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03/SMADS/2018, conforme ressalva a seguir citada no item 
3.3, cabendo à aplicação de Plano de Providência nos termos 
do contido no § 1º do artigo 117 da Instrução Normativa 03/
SMADS/2018, a OSC procedeu ainda com os esclarecimentos 
quanto as movimentações financeiras pontuadas pela respon-
sável pelas atribuições financeiras da SAS não resultando em 
dano ao erário.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO

Conforme parecer da Gestora de Parceria, e após a análise 
dos Relatórios da Execução do Objeto e demais documentos, 
este comitê atendendo o posto no artigo 111 desta Instrução 
Normativa, homologa o Parecer Técnico Conclusivo do Gestor 
da Parceria.

Ressaltamos que esta Comissão de Monitoramento e Ava-
liação é composta por duas Assistentes Sociais, e uma Peda-
goga, portanto destacamos que a análise acima foi pautada 
tecnicamente atendendo o que preconiza a Resolução 557/
CFESS/2009 no parágrafo segundo do Artigo 4º “O/A assistente 
social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é 
de sua área de atuação e de sua atribuição legal, para qual está 
habilitado e autorizado a exercer, assinando e identificando seu 
número de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social.” 
Com base na resolução citada acima , essa comissão se atém 
a dar o parecer técnico, também subsidiada no que refere o 
Conselho Regional de Serviço Social – CRESS SP no uso de suas 
atribuições prevista na referida Lei ,que emitiu, em 22/11/18, 
Manifestação 03 orientando os assistentes sociais a respeito 
da inserção destes profissionais no âmbito do MROSC e da IN3/
SMADS/2018 e, no que tange as Comissões de Monitoramente, 
expressa “Nas normativas analisadas,constam informações 
sobre número de composição da comissão de monitoramento 
e avaliação e sobre provimento do cargo que os/as membros 
devem ocupar, no entanto, não menciona sobre o caráter 
interprofissional que, em tese, a referida comissão deveria ter, 
considerado que a decisão, por exemplo, por uma aprovação 
de prestação de contas na complexidade dos serviços socio-
assistenciais, exige subsídios de várias áreas do conhecimento 
(exemplo: nutrição, contabilidade, psicologia, dentre outras). O 
Artigo 3º da referida instrução normativa evidencia o caráter 
deliberativo da comissão de monitoramento e avaliação “Fica 
delegada aos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação das respectivas SAS a competência para decidir sobre 
a Prestação de Contas Parcial e Final”. No caso de assisten-
tes sociais que, porventura, estiverem na composição dessa 
comissão, destacamos para o fato de se atentarem a integra 
da Resolução 557/CFESS/2009 e especialmente ao parágrafo 
segundo do Artigo 4º “O/A assistente social deverá emitir sua 
opinião técnica somente sobre o que é de sua área de atuação 
e de sua atribuição legal, para qual está habilitado e autorizado 
a exercer, assinando e identificando seu número de inscrição no 
Conselho Regional de Serviço Social.”

O CRESS- SP expressa que a Instrução Normativa, ao ser 
omissa nos aspectos que dizem respeito ao caráter interpro-
fissional para a comissão de monitoramento e avaliação, se 
mostra incongruente às normativas que disciplinam o trabalho 
profissional em âmbito nacional e o que habilita o profissional 
assistente social a atuação em matéria de serviço social.

Isto posto, entendemos que a avaliação deste caráter 
contábil requer assessoramento técnico, conforme preconiza o 
artigo 131, parágrafo 1º da Instrução Normativa SMADS nº 3, 
de 31 de agosto de 2018, com alteração da redação proposta 
na IN nº 1 de 06/03/19 publicada em 12/03/2019 “Quando 
necessário, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos”.

Data: 07/07/2020
COMISSÃO DE MONITORAMENTO
Vanessa Helvécio RF 823.610.1
Elaine Maria Grangeiro Almeida RF 788.654.3
Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva RF 510.005.4

 6024.2020/0005073-0
LISTAGEM DE PROPOSTAS RECEBIDAS E CONVOCA-

ÇÃO/CONVITE PARA SESSÃO PÚBLICA
SAS – LA
EDITAL nº: 166/SMADS/2020
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro Dia para Idosos
CAPACIDADE: 30
Listagem da(s) proposta(s) recebida(s):

ORD OSC CNPJ
01 SER Especial-Assoc. Assist. de Integração ao Trabalho 05.446.196/0001-66
02 Instituto Novos Horizontes 11.204.981/0001-05

CONVOCAÇÃO
Fica convocada nos termos do inciso II do artigo 22 da Ins-

trução Normativa 03/SMADS/2018, a Organização da Sociedade 
Civil acima listada para SESSÃO PÚBLICA referente ao objeto 
do Edital acima mencionado:

Data: 20/07/2020
Horário: 11.00 horas
Local: Rua Caio Graco, 421 – Vila Romana
Obs.: Período de credenciamento: 30 minutos antes do 

horário estabelecido para início das atividades.
CONVITE PARA SESSÃO PÚBLICA
Ficam convidados nos termos do preceituado no inciso 

III do artigo 22 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, por 
meio desta publicação o Conselho Municipal de Assistência 
Social de São Paulo – COMAS/SP e Conselhos específicos 
pertinentes ao objeto do Edital mencionado.

São Paulo, 06 de julho de 2020.
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: (Thais Pranzet-

ti Barreira / RF 779.355.3)
Titular da Comissão de Seleção: (Leila Nordi Murat / RF 

558.433.7)
Titular da Comissão de Seleção: (Adriana Gomes Murador 

/ RF 788.718.3)
 PROCESSO SEI nº: 6024.2017/0003527-1 - NOTIFICA-

ÇÃO POR DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 
DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO 

SAS - Lapa
NOME DA OSC: Associação Cívica Feminina - ACF
NOME FANTASIA: CCA Piratininga
TIPOLOGIA: Centro para Crianças e Adolescentes - CCA
EDITAL: 336/SMADS/2018
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 158/SMADS/2018
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: Cláudio Ganzella – 

523.341.1
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GES-

TOR DA PARCERIA: 30/07/2019
PERÍODO DO RELATÓRIO: outubro / 2019 a março / 2020.
Fica NOTIFICADA a OSC ASSOCIAÇÃO CÍVICA FEMININA, 

que após a análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO elaborado pelo Gestor da Parceria, a COMISSÃO 
de MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO, nos termos do Artigo 131 
da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 com redação alterada 
pela IN 01/SMADS/2019, instituída conforme publicação no 
DOC de 30/07/2019 delibera pela APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS PARCIAL.

São Paulo, 10 de abril de 2020.
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Maria Iracema 

da Silva – RF.: 535.099.9
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Volnei da Silveira 

Marinho – RF.: 781.274.4
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Rosana Freitas 

Ferreira – RF.: 617.488.4

RETIRADA DO EDITAL: DIVISÃO DE CONTRATOS E LICITA-
ÇÕES – D.C.L. DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTES E LA-
ZER, SITO NA ALAMEDA IRAÉ, 35, CEP 04075-000, SÃO PAULO, 
CAPITAL, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 09h00min HORAS 
ÀS 12h00min HORAS E DAS 13h00min HORAS ÀS 18h00min 
HORAS, horário oficial de Brasília – DF.

RETIRADA DO EDITAL PELA INTERNET: POR MEIO DE 
BAIXA DE ARQUIVOS DIGITAIS NOS ENDEREÇOS ELETRÔNI-
COS: www.bec.sp.gov.br e http:/e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TEL. (11) 3396-6579
INICIO DO PRAZO DE ENVIO DE PROPOSTAS ELETRÔNICAS 

- Anexo II - Modelo de Proposta Comercial: D I A  0 9 
DE Julho DE 2020.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO 
CERTAME: DIA 21 DE julho DE 2020, ÀS 11:00HORAS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER torna 
público, para conhecimento de quantos possam se interes-
sar, em obediência ao que preceituam os Decretos Munici-
pais 43.406/2003, 44.279/2003, 46.662/2005, 52.091/2011, 
54.102/2013 e 56.475/2015, Lei Municipal nº 13.278 de 2002, 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei complementar nº 123/06 com a redação que 
lhe atribui a Lei Complementar nº 147/2014 e das demais 
normas complementares aplicáveis, a abertura de licitação na 
modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema 
eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/
SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, 
denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, a 
ser processada pela Comissão Permanente de Licitação desta 
Secretaria, em conformidade com as disposições deste edital e 
respectivos anexos.

As propostas deverão obedecer às especificações deste 
instrumento convocatório e seus anexos e serão encaminhadas 
por meio eletrônico, após o registro dos interessados em parti-
cipar do certame e o credenciamento de seus representantes, 
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo 
– CAUFESP.

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no pre-
âmbulo deste Edital, e será conduzida pelo pregoeiro com o au-
xílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em 
epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

O valor estimado para a contratação é de R$ 225.063,14 
mensal e R$ 2.700.757,68 anual.

 6019.2020/0000064-6
1.À vista dos elementos constantes do presente processo, 

em especial da manifestação da Divisão de Contratos e Licita-
ções – DCL (030573899) e da informação da Coordenadoria de 
equipamento do C.E.E. Joerg Bruder/Santo Amaro (030092012), 
além do parecer da Assessoria Jurídica (030649485), que acolho 
e adoto como razão de decidir, e diante da competência da Por-
taria nº 001/SEME/2020, APLICO à contratada E-SERVICE CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ n. 05.079.086/0001-03, nos 
termos do art. 87, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93, dos arts. 54 
e ss. do Decreto Municipal nº 44.279/03, além de outros legis-
lação pertinente, a penalidade de multa no valor de R$ 487,24 
(quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) 
e descontos por serviços não prestados na quantia de R$ 91,85 
(noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), totalizando o 
montante de R$ 579,09 (quinhentos e setenta e nove reais e 
nove centavos) , com amparo nas cláusulas do Contrato n. 002/
SEME/2015, conforme cálculo do DEOF (026430072).

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.

 ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 GABINETE DA SECRETÁRIA

  PROCESSO SEI Nº: 6024.2018/0005760-9 
NOTIFICAÇÃO POR DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PARCIAL - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELA-
TÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

SAS - AF
NOME DA OSC: ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SO-

CIAL
NOME FANTASIA: AMAS VILA FORMOSA
TIPOLOGIA: SCFC – CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLES-

CENTES
EDITAL: 318/SMADS/2018
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 552/SMADS/2018
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: CRISTINA PIERRE VAS-

QUES RF 792.773-8
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GES-

TOR DA PARCERIA: 27/10/2019
PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/11/2019 A 30/04/2020
Fica NOTIFICADA á OSC ASSOCIAÇÃO METODISTA DE 

AÇÃO SOCIAL, que após a análise do RELATÓRIO DE MONITO-
RAMENTO E AVALIAÇÃO elaborado pelo Gestor da Parceria, a 
COMISSÃO de MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO, nos termos 
do Artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 com 
redação alterada pela IN 01/SMADS/2019, instituída conforme 
publicação no DOC de: 23/08/2019 delibera pela APROVAÇÃO 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

São Paulo, 07 de julho de 2020.
Comissão de Monitoramento e Avaliação: FABIANA DE 

ALMEIDA LIMA RF: 777.679.9
Comissão de Monitoramento e Avaliação: ELINETE DIAS 

DOS SANTOS RF: 650.737.9
Comissão de Monitoramento e Avaliação: MARIA AMÉLIA 

DE CARVALHO RF: 778.333.7

  6024.2018/0009485-7 - NOTIFICAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO CONTAS PARCIAL -DELIBERAÇÃO 
SOBRE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVA-
LIAÇÃO PELA COMISSÃO DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO

 SAS M BOI MIRIM
NOME DA OSC ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA
NOME FANTASIA CCA SANTA CECILIA
TIPOLOGIA SCFV – CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLES-

CENTES
EDITAL 484/SMADS/2018
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO 029/SMADS/2019
NOME DA GESTORA DE PARCERIA TATIANA LEMOS 

MOYANO
RF DO GESTOR DE PARCERIA 850.999-9
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOC DESIGNAÇÃO DO GESTOR 

DE PARCERIA 16/10/2018
PERÍODO DO RELATÓRIO 01/07/19 À 31/12/2019
Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVA-

LIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial, entregue 
em 07/08/2019 nos termos do artigo 131 da Instrução Normati-
va 03/SMADS/2018, recebido em 06/07/2020, esta Comissão de 
Monitoramento e Avaliação instituída conforme publicação no 
DOC de 17/05/2019 delibera pela:

( x ) APROVAÇÃO da prestação de contas COM RESSALVAS: 
nos termos do inciso II do artigo 128 da Instrução Normativa 

x 260 mm; - 2º) Adesivos para Chão COVID 19 - Distância 
de 1,5 Metros, confeccionado em vinil de alta resistência, 
predominantemente vermelho, medindo APROXIMADAMENTE 
70cm x 25 cm; 3º) Placa Atenção ao Uso Obrigatório de 
Máscaras, mencionando o Decreto n° 64.959, confeccionada 
em Poliestireno ou Alumínio de alta resistência, medindo 
APROXIMADAMENTE 20cm x 25cm e 4º) Placa Álcool em Gel 
Higienize Suas Mãos, confeccionada em Poliestireno, Vinil ou 
Alumínio de alta resistência, medindo APROXIMADAMENTE 
10cm x 5cm.- Cotação Eletrônica n° 17/2020-QUANTIDADE:-
1º) 30 Unidades; 2º) 30 Unidades; 3º) 30 Unidades e 4º)30 
Unidades;-VALOR TOTAL: R$ 3.999,98 - CONTRATADA: SUPER 
MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI-CNPJ:- 08.637.053/0001-
20-PRAZO DE REALIZAÇÃO DA DESPESA:- 10 dias após o 
recebimento da nota de Empenho - I – No uso das atribuições 
a mim delegadas pela Portaria SME. 1.669 de 29/01/20 e à 
vista dos elementos constantes nestes autos de processo, com 
fundamento no art. 25 “caput”, da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações, Lei Municipal 13.278/02, Decreto 44.279/03, 
Decreto 9412/18 e Decreto 58606/19, AUTORIZO a contratação 
pretendida, conforme elementos descritos em epígrafe.-II – 
Ficam estabelecidas nos casos de aplicação de penalidades de 
multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas 
em lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os 
artigos 86 e 87 inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes 
percentuais: a)3% (três por cento), sobre o valor total da Nota 
de Empenho, para cada quinze dias de atraso ou fração deste 
período; b)10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota 
de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste; c)- 20% 
(vinte por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no 
caso de inexecução total do ajuste.-III – Emita(m)-se Nota(s) 
de Empenho(s|), que deverá(ão) onerar a(s) Dotação(ões) Orç
amentária(s):-16.23.12.122.3024.2100.3.3.90.30.00.00 – R$ 
3.999,98-IV – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: (Ivan 
Luis Nobre – RF.: 708.968-1)

 ESPORTES E LAZER
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ASSESSORIA JURIDICA

 6019.2020/0001308-0
1. À vista dos elementos constantes do presente processo e 

o parecer da Assessoria Jurídica (030599528), que acato, diante 
da competência delegada pela Portaria nº 001/SEME/2020, CO-
NHEÇO a defesa prévia de doc. 028544677, por ser tempestiva, 
mas NÃO A ACOLHO COM RELAÇÃO AO MÉRITO e APLICO à 
empresa/interessada ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS DE SEGU-
RANÇA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ n. 06.069.276/0001-02, 
com fundamento na Recomendação 01, da Constatação 01 do 
Relatório de Auditoria nº 95/2016/CGM (028538465), conforme 
apuração da 5ª Comissão Processante Permanente da Controla-
doria Geral do Município de São Paulo - CGMSP (025639714) e 
determinação do Controlador Geral do Município de São Paulo 
de docs. 017554090 e 027615251, a glosa correspondente ao 
valor total de R$ 4.207.104,80 (quatro milhões, duzentos e sete 
mil, cento e quatro reais e oitenta centavos), que deve ser atua-
lizada pelo setor financeiro desta Pasta (SEME/CAF).

2. Fica a interessada intimada a, querendo, interpor um 
único recurso da presente decisão à autoridade imediatamente 
superior, no prazo de 15 (quinze) dias, permanecendo o proces-
so em SEME/CAF para vistas durante o período.

 6019.2020/0001417-5
1. À vista dos elementos constantes do presente processo e 

o parecer da Assessoria Jurídica (030641421), que acato, diante 
da competência delegada pela Portaria nº 001/SEME/2020, CO-
NHEÇO a defesa prévia de doc. 029061573, por ser tempestiva, 
mas NÃO A ACOLHO COM RELAÇÃO AO MÉRITO e APLICO 
à empresa/interessada ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA 
EIRELI, CNPJ n. 05.457.677/0001-77, com fundamento na Reco-
mendação 01, da Constatação 10 do Relatório de Auditoria nº 
95/2016/CGM (029060660), conforme apuração da 5ª Comissão 
Processante Permanente da Controladoria Geral do Município 
de São Paulo - CGMSP (025639714) e determinação do Con-
trolador Geral do Município de São Paulo de docs. 017554090 
e 027615251, a glosa correspondente ao valor total de R$ 
159.666,60 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta 
e seis reais e sessenta centavos), que deve ser atualizada pelo 
setor financeiro desta Pasta (SEME/CAF).

2. Fica a interessada intimada a, querendo, interpor um 
único recurso da presente decisão à autoridade imediatamente 
superior, no prazo de 15 (quinze) dias, permanecendo o proces-
so em SEME/CAF para vistas durante o período.

 6019.2020/0000936-8
1. À vista dos elementos que instruem o presente, em 

especial a requisição de serviços (030256065), memorial des-
critivo (030256255), especificação técnica (030258776), pla-
nilha de orçamento (030256281) e o parecer da Assessoria 
Jurídica desta Pasta (030607238), AUTORIZO a abertura de 
procedimento licitatório visando a contratação de empresa 
para serviços de manutenção para acessibilidade, quadra, ATI e 
salão no CDC Waldemar Moreno situado na R. Azevedo e Brito, 
42 – Vila Formosa - São Paulo/SP, conforme as especificações 
contidas no Anexo II – Memorial Descritivo, nos termos da 
Carta Convite n. 004/SEME/2020, devidamente assinada pela 
Presidente da CPL 01 desta Pasta, onerando a dotação nº 
19.10.27.812.3017.1.896.4.4.90.39.00-00 do orçamento vigen-
te, conforme Nota de Reserva nº 36.749/2020 (030387318).

 6019.2019/0003456-5
1. À vista dos elementos que instruem o presente, em espe-

cial a requisição de serviços (030006239), memorial descritivo 
(030006390), especificação técnica (030006420), planilha de 
orçamento (030006397), relatório fotográfico (030006383), 
manifestação de DESM (030006423) e o parecer da Assessoria 
Jurídica desta Pasta (030651395), AUTORIZO a abertura de 
procedimento licitatório visando a contratação de empresa para 
serviços de manutenção e conservação da caixa d’água e das 
instalações elétricas do CE Vila Independência, situado na Rua 
das Municipalidades, nº 20, Ipiranga, São Paulo - SP, conforme 
as especificações contidas no Memorial Descritivo, nos termos 
da Carta Convite n. 025/SEME/2019, devidamente assinada 
pela Presidente da CPL 01 desta Pasta, cuja contratação one-
rará a dotação nº 19.10.27.812.3017.3.512.4.4.90.39.00-00 do 
orçamento vigente, conforme Nota de Reserva nº 37.043/2020 
(030451767).

 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/
SEME/2020

OFERTA DE COMPRA N.º: 801013801002020OC00016
Processo nº 6019.2019/0000348-1
CLASSE: Contratação de empresa especializada em presta-

ção de serviços de limpeza, asseio e conservação predial; bem 
como limpeza das caixas d’água semestral e desinsetização e 
desratização trimestral, visando à obtenção de adequadas con-
dições de salubridade e higiene; com a disponibilização de mão 
de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos 
necessários para este fim; nas áreas que abrangem o complexo 
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, de acordo com as 
especificações constantes do Memorial Descritivo, que integra 
este Edital, como Anexo I.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13 
/SEME/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL
AMBIENTE ELETRÔNICO DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br

sas de Exercícios Anteriores”, nos moldes do que estabelece o 
Decreto nº 57.630/2017.

 Processo SEI nº 6016.2019/0096100-1. Pagamento 
de Indenização por prestação de serviços - I. À vista das 
informações constantes deste processo, notadamente as ma-
nifestações do Núcleo de Parcerias, e da Assessoria Jurídica, 
que acolho, RATIFICO a despesa consubstanciada nos com-
provantes de pagamento totalizando o valor de R$ 12.880,34 
(doze mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), 
e a RECONHEÇO como efetivamente ocorrida ao CNPJ n.º 
60.915.790/0001-67 da instituição mantenedora do CEI Sirley 
Salomão Borgarelli, considerando que as despesas foram apli-
cadas para continuidade do atendimento das crianças, dentro 
dos limites da parceria, respeitando os valores antes vigentes, 
bem como as despesas efetivamente efetuadas e comprova-
das, para os fins do disposto no Decreto nº 57.630/2017. II. 
Com a presente manifestação, fica ATESTADA a regularidade 
do procedimento para a solicitação de abertura de crédito 
adicional suplementar, no elemento de despesa “Despesas de 
Exercícios Anteriores”, nos moldes do que estabelece o Decreto 
nº 57.630/2017.

 Processo SEI nº 6016.2020/0054576-0 Aquisição de 
materiais para acessibilidade do material trilhas II.- Cotação 
Eletrônica n° 04/2020. RETIFICAÇÃO DE DESPACHO - LEIA 
COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU, POR CONTER 
INCORREÇÕES - DOC 07/07/2020, PÁG. 71 COTAÇÃO 
ELETRÔNICA 04/2020 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$ 1.209,00 (um mil duzentos e nove reais). II - 
Autorizo a emissão da Nota de Empenho, onerando a dotação 
orçamentária nº 16.20.12.367.3010.2.861.3.3.90.30.00.00.

 Inscrição no CADIN Processos de Adiantamentos 
Bancários/2003- Leia como segue e não como constou . 
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$ 12.876,64 , 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 6016.2020/0044053-4 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 nº64.879/2020; 
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 404 caixas de LUVAS 
DESCARTÁVEIS, conforme requisição nº SEI 029278689 cuja a 
empresa LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA 
inscrita no CNPJ nº 18.641.075/0001-17 conforme proposta 
Nº SEI 030578360 para atender as necessidades das Unidades 
Educacionais desta Diretoria Regional de Educação pelo valor 
total de R$ 15.352,00 (quinze mil, trezentos e cinquenta e 
dois 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$ 4.218,00 (quatro mil e duzentos e dezoito reais), através da 
Nota de Reserva nº 36.724/2020 Nº SEI 030381427 , EMEI’s na 
dotação 16.21.12.365.3010.4.362.3.3.90.30.00.00 no valor de 
R$ 4.218,00 (quatro mil, duzentos e dezoito reais), através da 
Nota de Reserva nº 36.723/2020 Nº SEI 030381389, CEI 16.2
1.12.365.3010.4.360.3.3.90.30.00.00 no valor de R$ 3.192,00 
(três mil, cento e noventa e dois reais), através da Nota de 
Reserva 36.721/2020 Nº SEI 030381329, CEU 16.21.12.368.301
0.4.364.3.3.90.30.00.00 no valor de R$ 456,00 (quatrocentos e 
cinquenta e seis reais), através da Nota de Reserva 36.725/2020 
Nº SEI 030381475 e DRE 16.21.12.122.3024.2.100.3.3.30.90.
00.00 no valor de R$ 3.268,00 ( três mil, duzentos e sessenta 
e oito reais) através da Nota de Reserva 36.727/2020 Nº SEI 
030381526, do orçamento vigente.

 6016.2020/0054567-0 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 Orça-
mentário nº 59.171 de 10/01/2020; Lei Federal nº 13.979/2020; 
autorizo a aquisição de material objetivando a atender o 
Núcleo do CEFAI desta Diretoria Regional de Educação que 
informa sobre a utilização do material para a produção, aces-
sibilidade ao currículo e eliminação de barreiras para os bebês, 
crianças e estudantes Público Alvo da Educação Especial nas 
Unidades Educacionais, conforme requisição SEI N° 030255305 
cuja a empresa vencedora SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E 
SUPRIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ nº 19.760.235/0001-00 
conforme proposta SEI N° 030640469 para atender as necessi-
dades do CEFAI/DRE-Guaianases onerando a dotação 16.21.12
.368.3026.2.831.33903000.00 pelo valor total de R$ 5.900,00 
(Cinco Mil e Novecentos Reais) , através da Nota de Reserva 
36.351/2020 SEI n° 030329058, do orçamento vigente.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
SÃO MATEUS

 DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL
6016.2017/0002631-7 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

Nº 13/DRE-SM/14 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CIEJA IGUATEMI-I) 
No uso das atribuições a mim conferidas pela Portaria 1.669, de 
29/01/20, à vista dos elementos contidos no presente, em espe-
cial, no parecer da Assessoria Jurídica da DRE-SM, que acolho 
como razão de decidir, AUTORIZO a prorrogação do Contrato 
em referência por mais 24 (vinte e quatro) meses, conforme 
cláusula terceira do referido contrato, a partir de 07/07/2020. II) 
Emita-se Notas de Empenho a favor de AAA HOLDING PATRI-
MONIAL E PARTICIPAÇÕES – EIRELI – CNPJ: 15.712.115/0001-
86, no valor mensal de R$ 24.547,48 e valor total estimado de 
R$ 618.596,52, onerando a dotação 16.23.12.366.3010.2823.3
.3.90.39.00.00 do orçamento vigente e demais empenhos em 
dotação apropriada nos exercícios subsequentes.

 6016.2020/0053595-0ASSUNTO: ASSUNTO: Aquisição 
de 1º) Barreira Antiviral para mesas confeccionada em 
Material Acrílico Transparente de no MÍNIMO 2mm, medindo 
APROXIMADAMENTE 650mm (largura) x 480 mm (altura), 
com abertura centralizada de APROXIMADAMENTE 70mm 
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