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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Processo nº 6025.2020/0003530-2 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o disposto no Edital de Chamamento nº 02/2018-SMC/
GAB, diante da competência a mim delegada pela Portaria nº 
17/2018-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, "ca-
put", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições 
abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais 
cautelas legais

CONTRATADO: FRANCISCO DE MOURA SILVA JUNIOR, (CPF 
nº 093.070.214-06)

OBJETO: Oficinas - "graffiti".
PERÍODO: 09/03/2020 a 19/08/2020, totalizando 96 horas/ 

aula, conforme proposta/cronograma (026334195).
LOCAL: Casa de Cultura Municipal Hip Hop.
VALOR: R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Em 03 parcelas, mediante con-

firmação pela unidade responsável pela fiscalização, de acordo 
com o item 4.4 do edital, sendo: 026334195

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.372.
3.3.90.36.00.00, conforme Nota de Reserva nº 17.479/2020 
(026433051).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, fica 
designado como fiscal desta contratação Priscila Machado 
Lima, RF 823.662.3 e Marcelo dos Santos RF 857.393-0, como 
suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
de acordo com o Decreto Municipal nº 59.171/2020 e demais 
normas de execução orçamentárias vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Publicado por omissão
Processo nº 6025.2020/0002994-9 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o disposto no Edital de Chamamento nº 02/2018-SMC/
GAB (026121686), diante da competência a mim delegada pela 
Portaria nº 17/2018-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no ar-
tigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas 
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e 
demais cautelas legais

Contratado: Jeniffer de Paula, (CPF 337.379.818-33)
Objeto: Oficinas - "TÉCNICAS MANUAIS".
Período: 21/02/2020 a 20/11/2020, totalizando 160 horas/ 

aula, conforme proposta/cronograma ( 026121900 ).
Local: Casa de Cultura HIP HOP LESTE.
Valor: R$ 12.800,00 ( doze mil e oitocentos reais ). Con-

forme item 4.4 do Edital. Entrega de Entrega de documentos 
a partir de 30/03/2020. O pagamento da 1ª parcela se dará 
a partir do primeiro dia útil subsequente à comprovação da 
execução dos 2 primeiros meses de projeto. Entrega de docu-
mentos a partir de 01/06/2020. O pagamento da 2ª parcela se 
dará a partir do primeiro dia útil subsequente à comprovação 
da execução dos terceiro e quarto meses de projeto. Entrega de 
documentos a partir de 27/07/2020. O pagamento da 3ª parcela 
se dará a partir do primeiro dia útil subsequente à comprovação 
da execução dos quinto e sexto meses de projeto. Entrega de 
documentos a partir de 28/09/2020. O pagamento da 4ª parcela 
se dará a partir do primeiro dia útil subsequente à comprovação 
da execução dos sétimo e oitavo meses de projeto. Entrega de 
documentos a partir de 23/11/2020. O pagamento da 5ª parcela 
se dará a partir do primeiro dia útil subsequente à comprovação 
do encerramento do projeto.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.372.3.3.
90.36.00.00, conforme nota de reserva de recursos 026204727.

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, 
fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) 
servidor(a) Jailson José dos Santos Silva, RF 839.040.1 e, como 
substituto, Camila Passos de Siqueira , RF 826.675.1.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
de acordo com o Decreto Municipal nº 59.171/2020 e demais 
normas de execução orçamentárias vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Publicado por omissão
Processo nº 6025.2020/0001469-0 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer SMC/DEC/EMIA 026173916, diante da com-
petência a mim delegada pela Portaria nº 17/2018-SMC/G, AU-
TORIZO, com fundamento no artigo 25, "caput", da Lei Federal 
nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, 
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

Contratado: CARLA RAIZA DE OLIVEIRA, (CPF nº 
382.815.818-83).

Objeto: Oficina de Musicalização e Violino, da faixa etária 
de 05 a 12 anos.

Período: de 24/02/2020 a 31/12/2020 - 750 horas aula, 
conforme cronograma (025470674).

Local: Escola Municipal de Iniciação Artística - EMIA.
Valor Total: R$ 43.695,00 (quarenta e três mil seiscentos e 

noventa e cinco reais).
Forma de Pagamento: Os pagamentos serão liberados à 

partir da confirmação dos serviços e apresentação dos docu-
mentos, em validade, conforme segue:

1ª parcela de R$ 1.747,80 (um mil setecentos e quarenta e 
sete reais e oitenta centavos). Entrega dos documentos a partir 
de 01/03/2020.

2ª parcela de R$ 4.194,72 (quatro mil cento e noventa e 
quatro reais e setenta e dois centavos). Entrega dos documen-
tos a partir de 01/04/2020.

3ª parcela de R$ 4.194,72 (quatro mil cento e noventa e 
quatro reais e setenta e dois centavos). Entrega dos documen-
tos a partir de 02/05/2020.

4ª parcela de R$ 4.194,72 (quatro mil cento e noventa e 
quatro reais e setenta e dois centavos). Entrega dos documen-
tos a partir de 03/06/2020.

5ª parcela de R$ 4.194,72 (quatro mil cento e noventa e 
quatro reais e setenta e dois centavos). Entrega dos documen-
tos a partir de 01/07/2020.

6ª parcela de R$ 4.194,72 (quatro mil cento e noventa e 
quatro reais e setenta e dois centavos). Entrega dos documen-
tos a partir de 01/08/2020.

7ª parcela de R$ 4.194,72 (quatro mil cento e noventa e 
quatro reais e setenta e dois centavos). Entrega dos documen-
tos a partir de 02/09/2020.

8ª parcela de R$ 4.194,72 (quatro mil cento e noventa e 
quatro reais e setenta e dois centavos). Entrega dos documen-
tos a partir de 01/10/2020.

9ª parcela de R$ 4.194,72 (quatro mil cento e noventa e 
quatro reais e setenta e dois centavos). Entrega dos documen-
tos a partir de 01/11/2020.

10ª parcela de R$ 4.194,72 (quatro mil cento e noventa e 
quatro reais e setenta e dois centavos). Entrega dos documen-
tos a partir de 02/12/2020.

11ª parcela de R$ 4.194,72 (quatro mil cento e noventa e 
quatro reais e setenta e dois centavos). Entrega dos documen-
tos a partir de 02/01/2021.

Dotação orçamentária nº 25.10.13.392.3001.6.371.3.
3.90.36.00.00, conforme Nota de Reserva nº 16.208/2020 
(026229395).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, de-
signo Antonio Francisco da Silva Jr., RF 840.968-4 como fiscal 
do contrato e Evandro Brito da Silveira RF 755.179-7 como 
suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
de acordo com o Decreto Municipal nº 59.171/2020 e demais 
normas de execução orçamentárias vigentes.

realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com 
critério de julgamento de: MENOR VALOR TOTAL, objetivando 
a aquisição de insumos gráficos, que serão utilizados pelo 
Laboratório Gráfico do Centro Cultural da Cidade de São Paulo.

A sessão será realizada no dia 22/04/2020 às 09:30 
horas. 

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais 
atos pertinentes também constarão do site http://e-negociosci-
dadesp.prefeitura.sp.gov.br.

 COORDENADORIA DE CIDADANIA 
CULTURAL

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Processo nº 6025.2020/0004291-0 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o disposto no Edital de Chamamento nº 02/2018-SMC/GAB 
(026703852 ), diante da competência a mim delegada pela 
Portaria nº 17/2018-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no ar-
tigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas 
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e 
demais cautelas legais

CONTRATADO: Priscila Borges dos Santos, (CPF nº 
946.025.305-91), por intermédio da empresária individual PRIS-
CILA BORGES DOS SANTOS 94602530591, inscrita no CNPJ, sob 
nº 27.392.867/0001-96.

OBJETO: Oficinas - "Dança Afro Contemporânea Brasileira".
PERÍODO: de 18/03/2020 a 18/12/2020, totalizando 76 

apresentações/encontros conforme proposta/cronograma ( 
026704070 ).

LOCAL: Casa de Cultura Municipal São Mateus .
VALOR: R$ 12.160,00 ( doze mil e cento e sessenta reais ).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme item 4.4 do Edital. 

Entrega de documentos a partir de 14/05/2020. O pagamento 
da 1ª parcela se dará a partir do primeiro dia útil subsequente 
à comprovação da execução dos 2 primeiros meses de projeto. 
Entrega de documentos a partir de 09/07/2020. O pagamento 
da 2ª parcela se dará a partir do primeiro dia útil subsequente 
à comprovação da execução dos terceiro e quarto meses de 
projeto. Entrega de documentos a partir de 14/09/2020. O pa-
gamento da 3ª parcela se dará a partir do primeiro dia útil sub-
sequente à comprovação da execução dos quinto e sexto meses 
de projeto. Entrega de documentos a partir de 09/11/2020. 
O pagamento da 4ª parcela se dará a partir do primeiro dia 
útil subsequente à comprovação da execução dos sétimo e 
oitavo meses de projeto. Entrega de documentos a partir de 
21/12/2020. O pagamento da 5ª parcela se dará a partir do 
primeiro dia útil subsequente à comprovação do encerramento 
do projeto.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.372.3
.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva nº 20.429/2020 ( 
026978241 ).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, fica 
designado como fiscal desta contratação Pedro Moreira Leite, 
RF 551.188.7 e, como substituto, Camila Passos de Siqueira , 
RF 826.675.1.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
de acordo com o Decreto Municipal nº 59.171/2020 e demais 
normas de execução orçamentárias vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0003695-3 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Cultu-
rais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 17/2018 
SMC.G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da 
Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da 
Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 16 e 17 do 
Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços 
de natureza artística nas condições abaixo estipuladas, observa-
da a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Alexsandro Ferreira de Souza (CPF nº 
360.580.578-76), e os demais integrantes elencados conforme 
a Declaração de Exclusividade, por intermédio de GABRIEL 
MEDINA XIMENES 38725455826, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
22.639.592/0001-29.

OBJETO: Intervenção Artística - PUGA - PUGA - Mês do Hip 
Hop 2020, conforme proposta e programação oficial do evento.

DATA/PERÍODO: 14/03/2020, totalizando 1 apresentação 
conforme proposta/cronograma.

LOCAL: Casa de Cultura Municipal Hip Hop Sul .
VALOR TOTAL: R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais ), a 

serem pagos após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante. O pagamento se dará no 20º (vigésimo) 
dia após a data de entrega de toda documentação correta 
relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.394.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
18.794/2020 ( 026620269).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo servidor(a) Marcelo dos Santos, RF 
857.393.0, como fiscal do contrato e Lucas Borges Ramos, RF 
844.322-0, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho e 
demais normas de execução orçamentárias vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0003156-0 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
026197918, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
17/2018 SMC.G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: WESLEY DANIEL LEITE (CPF nº 459.874.728-
96), nome artístico “ Daniel Dreamm ”, e os demais inte-
grantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade 
026197827, por intermédio de CAMILA FERREIRA DOS SANTOS 
41827045841, inscrita no CNPJ sob o nº 32.573.229/0001-01.

OBJETO: Intervenção Artística - IM - Improvisando o Movi-
mento - IM improvisando o movimento, conforme proposta e 
programação oficial do evento.

DATA/PERÍODO: 14/03/2020, totalizando 1 apresentação 
conforme proposta/cronograma(026197827).

LOCAL: Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (três mil 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: 25.10.13.392.3001.6.392.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
17.258/2020 ( 026404462 ).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação 
Jailson José dos Santos Silva, RF 839.040.1 e, como substituto, 
Camila Passos de Siqueira, RF 826.675.1..

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

 CONTRATAÇÃO DIRETA
Processo nº 6025.2019/0024250-0 
I- À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial à manifestação da Assessoria Jurídica/SMC (026063693) e 
na competência a mim delegada por intermédio da Portaria nº 
17/2018-SMC/G, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, AUTORIZO a con-
tratação direta da empresa GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS 
EM T.I EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 30.426.527/0001-43, 
participante da Cotação Eletrônica nº 200/2019, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada para aquisição 
de materiais de consumo para uso da Supervisão de Tecnologia 
da Informação - SMC / STI, conforme requisição SEI 023293486, 
pelo valor total de R$ 13.349,30 (treze mil trezentos e quarenta 
e nove reais e trinta centavos), onerando a dotação orçamentá-
ria 25.10.13.126.3011.2.8183.3.90.30.00.00, conforme nota de 
reserva de recursos nº 14.380/2020.

II – Nos termos do art. 6° do Decreto n° 54.873/2014, 
designo o (a) servidor (a) Denys Dias Cassiano - RF 859.248.9, 
como fiscal do contrato e Victor Hugo Albernaz Lemos- RF 
821.019, como substituto.

III – Autorizo a emissão da nota de empenho em favor da 
contratada, de acordo com as normas de execução orçamentá-
ria vigentes.

 DOAÇÃO
Publicado por omissão
Processo nº 6025.2019/0019390-9 
I – À vista do contido no presente expediente, em especial, 

da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, 
e com fundamento no Decreto Municipal n° 40.384/2001, com 
as alterações do Decreto 58.102/18, AUTORIZO o recebimento 
da doação do custeio das despesas (passagens, hospedagens, 
cachês, alimentação, transporte, produção e demais eventuais 
necessidades) das autoras sul-africanas Zamaswazi Dlamini-
-Mandela e Sahm Venter, convidadas a realizar o Tributo a 
Nelson Mandela, no Festival Mario de Andrade, ocorrido em 06 
de outubro de 2019, às 19 horas, no valor total estimado de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme carta de intenção de 
doação (021225283), da FUNDAÇÃO TIDE DE AZEVEDO SETU-
BAL, inscrita no CNPJ sob o n° 07.459.655/0001-71.

 CONTRATAÇÃO DIRETA
Processo SEI nº 6025.2020/0005177-4
I – À vista dos elementos constantes do presente, a pes-

quisa de preços (027485215) e o parecer da Assessoria Ju-
rídica (027708373), AUTORIZO, com fulcro no artigo 24, IV, 
da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação emergencial da 
empresa MARCOS E BERTA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
09.035.549/0001-96, para a aquisição de 930 (novecentos e 
trinta) frascos de 500ml de Álcool Etílico 70%, antisséptico, sob 
a forma de gel, conforme Requisição 027481397.

II – As despesas decorrentes da contratação ora autorizada 
estão previstas na Nota de Reserva nº 24.555/2020 e onerarão 
a dotação orçamentária 25.10.13.392.3001.6.960.3.3.90.30.00.
00 (027674973).

III – Designo como fiscais do contrato, com fundamento no 
artigo 6º do Decreto Municipal n° 54.873/14, MAXIMILIANO 
ALFENAS MEDEIROS DA SILVA, RF nº 789.418-0, como titular, 
e EDUARDO RIBEIRO PEREIRA, RF nº 825.145-2, como suplente.

 ADITAMENTO
Processo SEI nº 6025.2020/0004481-6 
I - À vista dos elementos coligidos ao presente, espe-

cialmente o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com 
fundamento no artigo 65, inciso II, "b" e "c" da Lei Federal nº 
8.666/93, c/c artigo 1º da Lei Municipal n.º 13.278/2002 e arti-
go 49 do Decreto Municipal n.º 44.279/2003, e alterações pos-
teriores, bem assim na Portaria 29/2020-SMC-G (027068336), 
AUTORIZO o aditamento do ajuste consubstanciado por meio 
da Nota de Empenho nº 28.479/2020 e seu anexo (027060476, 
027060517) e da Nota de Empenho nº 28.485/2020 e seu ane-
xo (027060650, 027060654), firmado com Stella Maris Spera 
(CPF nº 098.322.528-14), nome artístico “Teca Spera”, e os de-
mais integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusivi-
dade, por intermédio de MARIANA MANTOVANI 04774181986, 
inscrita no CNPJ sob o nº 32.327.084/0001-69, cujo objeto é In-
tervenção Artística - Rua da Gente - Minha Vida ao Sol, para al-
terar: a)- o período da contratação de 14/03/2020 a 16/05/2020 
para 12/09/2020 a 04/10/2020, mantido o número de seis 
apresentações, cujo local de cada apresentação será informado 
via carta de anuência que deverá ser juntada no processo, sem 
necessidade de novo despacho; b)- a forma de pagamento, 
conforme anuência da contratada (027618102), e a justificativa 
apresentada pela unidade requisitante (012278061), mantidas 
as demais condições pactuadas.

 SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
Publicado por Omissão
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 018/

SMC-G/2018 – Processo SEI nº: 6025.2018/0000817-4
Partes: PMSP/SMC e RV MANUTENÇÃO DE ELEVADO-

RES LTDA.-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 16.433.749/0001-62, 
aditam o Termo de Contrato em epígrafe, a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
integral, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, 
para 05 (cinco) elevadores da marca Atlas Schindler e 02 (duas) 
plataformas verticais da marca Daiken, instalados nas depen-
dências do Centro Cultural São Paulo, para fazer constar: a 
prorrogação do ajuste pelo período de 20 (vinte) meses, de 10 
de janeiro de 2020 até 09 de setembro de 2021, pelo valor glo-
bal estimado de R$ 84.713,95 (oitenta e quatro mil setecentos 
e treze reais e noventa e cinco centavos), onerando a dotação 
orçamentária nº 25.10.13.392.3001.6.960.3.3.90.39.00.00.

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do 
contrato.

Data da assinatura: 13 de Dezembro de 2019.

 ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº . 014-SMC-G-2020 

-  Processo SEI : 6025.2019/0016806-8 -  OC nº 
01003801002020OC00014 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE CULTURA, situada na Rua Libero Badaró, 
346 – Centro, São Paulo, Capital, CEP: 01009-000 torna público, 
para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com cri-
tério de julgamento de: MENOR VALOR TOTAL POR LOTE, objeti-
vando a aquisição cadeiras para reposição dos Departamentos, 
Bibliotecas, Serviço de Extensão e Ponto de Leitura do Piqueri 
da Coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas - CSMB.

A sessão será realizada no dia 20/04/2020 às 09:30 
horas. 

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais 
atos pertinentes também constarão do site http://e-negociosci-
dadesp.prefeitura.sp.gov.br.

 ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº . 013-SMC-G-2020 

-  Processo SEI : 6025.2019/0022186-4 -  OC nº 
801003801002020OC00013 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE CULTURA, situada na Rua Libero Badaró, 
346 – Centro, São Paulo, Capital, CEP: 01009-000 torna público, 
para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará 

de R$16.990,00 (dezesseis mil novecentos e noventa reais) 
. A entrega da Nota de Empenho e anexo fica condicionada 
a apresentação dos seguintes documentos: CND (Certidão 
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a dívida 
ativa da união), FGTS (Certificado de Regularidade de Situação 
referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), CTM 
(Certidão Negativa de Débitos referente a Tributos Mobiliários). 
Caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de Contribuição 
Mobiliários deste Município de São Paulo, deverá apresentar 
declaração sob as penas da Lei, no sentido de que não é 
cadastrada e de que nada deve a esta Municipalidade relativa-
mente aos tributos relacionados com a prestação licitada. CNPJ 
(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sendo que os mesmos 
deverão estar com validade em vigor na data da retirada da 
Nota de Empenho.

4.A entrega será única em até 15 (quinze) dias úteis a 
partir do recebimento da Nota de Empenho

5.O recebimento do material será de responsabilidade do 
funcionário José Ivan Vilas Boas, Registro Funcional nº 529.435-
5, substituído em seus impedimentos legais pelo funcionário 
Everton José Santos Calumi, Registro Funcional nº 651.160-1, 
da Unidade de Armazenamento.

6.Publique-se.
7.Encaminhe-se à CAF/Supervisão de Finanças desta Sub-

prefeitura para as medidas em prosseguimento.

 CULTURA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0001828-9 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, 
na competência a mim delegada pela Portaria nº 17/2018- 
SMC.G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da 
Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da 
Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 16 e 17 do 
Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços 
de natureza artística nas condições abaixo estipuladas, observa-
da a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Mirelle Alves Ferreira (CPF: 469.296.488-09), 
conforme Declaração de Exclusividade, através de Toka Eventos 
Artísticos Eireli, inscrita no CPJ sob o nº 24.198.825/0001-20.

OBJETO Intervenção Artística - Voltando a Ser Criança, a ser 
realizada no período de 15/03/2020 a 21/06/2020, totalizando 4 
apresentações conforme proposta/cronograma.

Local: Hall de Entrada (CFCCT)
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 ( seis mil reais )
Forma de Pagamento: 1ª parcela de R$ 1.500,00. Entre-

ga de documentos a partir de 16/03/2020. 2ª parcela de R$ 
1.500,00. Entrega de documentos a partir de 20/04/2020. 3ª 
parcela de R$ 1.500,00. Entrega de documentos a partir de 
18/05/2020. 4ª parcela de R$ 1.500,00. Entrega de documentos 
a partir de 22/06/2020.

O pagamento de cada parcela se dará no 20º (vigésimo) 
dia após a data de entrega de toda documentação correta 
relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.00.25.10.13.392.3001.6.3
91.3.3.90.39.00.00, conforme reserva de recursos 026129470.

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação 
artística o(a) servidor(a) Ewerton Rodrigo Rocha Brito, RF 
847.288.2 e, como substituto, Erick Johny Rodrigues do Nasci-
mento, RF 847.285.8.

 CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDA-
DE

Publicado por omissão
Processo nº 6025.2020/0001744-4 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em es-

pecial da nomeação ocorrida através da Portaria nº 013/2020/
SMC-G, publicada no D.O.C. em 04/02/2020 (025587649), 
bem como da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, 
pela competência a mim delegada nos termos da Portaria nº 
17/2018/SMC-G e com fundamento no artigo 25, caput, da Lei 
Federal nº 8.666/1993, observadas as demais disposições legais 
e regulamentares aplicáveis à espécie, em especial do Decreto 
Municipal nº 44.279/2003, AUTORIZO a contratação direta por 
inexigibilidade de licitação de Iledenira Lopes de Sales Jose, 
inscrito(a) no CPF/MF nº 082.693.108-16, pelo valor total de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para integrar a Comissão Espe-
cial de Avaliação do Mês do Hip Hop 2020, que irá analisar e 
aprovar as propostas inscritas para o MÊS DO HIP HOP 2020, 
de 05/02/2020 a 29/03/2020, a ser pago em 02 (duas) parcelas 
de igual valor, sendo: 1ª parcela de R$ 2.000,00. Entrega de 
documentos a partir de 05/03/2020. 2ª parcela de R$ 2.000,00. 
Entrega de documentos a partir de 30/03/2020. O pagamento 
de cada parcela se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de 
entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

II - Autorizo a emissão da respectiva nota de empenho no 
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá onerar a 
dotação orçamentária nº 25.10.13.392.3001.6.394.3.3.90.36.0
0.00, conforme nota de reserva de recursos nº 11.808/2020 ( 
025697112), observadas as disposições das normas de execu-
ção orçamentária.

III - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação 
artística o(a) servidor(a) Marcelo dos Santos, RF 857.393.0 e, 
como substituto, Lucas Borges Ramos, RF 844.322-0.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Publicado por Omissão
Processo nº 6025.2020/0003502-7 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(026330447), na competência a mim delegada pela Portaria 
nº 17/2018 SMC.G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Wangles Kelson Prudêncio Barros (CPF 
nº 000.616.963-58), conforme a Declaração de Exclusividade 
(024342576), por intermédio de Toka Eventos Artísticos Eireli, 
inscrita no CNPJ sob o nº 24.198.825/0001-20.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Ensaio Show - Colo-
rado do Brás

DATA/HORÁRIO: 28/02/2020 a 01/03/2020, totalizando 3 
apresentações conforme proposta/cronograma.

LOCAL: Quadra da Escola de Samba, que fica na Rua Itaqui, 
141, São Paulo – SP e Av. Ribeirão Itaquera, 2454. Guaianases.

VALOR GLOBAL: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil re-
ais). O pagamento se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de 
entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.3
54.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos 
(026463628).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação 
Renan Wangler de Andrade Silva- R.F. 850.459-8 e, como substi-
tuto, Maria Carolina de Souza Novaes – R.F. 814.443-5.
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