarias PREF.G 
nº 65/2020 e SME nº 1.669/2020, APLICO à contratada em 
epígrafe a penalidade de MULTA, no valor de R$ 556,55 (qui-
nhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 
com base no TC 09/SME/2016 e nos cálculos referidos no (docu-
mento SEI nº 024019359). - II. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para eventual interposição de recurso administrativo, 
sendo já franqueada a vista e a extração de cópias dos autos, 
nos termos dos artigos 41 e seguintes, da Lei Municipal nº 
14.141, de março de 2006, em igual prazo.

 DESPACHO DA COORDENADORA

SME/COAD–GAB
6016.2020/0049833-8 - SME/ COPED- Coordenadoria Pe-

dagógica - Acionamento da ATA de Registro de Preços nº 01/
SME/2019 - Impressão dos Cadernos – Trilhas de Aprendizagens 
(Volume 2) - I. À vista dos elementos que instruem este pro-
cesso, notadamente as manifestações de SME/ COPED- Coor-
denadoria Pedagógica (documentos SEI nº 029941406 e SEI 
nº 030451405), SME/COAD/DILIC/NUPEM (documento SEI nº 
030529984), no Parecer da Assessoria Jurídica (documento SEI 
nº 030377972), 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 EDIGRÁFICA GRÁFICA E EDITORA LTDA - CNPJ 
04.218.430/0001-35, por meio da utilização da Ata de Registro 
de Preços 01/SME/2019 e Aditamentos (documentos SEI nº 
029745207, SEI nº 029745214 e SEI nº 029745216), para a 
impressão dos Cadernos Trilhas de Aprendizagens (Volume 2), 
conforme segue: Lote/Item 4 / 1F, 421.942 (quatrocentos e vinte 
e um mil novecentos e quarenta e dois) cadernos do Ensino 
Fundamental, pelo valor unitário de R$ 4,28 (quatro reais e 
vinte e oito centavos) e valor total de R$ 1.805.911,76 (um 
milhão, oitocentos e cinco mil novecentos e onze reais e setenta 
e seis centavos); Lote/Item 3 / 1C, 2.550 (dois mil quinhentos e 
cinquenta) cadernos do Ensino Médio, pelo valor unitário de R$ 
7,68 (sete reais e sessenta e oito centavos) e valor total de R$ 
19.584,00 (dezenove mil quinhentos e oitenta e quatro reais); 
Lote/Item 3 / 2B, 8.708 (oito mil setecentos e oito) cadernos 
do EJA Regular: Complementar e Final, Modular: Módulos III 
e IV e CIEJAs: Módulos III e IV, pelo valor unitário de R$ 7,90 
(sete reais e noventa centavos) e valor total de R$ 68.793,20 
(sessenta e oito mil setecentos e noventa e três reais e vinte 
centavos); lote/Item 4 / 1E, 36.409 (trinta e seis mil quatrocen-
tos e nove) cadernos do EJA Regular: Alfabetização e Básica, 
Modular: Módulos I e II e CIEJAs: Módulos I e II, pelo valor de 
R$ 4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos) e valor total 
de R$ 163.112,32 (cento e sessenta e três mil cento e doze 
reais e trinta e dois centavos), perfazendo o valor total global 
de R$ 2.057.401,28 (dois milhões, cinquenta e sete mil quatro-
centos e um reais e vinte e oito centavos), onerando a dotação 
orçamentária nº 16.10.12.368.3026.2.831.3.3.90.32.00.00, 
indicada na Nota de Reserva nº 36.598/2020 (documento SEI 
nº 030366429) - 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/COPED 
(documento SEI nº 029745217).

 DESPACHO DA COORDENADORA

COAD/GAB
6016.2019/0067944-6 - Limpadora Califórnia Ltda. - CNPJ 

nº 61.514.618/0001-64 -Aplicação de penalidade – Multa - 
Serviços de Conservação e limpeza de instalações prediais,áreas 
internas e externas, áreas verdes, tratamento de piscinas e 
serviços de copa prestados aos CEU's da SME. - Período de 
Setembro/2019. - I. À vista dos elementos que instruem o pre-
sente, notadamente as manifestações da SME/COAD/DIGECON 
- NUC SER TER (documento SEI nº 030206672) e o Parecer da 
Assessoria Jurídica desta Pasta (documento SEI nº 030436688), 
que acolho e adoto como razão de decidir, com fundamento 
no artigo 87, II, da Lei Federal nº 8.666/93, nos arts. 54 e 55, 
do Decreto Municipal nº 44.279/03, e nos termos da compe-
tência delegada pelas Portarias PREF. G nº 65/2020 e SME nº 
1.669/2020, APLICO à contratada em epígrafe a penalidade 
de MULTA, no valor de R$ 14.589,51 (quatorze mil quinhentos 
e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), com base 
no TC nº 09/SME/2015- LOTES 07 e nos cálculos referidos no( 
documento SEI nº 022490836). - II. Fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso admi-
nistrativo, sendo já franqueada a vista e a extração de cópias 
dos autos, nos termos dos artigos 41 e seguintes, da Lei Munici-
pal nº 14.141, de março de 2006, em igual prazo.

 DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE

SME/GAB
6016.2020/0026999-1 - Manutenção por ATA de Registro 

de Preço – Retificação do Despacho. I - Retifico o Despacho 
(030087726), publicado no DOC de 24/06/2020, para fazer 
constar o nome da empresa M A S CONSTRUÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTOS LIMITADA e não como constou, ratificando-o em 
seus demais termos.
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