64 – São Paulo, 58 (167)
Eventos do Item
Evento
Data
Observações
Adjudicado 03/09/2013 15:09:13 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ERMAR
ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.051.838/0001-60, Melhor
lance: R$ 3,5800, Valor Negociado: R$ 3,5500
Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar
a versão deste Termo para impressão.
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE
SME
2012-0.054.294-7 - SME/Assessoria Especial - Contratação
de instrutor de instrumentos de metais e percussão. Penalidade.
– I - Considerando a delegação de competência constante na
Portaria SME nº 3.588/99 e à vista dos elementos que instruem
o presente, notadamente a manifestação do setor técnico, de fl.
55 e 66, e da Assessoria Jurídica a respeito, APLICO a Eduardo
Pereira dos Santos, CPF nº 331.446.738-97, a penalidade de
MULTA, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), conforme
item 9.6.2.1 do Edital de Credenciamento nº 01/2011, conforme
cálculo de fl. 63. – II - Fica aberto o prazo de 5 (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 27 de
março de 2006, em igual prazo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO
CHAMADA PUBLICA N.º 01/SME/2013
Processo n.º 2013-0.015.317-9
Objeto: aquisição de 3.000.000 (Três milhões) unidades de
Néctar de Pêssego – embalagem cartonada asséptica da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Retificação do D.O.C de 31/08/2013 página 145
Onde se lê: CHAMADA PUBLICA N.º 01/SME/2012
Leia se: CHAMADA PUBLICA N.º 01/SME/2013, os demais
termos permanecem inalterados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
do processo 2013-0.191.729-6
Assunto:
Abertura de licitação, na modalidade pregão, objetivando o registro de preço para fornecimento de batata
desidratada em flocos.
Interessado:
Departamento de Alimentação Escolar
DESPACHO
I - À vista dos elementos que instruem este
processo,AUTORIZO a abertura de certame, pela competência
delegada na Portaria SME nº 575/13, na modalidade Pregão
Eletrônico, visando registro de preços para fornecimento de
batata pré-cozida desidratada em flocos, de acordo com a Minuta de Edital encartada sob fls. 21 e seguintes, observadas as
orientações da Assessoria Jurídica de fls. retro.
II - Designo a CPL/DME 01 para processar o certame.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/SME/2013 – PA: 20130.191.729-6
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
BATATA PRÉ-COZIDA DESIDRATADA EM FLOCOS
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada
às 10h30 do dia20/09/2013. O Edital e seus Anexos poderão
ser obtidos, até o último dia que anteceder a abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através a apresentação de CD ROOM gravável no Setor de Licitação - CONAE 151
– Rua Dr. Diogo de Faria 1247 – sala 318 - Vila Clementino, ou
através da internet pelo site www.comprasnet.gov.br e http://eegocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, as cópias do
Edital estarão expostas no mural do Setor de Licitação.

DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO - DAE
T.C. nº (...) – Proc. (...) – OBJETO: (...) – CONTRATANTE:
PMSP/SME/DAE – CONTRATADA: (...) – CNPJ Nº (...) – Valor:
(...) – Nota de Empenho: (...).
061/SME/DAE/2013 – 2013-0.235.014-1 – Aquisição de
110.000 kg de Feijão Comum, de Cores, Carioquinha – Tipo
1 – MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA. –
05.656.062/0001-70 – R$ 376.200,00 – NE: 64730
Lavratura do Contrato – 23/08/2013
DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
2013-0.240.743-7 - SME – Assessoria Especial/Projetos
Especiais - Contratação de espetáculo artístico – I - Diante dos
elementos informativos que instruem este processo, notadamente o exposto pela Assessoria Especial deste Gabinete em fls.
02/04, o parecer conclusivo da Comissão constituída pela Portaria SME nº 1.288/2012 de fls. 70/72 e, ainda, a manifestação
da Assessoria Jurídica desta Pasta a respeito, AUTORIZO, com
amparo no art. 25, III, da Lei 8.666/93, a contratação da empresa “Pyra Arte & Empresa Ltda.”, CNPJ nº 56.768.260/0001-66,
visando à realização, nos locais, datas e horários mencionados
no cronograma de fl. 05, de 10 (dez) apresentações do espetáculo “Da Vinci, Maquiavel e eu”, monólogo do ator Tadeu di
Pyetro, pelo valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). – II
- A presente autorização fica condicionada à validade da documentação apresentada em conformidade com as orientações
da Assessoria Jurídica, inclusive no que se refere à averiguação
junto ao CADIN. – III - As despesas decorrentes da execução
do objeto da contratação ora autorizada onerarão a dotação
orçamentária indicada em fl. 74.
DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
2013-0.228.838-1 - A Mão Cooperadora Obras Sociais e
Educacionais – CNPJ 52.582.202/0001-92 - Celebração de Convênio em Continuidade – CEI A Mão Cooperadora – Núcleo Vila
Natal – I - Tendo em vista as manifestações dos setores competentes da Diretoria Regional de Educação e a manifestação da
Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. retro, com fundamento na
Portaria SME nº 3.477/11, AUTORIZO, mediante atualização das
certidões que se encontrem vencidas, a celebração de convênio
em continuidade com a entidade A Mão Cooperadora Obras
Sociais e Educacionais – CNPJ 52.582.202/0001-92, para manutenção do CEI A Mão Cooperadora – Núcleo Vila Natal, com capacidade de atendimento para 116 (cento e dezesseis) crianças,
na faixa etária de 2 a 3 anos, e com repasse mensal no valor
de R$ 55.006,00 (cinquenta e cinco mil e sei reais), a partir de
01/09/2013. – II - As despesas decorrentes da presente autorização onerarão a dotação orçamentária indicada às fls. 145.
DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
2010-0.300.766-6 - Associação Comunitária Auri Verde Aditamento de convênio – I - Tendo em vista a manifestação
dos setores técnicos competentes da Diretoria Regional, bem
como a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta às fls.
retro, com fundamento na Portaria SME nº 3.477/11, AUTORIZO,
mediante anexação de certidões negativas de débito atualizadas, o ADITAMENTO ao Termo de Convênio nº 33/SME/2011-RP,
mantido com a entidade “Associação Comunitária Auri Verde”
– CNPJ nº 67.841.643/0001-39, de acordo com elementos em
epígrafe e minuta de fls. 245/250, visando à prorrogação de
seus termos por mais 30 (trinta) meses, a partir de 04/09/2013,
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e passando o repasse mensal ao valor de R$ 31.750,00 (trinta
e um mil setecentos e cinquenta reais), mantidas as condições
de atendimento. – II - As despesas decorrentes do aditamento
ora autorizado onerarão as dotações orçamentárias indicadas
em fl. 234.
DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
2013-0.220.671-7 - Associação Grupo Missão Divina - Celebração de convênio – CEI Pequeno Mundo I – substituição
ao convênio denunciado CEI Nosso Lar XIV – I - À vista dos
elementos constantes dos autos, em especial as manifestações
do Setor de Prédios e Equipamentos, da Supervisão Escolar, do
Setor de Contabilidade, do Setor de Convênios, da Assistência
Jurídica e da Diretora da Diretoria Regional de Educação de
Ipiranga, de SME/Setor de Convênios e da Assessoria Jurídica a
respeito, que acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO,
com fundamento nas Portarias SME nos 3.477/11 e 5.033/11 e
alterações posteriores, a lavratura de convênio com a entidade
denominada “Associação Grupo Missão Divina”, inscrita no
CNPJ sob nº 02.291.905/0001-93, para funcionamento do CEI
“Pequeno Mundo I”, com atendimento a 81 crianças na faixa
etária de 01 a 03 anos, sendo 27 crianças de berçário, mediante
o repasse mensal de R$39.903,00 (trinta e nove mil e novecentos e três reais), sendo o repasse da verba de implantação
no montante de R$39.903,00 (trinta e nove mil e novecentos
e três reais), a partir de 01/09/2013, conforme minuta de fls.
105/110. – II - A documentação exigida pela Portaria SME nº
3.477/11 deverá estar devidamente em vigor no momento da
efetiva celebração do convênio. – III - As despesas decorrentes
da presente autorização onerarão a dotação orçamentária no
16.00.16.11.12.365.1121.2.825.3.3.90.39.00.00.
DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
2009-0.224.767-7 - Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar - Proposta de denúncia de convênio – Termo de
Convênio nº 288/SME/2009 – RI – CEI Nosso Lar XIV - À vista
das informações, notadamente as manifestações da Diretoria
Regional de Educação do Ipiranga, bem como a manifestação
de ATP/Convênios e o parecer da Assessoria Jurídica desta
Pasta de fls. retro, os quais adoto como razão de decidir, DECLARO EXTINTO PELA DENÚNCIA o Termo de Convênio nº 288/
SME/2009 – RI, mantido com o Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar, CNPJ nº 67.139.907/0001-07, por mútuo
acordo a partir de 31/08/2013, com fulcro em sua cláusula
13.1.2, nos termos da minuta de fls. 536.
DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
2013-0.209.128-6 - Sociedade Beneficente São Camilo –
CNPJ 60.975.737/0001-51 - Celebração de Convênio em Continuidade – CEI Chácara Bela Vista II. – I - Tendo em vista as manifestações dos setores competentes da Diretoria Regional de
Educação e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta
às fls. retro, com fundamento na Portaria SME nº 3.477/11, AUTORIZO, mediante atualização das certidões que se encontrem
vencidas, a celebração de convênio em continuidade com a
Sociedade Beneficente São Camilo – CNPJ 60.975.737/0001-51,
para manutenção do CEI Chácara Bela Vista II, com capacidade
de atendimento para 153 (cento e cinquenta e três) crianças, na
faixa etária de 0 a 3 anos, sendo 65 (sessenta e cinco) de berçário, e com repasse mensal no valor de R$ 70.098,00 (setenta
mil e noventa e oito reais), a partir de 02/09/2013. – II - A celebração do presente convênio fica condicionada ao cumprimento
do disposto nos itens “a” e “b” da manifestação da Assessoria
Jurídica desta Pasta (fls. Retro). – III - As despesas decorrentes
da presente autorização onerarão a dotação orçamentária
indicada às fls. 125.
DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
2013-0.219.976-1 - Assessoria Especial/Projetos Especiais. Miriam Druwe Produções Artísticas Ltda., CNPJ
08.016.000/0001-91 - Contratação Artística – Espetáculos
“Lúdico”, “Girassóis” e “Vila Tarsila”. – I - Diante dos elementos que instruem este processo, notadamente a manifestação
de SME/Projetos Especiais (fls. 02/04), o parecer favorável
da Comissão de Avaliação prevista nos artigos 16 e 17 do
Decreto Municipal 44.279/2003 (fls. 100/103) e a manifestação da Assessoria Jurídica a respeito, AUTORIZO, mediante
apresentação de certidões negativas de débito atualizadas,
e com amparo no artigo 25, III, da Lei Federal 8.666/93, a
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa
Miriam Druwe Produções Artísticas Ltda., inscrita no CNPJ sob
o n.º 08.016.000/0001-91, para apresentação dos espetáculos
“Lúdico”, “Girassóis” e “Vila Tarsila”, que integrarão a programação dos CEUs em 2013, conforme cronograma de fls. 05,
pelo valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e no total
de R$ 60.000,00 (sessenta mil). – II - A presente contratação
fica condicionada a apresentação do documento mencionado
em fls. 31. – III - As despesas decorrentes da contratação ora
autorizada onerarão a dotação orçamentária indicada na Nota
de Reserva de fls. 105.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FREGUESIA / BRASILÂNDIA
2013-0.188.899-7 DESPACHO: À vista dos elementos que
instruem este Processo Administrativo,nos termos do inciso I do
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c.c. Lei Municipal
13.278/02 e Decretos Municipais 44.279/03 e 53.694/13 e
alterações,com os valores atualizados pela Portaria SF nº
31/2002 e,em conformidade com a delegação de competência
conferida pela Portaria SME nº 2.697/05,AUTORIZO,observadas
as formalidades legais e cautelas de estilo,a contratação
direta da Empresa “PCT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA”,inscrita no CNPJ sob nº 17.362.913/0001-50,no valor
total de R$ 14.718,74 (quatorze mil e setecentos e dezoito
reais e setenta e quatro centavos),objetivando a realização
de serviços de engenharia na EMEF Dr. Elias Siqueira
Cavalcanti,conforme Memorial Descritivo encartado em fls.
04/05,com prazo de 30 (trinta) dias para conclusão,contado
a partir da entrega da Nota de Empenho e Ordem de Início
de Serviço. Em consequência,para suportar as despesas
decorrentes da presente contratação,autorizo a emissão da
Nota de Empenho,a onerar a dotação orçamentária nº 16.00.1
6.13.12.361.1122.2.842.3.3.90.39.00.00,do orçamento vigente
por meio do extrato de reserva nº 48.588/2013.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/
BRASILÂNDIA
2013-0.234.755-8 DESPACHO: À vista dos elementos que
instruem este Processo Administrativo,nos termos do inciso I
do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 13.278/02 e Decretos Municipais 44.279/03 e 53.694/13
e alterações,com os valores atualizados pela Portaria SF nº
31/2002 e,em conformidade com a delegação de competência
conferida pela Portaria SME nº 2.697/05,AUTORIZO,observadas
as formalidades legais e cautelas de estilo,a contratação direta
da Empresa “PÁ DE OURO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - ME”,
inscrita no CNPJ sob nº 59.840.157/0001-78,no valor total
de R$ 11.447,13 (onze mil e quatrocentos e quarenta e sete
reais e treze centavos),objetivando a realização de serviços de
engenharia na EMEF Érico Veríssimo,conforme Memorial Descritivo encartado em fls. 05/07,com prazo de 30 (trinta) dias para
conclusão,contado a partir da entrega da Nota de Empenho e

Ordem de Início de Serviço. Em consequência, para suportar as
despesas decorrentes da presente contratação,autorizo a emissão da Nota de Empenho,a onerar a dotação orçamentária nº
16.00.16.13.12.361.1122.2.842.3.3.90.39.00.00,do orçamento
vigente por meio do extrato de reserva nº 50.742/2013.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/
BRASILÂNDIA
2013-0.229.973-1 DESPACHO: À vista dos elementos contidos no presente,em especial a informação constante de fl. 26
e no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria
SME nº 2.697/05,e com fundamento na Lei 8.666/93,e suas
alterações,RETI-RATIFICO o despacho publicado em D.OC. de
24/08/13,página 96,para fazer constar:
ONDE SE LÊ:
Processo n° 2013 – 0.218.626-0
LEIA-SE:
Processo n° 2013 – 0.229.973-1
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/
BRASILÂNDIA
2013-0.223.062-6 DESPACHO: À vista dos elementos que
instruem este Processo Administrativo,nos termos do inciso II
do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 13.278/02 e Decretos Municipais 44.279/03 e 53.694/13
e alterações,com os valores atualizados pela Portaria SF nº
31/2002 e,em conformidade com a delegação de competência
conferida pela Portaria SME nº 2.697/05,AUTORIZO,observadas
as formalidades legais e cautelas de estilo,a contratação direta da Empresa SUPRIMASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS
E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.182.631/0001-43,no valor de R$ 3.057,10 (três mil e cinquenta e sete reais e dez
centavos),objetivando a aquisição de 3.218 (três mil duzentos e dezoito) babadores,conforme especificações constantes
da requisição de fl. 02,com prazo de 15 (quinze) dias para
entrega,contados a partir da retirada da Nota de Empenho. Em
consequência,para suportar as despesas decorrentes da presente contratação, autorizo a emissão da Nota de Empenho,a
onerar a dotação orçamentária nº 16.00.16.13.12.365.1121.2.
845.3.3.90.30.00.00,do orçamento vigente por meio do extrato
de reserva nº 48.998.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/
BRASILÂNDIA
2013-0.233.007-8 DESPACHO: À vista dos elementos que
instruem este Processo Administrativo,nos termos do inciso II
do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 13.278/02 e Decretos Municipais 44.279/03 e 53.694/13
e alterações,com os valores atualizados pela Portaria SF nº
31/2002 e,em conformidade com a delegação de competência
conferida pela Portaria SME nº 2.697/05,AUTORIZO,observadas
as formalidades legais e cautelas de estilo,a contratação direta
da Empresa Macall Comércio de Material de Escritório Ltda. ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.261.767/0001-49 no valor
total de R$ 6.066,48 (seis mil e sessenta e seis reais e quarenta
e oito centavos),objetivando a aquisição de 644 caixas de luvas
de vinil com pó absorvível para suprir as necessidades dos
Centros de Educação Infantil da Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia,conforme especificações constantes
da requisição de fls. 13,com prazo de 30 (trinta) dias para
entrega, contados a partir da retirada da Nota de Empenho.
Em consequencia,para suportar as despesas decorrentes da
presente contratação,autorizo a emissão da Nota de Empenho,a
onerar a dotação orçamentária nº 16.00.16.13.12.365.1121.2.8
45.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente por meio do extrato
de reserva nº 50.457/2013.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/
BRASILÂNDIA
2013-0.233.016-7 DESPACHO: À vista dos elementos que
instruem este Processo Administrativo,nos termos do inciso II
do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 13.278/02 e Decretos Municipais 44.279/03 e 53.694/13
e alterações,com os valores atualizados pela Portaria SF nº
31/2002 e,em conformidade com a delegação de competência
conferida pela Portaria SME nº 2.697/05,AUTORIZO,observadas
as formalidades legais e cautelas de estilo,a contratação direta da Empresa Comercial Dambros Ltda., inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 64.566.292/0001-07 no valor total de R$
4.067,52 (quatro mil e sessenta e sete reais e cinquenta e
dois centavos),objetivando a aquisição de 912 amaciante
de roupas (2 litros) para suprir as necessidades dos Centros de Educação Infantil da Diretoria Regional de Educação
Freguesia/Brasilândia,conforme especificações constantes da
requisição de fls. 13,com prazo de 20 (vinte) dias para entrega, contados a partir da retirada da Nota de Empenho. Em
consequência,para suportar as despesas decorrentes da presente contratação,autorizo a emissão da Nota de Empenho,a
onerar a dotação orçamentária nº 16.00.16.13.12.365.1121.2.
845.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente por meio do extrato
de reserva nº 50.456/2013.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/
BRASILÂNDIA
2013-0.233.009-4 DESPACHO: À vista dos elementos que
instruem este Processo Administrativo,nos termos do inciso II
do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 13.278/02 e Decretos Municipais 44.279/03 e 53.694/13
e alterações,com os valores atualizados pela Portaria SF nº
31/2002 e,em conformidade com a delegação de competência
conferida pela Portaria SME nº 2.697/05,AUTORIZO,observadas
as formalidades legais e cautelas de estilo,a contratação direta
da Empresa R.F. Gory Comercial Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 10.372.062/0001-88 no valor total de R$ 5.497,80
(cinco mil e quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), objetivando a aquisição de 1.122 pacotes de refil de lenço
umedecido,conforme especificações constantes da requisição
de fls. 13,com prazo de 20 (vinte) dias para entrega,contados a
partir da retirada da Nota de Empenho. Em consequência,para
suportar as despesas decorrentes da presente contratação,
autorizo a emissão da Nota de Empenho,a onerar a dotação
orçamentária nº 16.00.16.13.12.365.1121.2.845.3.3.90.30.0
0.00 do orçamento vigente por meio do extrato de reserva nº
50.458/2013.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/
BRASILÂNDIA
2013-0.235.611-5 DESPACHO: À vista dos elementos que
instruem este Processo Administrativo,nos termos do inciso II
do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 13.278/02 e Decretos Municipais 44.279/03 e 53.694/13 e
alterações,e em conformidade com a delegação de competência
conferida pela Portaria SME nº 2.697/05,AUTORIZO,observadas
as formalidades legais e cautelas de estilo,a utilização da Ata
de Registro de Preços n° 009/SEMPLA-COBES/2012 para fornecimento de 107 caixas de Papel Sulfite para suprir as necessidades dos Centros de Educação Infantil e das Escolas Municipais
de Educação Infantil da Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia,pelo valor unitário de R$ 7,34 (sete reais e trinta
e quatro centavos) a resma e valor total de R$ 7.853,80 (sete
mil e oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos),a
favor da empresa INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA,inscrita no
CNPJ/MF 56.251.999/0001-40,conforme especificações constantes da requisição de fl. 29,com prazo de 20 (vinte) dias para
entrega,contados a partir da retirada da Nota de Empenho.
Em consequência,para suportar as despesas decorrentes da
presente contratação,autorizo a emissão da Nota de Empenho,a
onerar as dotações orçamentárias n°s 16.00.16.13.12.365.11
21.2.837.3.3.90.30.00.00 e 16.00.16.13.12.365.1121.2.845.3.
3.90.30.00.00,do orçamento vigente por meio dos extratos de
reserva nºs 50.455/2013 e 50.454/2013.

quarta-feira, 4 de setembro de 2013

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA
PENHA
2013-0.147.333-9. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL PREVISTOS NO 1º ESCALÃO. I–No uso
das atribuições que foram conferidas por lei e, tendo em vista
o contido nestes autos de processo, em especial a pesquisa de
preços, que se encontram condizentes com os praticados no
mercado e através da reserva orçamentária nº 39.882/2013,
AUTORIZO a contratação de Serviços de Manutenção e
Conservação Predial Previstos no 1º Escalão, por Dispensa de
Licitação, no prédio da EMEI ANA MARCHIONE SALLES, com
a empresa DBL ENGENHARIA-VICTOR PAULO DEBELLIS - ME,
CNPJ 13.769.871/0001-16, no valor total de R$ 13.399,97
(Treze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e
sete centavos), com fundamento no art. 24, Inciso I da Lei
Federal 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 8.883/94, c/c
a Lei Municipal n§ 13.278/02, Decretos 44.279/03, 45.695/05,
45.787/05 e 46.230/05, combinada com a Portaria SF 031/02
e demais normas aplicáveis a espécie. II - Emita-se Nota de
Empenho, que deverá onerar a dotação: 16.17.12.365.1121.28
37.3.3.90.39.00.00 - R$ 13.399,97 – II - PENALIDADES: Ficam
estabelecidos, no caso de aplicação de multa moratória, sem
prejuízo de outras penalidades previstas em Lei, nos termos dos
arts. 86 e 87, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações c/c
a Lei Municipal nº 13.278/02, os seguintes percentuais: a) 3%
sobre o valor total da nota de Empenho para cada 15 dias de
atraso ou fração deste período. b)10% sobre o valor total da
Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste.
c) 20% sobre o valor total da Nota de Empenho no caso de
inexecução total do ajuste.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA
2013-0.006.944-5-AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHASEVENTOS DO CEU TIQUATIRAI – No uso das atribuições que
foram conferidas por lei e, tendo em vista o contido nestes autos de processo, notadamente a reserva de nº.51.912,
AUTORIZO a aquisição de troféus e medalhas-EVENTOS DO
CEU TIQUATIRA,jurisdicionadas a esta Diretoria Regional de
Educação, no valor total de R$ 6.298,79 (seis mil, duzentos e
noventa e oito reais e setenta e nove centavos) da Empresa
SUPRIMASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPR. LTDA, CNPJ
09.182.631/0001-43 com fundamento no art. 24, da Lei Federal 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 8.883/94, c/c a
Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos 44.279/03 e 45.695/05.
II – Emita-se Nota de Empenho, onerando a seguinte dotação:16.17.12.122.1124.2851.33.90.30.00-00. III – PENALIDADES: Ficam estabelecidos, no caso de aplicação de multa
moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei,
nos termos dos arts. 86 e 87, inciso II da Lei Federal 8.666/93
e alterações posteriores c/c a Lei Municipal nº 13.278/02, os
seguintes percentuais: a) 3% sobre o valor total da nota de
Empenho para cada 15 dias de atraso ou fração deste período.
b)10% sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de
inexecução parcial do ajuste. c) 20% sobre o valor total da Nota
de Empenho no caso de inexecução total do ajuste.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA
2013-0.115.280-0-AQUISIÇÃO DE SECADORAS DE ROUPAS.
I – No uso das atribuições que foram conferidas por lei e, tendo
em vista o contido nestes autos de processo, notadamente a reserva de nº.52.220, AUTORIZO a aquisição de secadora de roupas para o CEI Antonia Muotri Lamberga , jurisdicionado à esta
Diretoria Regional de Educação, no valor total de R$ 4.710,00
(Quatro mil setecentos e dez reais) da Empresa FABIANA MUCHIUTTI SILVEIRA,CNPJ 09.216.090/0001-27, com fundamento
no art. 24, da Lei Federal 8.666/93, com redação dada pela
Lei nº. 8.883/94, c/c a Lei Municipal nº. 13.278/02, Decretos
44.279/03 e 45.695/05. II – Emita-se Nota de Empenho, onerando a seguinte dotação:16.17.12.365.1121.2845.44.90.52.00-00.
III – PENALIDADES: Ficam estabelecidos, no caso de aplicação
de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei, nos termos dos arts. 86 e 87, inciso II da Lei
Federal 8.666/93 e alterações posteriores c/c a Lei Municipal nº
13.278/02, os seguintes percentuais: a) 3% sobre o valor total
da nota de Empenho para cada 15 dias de atraso ou fração deste período. b)10% sobre o valor total da Nota de Empenho, no
caso de inexecução parcial do ajuste. c) 20% sobre o valor total
da Nota de Empenho no caso de inexecução total do ajuste.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA
2013-0.248.947-6.FORNECIMENTO DE KIT PARA EVENTOS – ATA RP. 002/SEMPLA-COBES/2012 - I – No uso das
atribuições a mim delegadas por Lei e à vista dos elementos
que instruem o presente, com fundamento na Lei Municipal
n° 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03, Lei Federal
n° 8666/93, através da reserva orçamentária nºs.54.151 e
demais normas aplicáveis à espécie, AUTORIZO a contratação
da Empresa F.G.R. SILVA BUFFET LTDA, CNPJ: 09.621.493/000151, detentora da Ata de Registro de Preços nº. 02/SEMPLACOBES/2012, objetivando a aquisição de 56 (cinqüenta e seis)
“ kit para Evento”, para serem oferecidos aos educandos que
participarão da “12ª Semana de Alfabetização de Jovens e
Adultos” - no período de 10 a 13 de setembro de 2013, desta
Diretoria Regional de Educação, no valor de R$ 5.040,00 ( cinco
mil e quarenta reais) conforme requisição anexa. Dotações a
serem oneradas: 16.17.12.122.1127. 2824. 33.90. 39.00-00

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE
CAPELA DO SOCORRO
2013-0.213.285-3
ASSUNTO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1º ESCALÃO
– EMEI AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA- SUB/CS
1-Em face dos elementos contidos no presente Processo
Administrativos e no exercício das atribuições a mim conferidas
pela Portaria 2697/05/SME e fundamento no art. 24, inciso I da
Lei Federal 8666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 13.278/02,
e Decreto Municipal 44.279/03, Autorizo a contratação direta
por dispensa de licitação da EMPREITEIRA FONTES EIRELI–ME,
CNPJ 18.587.439/0001-28, objetivando a prestação de Serviços
de Manutenção Predial 1º Escalão na EMEI Aurélio Buarque
de Holanda Ferreira, conforme especificações constantes do
memorial descritivo da obra.
2-Autorizo a emissão da Nota de Empenho, no valor de R$
14.811,50, ( Quatorze Mil e Oitocentos e Onze Reais e Cinqüenta Centavos), onerando a dotação:
16.16.12.365.1121.2837.3390.3900.00 do orçamento vigente, bem como o cancelamento de saldo se houver.
3-A entrega da Nota de Empenho e Anexo, ficam condicionadas a apresentação dos documentos estabelecidos no item
4 da orientação Normativa 003/2001-SJ-G de 23/06/01; sendo
que os mesmos deverão estar com a validade em vigor na data
da retirada da Nota de Empenho.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE
ITAQUERA
2013- 0.238.998-6- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE
ALVENARIA NO CEI INDIRETO DEPUTADO ORLANDO
IAZZETTI.
I-No uso das atribuições a mim delegadas pela Lei
13.278/2002 regulamentada pelos Decretos 41.772/02 e
44.279/03, atendendo aos Decretos 45.787/05 e 53.694/13,
às Portarias 2.697/05 e 2.946/05 e demais elementos contidos

