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 DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
6016.2020/0044241-3 - Licitação: Requisição Inicial. AS-

SUNTO: dispensa de licitação, da empresa PERIPECIA FILMES 
PRODUCAO E COMUNICACAO AUDIOVISUAL LTDA., CNPJ 
12.098.135/0001-10. I. À vista dos elementos que instruem o 
presente processo nº 6016.2020/0044241-3, em especial as 
manifestações de SME/COPED (029105464), bem como as jus-
tificativas de escolha da contratada apontadas pelas áreas téc-
nicas desta Pasta, e considerando ainda o parecer da Assessoria 
Jurídica (031545958), AUTORIZO, com fundamento no art. 2º, II, 
do Decreto nº 59.283/2020 e art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993, 
a contratação, por dispensa de licitação, da empresa PERIPECIA 
FILMES PRODUCAO E COMUNICACAO AUDIOVISUAL LTDA., 
CNPJ 12.098.135/0001-10, para prestação de serviços consis-
tentes na produção de 614 videoaulas, com duração de 5 a 
10 minutos, apresentando aos estudantes e suas famílias, as 
orientações de como as atividades podem ser desenvolvidas, 
bem como os conteúdos envolvidos nas atividades propostas 
nos Cadernos - Trilhas de Aprendizagens, conforme condições e 
especificações contidas no doc. 029105464, pelo valor total de 
R$ 233.672,29 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta 
e dois reais e vinte e nove centavos), pelo prazo de até 90 dias 
ou até o término da situação de emergência declarado pelo 
Decreto 59.283/2020, o que ocorrer primeiro, ressalvando-se, 
neste caso, a possibilidade de rescisão unilateral sem ônus para 
a Administração. II. A contratação em questão onerará a dota-
ção orçamentária indicada no doc. SEI 031357589. III. Ficam 
designados os fiscais do contrato indicados no doc. 029105286.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
6016.2020/0063107-0 - Licitação: Dispensa. Interessado: 

SME/CODAE - Objeto: Contratação emergencial de empresa 
especializada na prestação de serviços de administração de 
benefício de auxílio alimentação, por meio de CARTÃO ELE-
TRÔNICO COM CHIP E / OU TARJA MAGNÉTICA, que será 
utilizado para pagamento de gêneros alimentícios para os 
bebês, crianças e estudantes regularmente matriculados nas 
unidades educacionais diretas e parceiras da Rede Municipal 
de Ensino de São Paulo, já atendidos anteriormente nas fases 
I, II e III, bem como os demais estudantes matriculados e que 
manifestem expressamente interesse no recebimento do cartão, 
no período de enfrentamento da pandemia de coronavírus. I. 
À vista dos elementos que instruem o presente processo nº 
6016.2020/0063107-0, em especial a manifestação de SME/CO-
DAE/DINUTRE (031305103) e de SME/CODAE/GAB (031316768) 
e tendo em vista a necessidade de se buscar meios alternativos 
para o fornecimento de alimentação aos estudantes, nos termos 
do artigo 16, inciso III, do Decreto Municipal nº 59.283/2020, 
bem como as justificativas de escolha da contratada, apontadas 
pela área técnica desta Pasta, e considerando ainda o parecer 
da Assessoria Jurídica (031596169), AUTORIZO, com funda-
mento no artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, cumulado 
com o artigo 24, IV da Lei nº 8.666/93, e desde que vigentes 
a documentação de regularidade fiscal e trabalhista, a con-
tratação da empresa ALELO S.A. – CNPJ 04.740.876/0001-25, 
para fins de administração de benefício de auxílio alimentação, 
por meio de CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E / OU TARJA 
MAGNÉTICA, que será utilizado para pagamento de gêneros 
alimentícios em hipermercados, supermercados, mercados, 
mercearias, padarias, comércio de laticínios e/ou frios, açou-
gues, peixarias, hortimercado, armazéns e assemelhados para 
os bebês, crianças e estudantes regularmente matriculados nas 
unidades educacionais diretas e parceiras da Rede Municipal 
de Ensino de São Paulo, já atendidos anteriormente nas fases 
I, II e III, bem como os demais estudantes matriculados e que 
manifestem expressamente interesse no recebimento do cartão, 
pelo valor total estimado de R$ 72.988.924,21 (setenta e dois 
milhões, novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e 
quatro reais e vinte e um centavos), pelo período de 1 (um) 
mês, podendo ser rescindido antecipadamente pela CONTRA-
TANTE, especialmente no caso da declaração de encerramento 
da situação de emergência prevista no Decreto 59.283/2020. 
II. A contratação em questão onerará a dotação orçamentária 
indicada no doc. SEI 031569799. III. Ficam designados os fiscais 
do contrato indicados no doc. SEI 031303508.

 EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 
55/SME/2020 - TERMO DE CONTRATO Nº 53/
SME/2015

6016.2017/0001004-6 - 2014-0.296.647-0 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 20/SME/2015 - CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da Secretaria Municipal 
de Educação - CONTRATADA: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - 
CNPJ: 04.196.935/0002-27 - OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção on site 
(contemplando partes e peças) do parque de equipamentos da 
SME (impressoras e multifuncionais) incluindo suporte técnico 
de 2º nível aos usuários da rede na solução de problemas e 
orientação do melhor uso - OBJETO DO ADITAMENTO: Redu-
ção do valor do Termo de Contrato nº 53/SME/2015, a partir 
de 10/06/2020, passando a vigorar pelo valor mensal de R$ 
44.164,01 (quarenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro 
reais e um centavo), como também, a redução de 30% (trinta 
por cento), a título de desconto sobre o valor mensal, a partir 
de abril de 2020, e que vai perdurar durante o período de iso-
lamento, inclusive com existência de saldo credor em favor da 
SME, referente a abril de 2020, conforme proposta apresentada 
pela empresa em documento SEI nº 029704925 - DATA DA 
LAVRATURA: 21/07/2020 - VIGÊNCIA: 12 meses - SIGNATÁRIOS: 
Sr. Caio Vinicius da Rocha Fujita, Coordenador da COAD da 
Secretaria Municipal de Educação e Sr. Bruno da Silva Paquola, 
Procurador da empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

 TERMO DE CONTRATO Nº 142/SME/2019
6016.2019/0067733-8 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 10/SME/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO através da Secretaria Municipal de Educação 
- CONTRATADA: ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO – EIRELI - CNPJ: 
20.522.050/0001-46 - OBJETO: Contratação de empresa para 
execução de serviços de conservação e limpeza de instalações 
prediais, áreas internas e externas de Unidades Educacionais 
(UEs) da Secretaria Municipal de Educação (SME). Lote: 10.

APOSTILAMENTO
Considerando o Termo de Contrato nº 142/SME/2019 

(SEI 023425612), a anuência do ordenador de despesa (SEI 
031460873) e o encaminhamento da unidade gestora do con-
trato, SME/COAD/DIGECON (SEI 029483030 e 030515927), faz 
necessário seu apostilamento, com fulcro no Decreto Municipal 
nº 59.283/2020, para fazer constar que o Ateste a ser utilizado 
pelos fiscais do Contrato durante o período de emergência no 
Município de São Paulo deverá ser conforme modelo constante 
em SEI 029482685 e 029482998, de acordo com a autorização 
do ordenador de despesa em SEI 029482590.

 CONVOCAÇÃO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica 

a empresa SINGULAR GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, atual 
denominação da DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADMI-
NISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 05.951.758/0001- 
29, Contrato nº 36/SME/CODAE/2017, convocada para no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data desta 
publicação a comparecer na Secretaria Municipal de 
Educação – Setor Financeiro da Coordenadoria de Ali-
mentação 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 Paulo – DAMSP(s), relativo(s) 

16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística, no formato online, nas 
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e 
demais cautelas legais:

CONTRATADO: Thiago Tavela Alves (CPF nº 339.632.818-
39), nome artístico “ Thyago Tavela”, e os demais integrantes 
elencados conforme a Declaração de Exclusividade, por inter-
médio de CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO - ME., inscrita 
no CNPJ sob o nº 15.520.614/0001-71.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Do Pery Pro Mundo - 
Live do Pery Pro Mundo.

DATA/PERÍODO: 05/08/2020, totalizando 1 apresentação 
conforme proposta/cronograma.

LOCAL: Online - Centro Cultural da Juventude (CCJ)
VALOR GLOBAL: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos 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 43.375 
/2020 (031635339).

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.

 FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL

 GABINETE DO PRESIDENTE

 ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº 01/FTMSP/2017.

8510.2017/0000121-8. I - À vista dos elementos constan-
tes do presente, em especial as manifestações da gestora do 
contrato e da assessoria jurídica de fls. retro, e na competência 
a mim atribuída por intermédio do Título de Nomeação nº 
133/2019, publicado no DOC de 27.08.2019, e do art. 28, Anexo 
I integrante do Decreto Municipal nº 53.225/2012, AUTORIZO a 
realização do 8º Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 01/
FTMSP/2017, firmado com o Instituto Odeon, inscrito no CNPJ 
nº 02.612.590/0004-81 e CNPJ nº 02.612.590/0002-10, o qual 
terá por objetos: (I) alterar a vigência do Termo de Colabora-
ção; (II) aprovar o plano de trabalho orçamentário e de metas, 
para o período de 01 de junho a 30 de setembro de 2020; (III) 
aprovar a programação, para o período de 01 de junho a 30 de 
setembro de 2020.

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO
2012-0.351.363-8 - Associação Beneficente Grupo da 

Caridade – CEI AGLAEZINHA IV. - CNPJ - 60.981.073/0001-
33 - TERMO DE CELEBRAÇÃO Nº 027 . Em face dos ele-
mentos constantes que instruem o presente, em especial os 
pareceres e manifestações dos setores competentes desta DRE, 
e com base na competência a mim delegada pela Portaria SME 
2324/2017, DECLARO EXTINTO , por denúncia bilateral, o Ter-
mo de Convênio em epígrafe, firmado com a instituição acima 
declarada, a partir de 31/12/2017. II – Os setores pertinentes 
desta Diretoria Regional de Educação deverão zelar para que 
haja a regular prestação de contas de todos os valores e even-
tuais bens repassados à entidade. II– Publique-se.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2020/0004200-8 - ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS 

LTDA. CNPJ: 05.576.482/0001-46. Termo de Contrato nº 06/
SME/2015 Lotes 01 e 02 – DRE/Campo Limpo I e II – Recurso 
Administrativo Interposto. Serviços de conservação e limpeza de 
instalações prediais, áreas internas e externas, áreas verdes das 
Unidades Educacionais da Secretaria Municipal de Educação – 
período do mês de Dezembro/2019.I. À vista das informações 
que instruem o presente, notadamente o Parecer da Assessoria 
Jurídica desta Pasta (documento SEI nº 031463829), que adoto 
como razão de decidir, CONHEÇO o recurso interposto pela em-
presa em epígrafe (documento SEI nº 030756239) e, no mérito, 
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente o despacho 
recorrido que aplicou a penalidade de multa à contratada (do-
cumento SEI nº 030290701).

 DESPACHO
2015-0.161.005-4 - Instituto Anglicano – CEI AN-

GLICANA RENATA EUGÊNIA RODRIGUES IV. - CNPJ - 
05.401.345/0001-70- TERMO DE CELEBRAÇÃO Nº 047 . 
Em face dos elementos constantes que instruem o presente, em 
especial os pareceres e manifestações dos setores competentes 
desta DRE, e com base na competência a mim delegada pela 
Portaria SME 2324/2017, DECLARO EXTINTO , por denúncia 
bilateral, o Termo de Convênio em epígrafe, firmado com a ins-
tituição acima declarada, a partir de 31/12/2017. II – Os setores 
pertinentes desta Diretoria Regional de Educação deverão zelar 
para que haja a regular prestação de contas de todos os valores 
e eventuais bens repassados à entidade. II– Publique-se.

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COAD–GAB
6016.2020/0065251-5 - SME/COPED/DIEE- Divisão de Edu-

cação Especial - Licitação: Inexigibilidade - Contratação de 
Intérprete de Libras - I. À vista dos elementos que instruem 
o presente processo, notadamente as manifestações da SME/
COPED/DIEE- Divisão de Educação Especial (documento SEI nº 
031551022 e 031591571) e o Parecer da Assessoria Jurídica a 
respeito (documento SEI nº 031605122), que acolho, com fulcro 
no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto 
Municipal nº 44.279/03, bem como no Parecer da Procuradoria 
Geral do Município ementado sob nº 10.178/2002, no Edital 
n º 5, de Credenciamento de Intérpretes e Guia-Intérpretes 
de Libras - SME/COPED/DIEE Nº 003/2018 (documento SEI nº 
031548590) e no uso da competência delegada pela Portaria 
SME nº 1.669/2020, AUTORIZO, mediante a apresentação de 
documentação pertinente em vigor, a contratação de MICHELE 
BRAZ DA SILVA ALONSO, CPF nº 323.282.728-43, para atuação 
como Intérprete de Libras/Voz nas Lives que acontecerão nos 
meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro 
de 2020, na Secretaria Municipal de Educação, pelo período 
de 80 (oitenta) horas, conforme cronograma (documento SEI 
nº 031591571), compreendendo o valor de R$ 77,00 (setenta 
e sete reais) por hora, totalizando R$ 6.160,00 (seis mil cento e 
sessenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.
367.3010.2.861.3.3.90.36.00.00, indicada em Nota de Reserva 
nº 43.186/2020 (documento SEI nº 031588353) - II. Com funda-
mento no artigo 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/COPED/DIEE- Divisão de Educação Espe-
cial (documento SEI nº 031548790).

CONTRATADO: Jose Emerson Pereira da Silva (CPF nº 032. 
759.423-36), e os demais integrantes elencados conforme 
a Declaração de Exclusividade, por intermédio de Anderson 
Pereira Machado 29376828801, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.621.329/0001-11.

OBJETO: Intervenção Artística - Os Cearenses - Humor de 
quinta.

DATA/PERÍODO: 06/08/2020, totalizando 1 apresentações 
conforme proposta/cronograma.

LOCAL: Online - Centro Cultural Vila Formosa.
VALOR GLOBAL: R$ 1.400,00 ( um mil e quatrocentos 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: 25.10.13.392.3001.6.3
91.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos 
(031467516).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação 
artística o(a) servidor(a) Morizi Salles, RF 801.242.3 e, como 
substituto, Pedro Machado Granato, RF 858.666.7.

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

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0012250-7 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-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, no formato online, nas 
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e 
demais cautelas legais:

CONTRATADO: Júlio César José Marcelino (CPF nº 
066.408.438-97), nome artístico “Júlio Marcelino ”, e os demais 
integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade, 
por intermédio de : Movimento Cultural Penha, inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.632.499/0001-00.

OBJETO: Intervenção Artística - - VALORES CIVILIZATÓRIOS 
AFRO BRASILEIROS.

DATA/PERÍODO: de 05/08/2020 a 09/08/2020, totalizando 6 
apresentações conforme proposta/cronograma.

LOCAL: Online - Centro Cultural da Penha (CCP)
VALOR GLOBAL: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos 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 
42.077/2020 (031355895).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Valquiria Gama Nascimento, RF 836.057, 
como fiscal do contrato e Nelson de Souza Lima, RF 649.452, 
como suplente.

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

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Processo SEI nº 6025.2020/0012334-1 
I – À vista dos elementos constantes do presente, diante da 

competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, 
AUTORIZO, 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: Ricardo Silva (CPF nº 367.818.748-02), por 
intermédio de RICARDO SILVA 36781874802-ME, inscrito no 
CNPJ sob o nº 32.028.553/0001-49.

Objeto: Workshop - - "Workshop de Permacultura Urbana, 
Construa sua Horta em Casa".

Data: 12/08/2020, totalizando 1 apresentação conforme 
proposta/cronograma..

Local Vinculado: Polo Cultural e Cristivo Municipal Vila 
Itororó.

Valor: R$ 700,00 ( setecentos reais .
Forma de Pagamento: O pagamento se dará no 20º (vigési-

mo) 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 nº 42.292/2020 (031402798).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, de-
signo Diogo Viana da Cunha, RF 789.771.5, como fiscal do con-
trato, 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-
mentárias vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Processo SEI nº 6025.2020/0011821-6 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
031112655, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-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: Michael Meyson Bezerra da Silva Oliveira 
(CPF nº 025.733.684-24), nome artístico “Michael Meyson”.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Michael Meyson - 
Canções de Cena - Cultura Online.

DATA: 09/08/2020, totalizando 1 apresentação.
LOCAL VINCULADO: Online - Teatro Municipal do Cangaiba 

Flávio Império - TFI.
VALOR GLOBAL: R$ 700,00 (setecentos 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.
3.3.90.36.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
41.986/2020 (031327956).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Edson Paulo de Souza, RF 878892-
8, 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.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0012711-8 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-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 

 COORDENADORIA DE CENTROS 
CULTURAIS E TEATROS

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0012229-9 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-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: Lucas Elói da Silva (CPF nº 439.546.548-06), 
e os demais integrantes elencados conforme a Declaração de 
Exclusividade, por intermédio de Microempreendedor Individual 
LUCAS ELOI DA SILVA 43954654806, inscrita no CNPJ sob o nº 
31.492.666/0001-38.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - - Lucas Elói Desabafo, 
conforme proposta e programação oficial do evento.

DATA/PERÍODO: 08/08/2020, totalizando 01 (uma) apre-
sentação.

LOCAL: Online - Vila Itororó (CCC)
VALOR GLOBAL: R$ 1.400,00 ( um mil e quatrocentos 

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 ( 031327265 
).

II – Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica de-
signado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) 
Diogo Viana da Cunha, RF 789.771.5 e, como substituto, Pedro 
Machado Granato, RF 858.666.7.

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

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0012611-1 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-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, no formato online, nas 
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e 
demais cautelas legais:

CONTRATADO: Denise Helena Rocha Gordon (CPF nº 
021.391.458-10), nome artístico “Izzy Gordon”, e os demais 
integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade, 
por intermédio de Leo F Carter Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 
31.819.178/0001-92.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - - Valores Civilizatórios 
afro-brasileiros - Show Izzy Gordon, conforme proposta e pro-
gramação oficial do evento.

DATA/PERÍODO: 08/08/2020, totalizando 1 apresentações 
conforme proposta/cronograma.

LOCAL: Online - Centro Cultural da Penha (CCP).
VALOR GLOBAL: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos 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 
43.121/2020 (031574691).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Valquiria Gama Nascimento, RF 836.057, 
como fiscal do contrato e Nelson de Souza Lima, RF 649.452, 
como suplente.

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

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0012563-8 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-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: Gustavo Henrique dos Santos Koch (CPF nº 
414.812.848-78), e os demais integrantes elencados conforme 
a Declaração de Exclusividade, por intermédio de GUSTAVO 
HENRIQUE DOS SANTOS KOCH 41481284878, inscrita no CNPJ 
sob o nº 27.356.911/0001-02.

OBJETO: Intervenção Artística - Lady Gaga e a Filosofia 
da fama.

DATA/PERÍODO: 06/08/2020, totalizando 1 apresentações 
conforme proposta/cronograma.

LOCAL: Online - Teatro Municipal do Itaim Bibi Décio de 
Almeida Prado.

VALOR GLOBAL: R$ 1.400,00 ( um mil e quatrocentos 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: 25.10.13.392.3001.6.3
91.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos 
(031480423).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação 
artística o(a) servidor(a) Andre Luiz Fischer de Medeiros Pires, 
RF 858.878-3 e, como substituto, Pedro Machado Granato, RF 
858.666.7.

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

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2020/0012608-1 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais, na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-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:
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