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 ATA CIRCUNSTANCIADA 

154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE 

ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

 

I - Data e Local: 12 de março de 2019 - Sala de Reuniões do Gabinete da Secretaria de 

Educação - Av. Wallace Simonsen, 188 - Nova Petrópolis. 

 

II - Horário: das 13h30 às 14h35 

 

III - Participantes: 

Conselheiros: Sílvia de Araújo Donnini (Secretária de Educação), Nueli Quirino de Souza 

Vinturini (Vice-Presidente) e Nilton Ricardo Malheiro (Representante dos Pais de Alunos). 

 

Convidados: Marcus Vinícius Bizarro (Assessor de Governo) e Monalisa Moreira de Sousa 

(Diretora da Divisão de Gestão de Matrículas, Sistemas e Hardware). 

 

IV - Pauta: a) Análise de liberação de recursos para despesas relativas ao fornecimento e 

instalação de tela bobinável para o CENFORPE; b) Análise de liberação de recursos para 

despesas relativas à contratação de serviços especializados de fornecimento e instalação de 

chapas de policarbonato; c) Análise de liberação de recursos para despesas relativas ao 

fornecimento de lâmpadas para o CENFORPE; d) Análise de liberação de recursos para 

despesas relativas à contratação de serviço de fornecimento e instalação de vestimentas 

cênicas para o teatro do CENFORPE; e) Análise de liberação de recursos para despesas 

relativas à contratação de serviço para realização de obras de infraestrutura lógica e 

distribuição de sinal de internet no teatro do CENFORPE e dependências; f) Análise de 

liberação de recursos para suprimento de fundos do CENFORPE; g) Análise de liberação de 

recursos para a contratação de serviço referente ao fornecimento de peças para os sistemas de 

ar condicionado, instalados no auditório do CENFORPE; h) Análise de liberação de recursos 

para a contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar 

condicionado, instalados no CENFORPE; i) outros encaminhamentos. 
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V - Deliberação: a) Iniciando a reunião com o item “a” da pauta, após análise minuciosa 

dos orçamentos das empresas “Isa Som Profissional Ltda. EPP”, “Allimac Comercio de 

Materiais em Geral Ltda.” e “ Projetelas Industria e Comércio Ltda.” (conforme em anexo), 

aprovou-se, por unanimidade dos presentes, a liberação de até R$ 43.000,00 (quarenta e três 

mil reais), para ocorrer com despesas relativas ao fornecimento e instalação de tela de 

projeção bobinável, com comando, tecido translúcido (8,00m x 7,00m), para substituição do 

existente no teatro do CENFORPE à conta de dotação orçamentária específica do FAED-

CENFORPE que até o momento, apresenta o saldo de R$ 1.013.834,91 (Hum milhão, treze 

mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) em 31/01/2019, o que 

integrará a Deliberação FAED nº 01/2019 deste Conselho. b.1) Passando para o item “b” da 

pauta, o senhor Marcus socializou a todos os presentes a necessidade de remoção de vidros, 

bem como a substituição de chapas em policarbonato danificadas, instaladas no teatro do 

CENFORPE, conforme fotografias em anexo. b.2) Após análise minuciosa dos orçamentos 

das empresas “Cobertfit”, “ProArt”, “Compacta Coberturas” e “Telhados e Coberturas 

Butantã” (conforme em anexo), aprovou-se, por unanimidade dos presentes, a liberação de até 

R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para ocorrer com despesas relativas à contratação  de 

serviços especializados de fornecimento e instalação de chapas de policarbonato (02 peças 

transparentes de 4mm de espessura nas dimensões 1,03m x 1,27m, 02 peças transparentes de 

4mm de espessura nas dimensões 1,00x 1,27m, 03 peças transparentes de 4mm de espessura 

nas dimensões 0,95m x 2,6m em altura acima de 8m, 01 peça transparente de 4mm de 

espessura nas dimensões 3,8m x 2,15m e 02 (duas) peças transparentes de 4mm de espessura 

nas dimensões 0,80m x 0,80m) para o Teatro do CENFORPE à conta de dotação orçamentária 

específica do FAED-CENFORPE que até o momento, apresenta o saldo de R$ 1.013.834,91 

(Hum milhão, treze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) em 

31/01/2019, o que integrará a Deliberação FAED nº 02/2019 deste Conselho. c) Quanto ao 

item “c” da pauta, após análise minuciosa dos orçamentos das empresas “Sabic”, “Polamp 

Comercial Ltda. EPP” e “Eletro Terrivel Ltda.” (conforme em anexo), aprovou-se, por 

unanimidade dos presentes, a liberação de até R$ 8.000,00 (oito mil reais), para ocorrer com 

despesas relativas à aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades de lâmpada 7W-220V 

compacta, 250 (duzentos e cinquenta) unidades de lâmpada 25W-220V compacta e 35 (trinta 

e cinco) unidades de lâmpada 45W-220Vcompacta para o CENFORPE à conta de dotação 

orçamentária específica do FAED-CENFORPE que até o momento, apresenta o saldo de R$ 
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1.013.834,91 (Hum milhão, treze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e um 

centavos) em 31/01/2019, o que integrará a Deliberação FAED nº 03/2019 deste Conselho. d) 

Passando para o item “d” da pauta, o senhor Marcus apresentou os orçamentos das empresas 

“Palácio das Cortinas”, “Cineart”, “High Level” e “FullTec Engenharia” (conforme em 

anexo). Isto posto aprovou-se por unanimidade dos presentes, a liberação de até R$ 

258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), para ocorrer com despesas relativas à 

contratação para fornecimento e instalação de cortinas novas do CENFORPE, bem como 

troca do motor, e de todo sistema de motorização, incluindo, mas não se limitando a rodízios, 

cabo e revisão elétrica à conta de dotação orçamentária específica do FAED-CENFORPE que 

até o momento, apresenta o saldo de R$ 1.013.834,91 (Hum milhão, treze mil, oitocentos e 

trinta e quatro reais e noventa e um centavos) em 31/01/2019, o que integrará a Deliberação 

FAED nº 04/2019 deste Conselho. e.1) Quanto ao item “e” da pauta, a senhora Monalisa 

salientou a necessidade de realização de obras de infraestrutura lógica e distribuição de sinal 

de internet no teatro do CENFORPE e dependências. e.2) Esclareceu que o mencionado 

serviço refere-se à instalação de Cabling, Elétrica e Access Point no CENFORPE. e.3) Após 

análise minuciosa das propostas nº 2835/2019 e nº 2840/2019, apresentadas pela empresa 

“Net Telecom”, baseadas na Ata de Registro de Preços 232/18, aprovou-se por unanimidade 

dos presentes, a liberação de até R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), para 

ocorrer com despesas relativas a contratação de serviço para a realização de obras de 

infraestrutura lógica e distribuição de sinal de internet no teatro e dependências do 

CENFORPE à conta de dotação orçamentária específica do FAED-CENFORPE que até o 

momento, apresenta o saldo de R$ 1.013.834,91 (Hum milhão, treze mil, oitocentos e trinta e 

quatro reais e noventa e um centavos) em 31/01/2019, o que integrará a Deliberação FAED nº 

05/2019 deste Conselho. f) Aprovou-se também, a liberação de até R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), para ocorrer com despesas relativas à suprimento de fundos do CENFORPE 

– Centro de Formação dos Profissionais da Educação Ruth Cardoso de São Bernardo do 

Campo, à conta de dotação orçamentária específica do FAED-CENFORPE que até o 

momento, apresenta o saldo de R$ 1.013.834,91 (Hum milhão, treze mil, oitocentos e trinta e 

quatro reais e noventa e um centavos) em 31/01/2019, o que integrará a Deliberação FAED nº 

06/2019 deste Conselho. g) Dando continuidade, após a apresentação dos orçamentos das 

empresas “DAAJ Ar Condicionado e Refrigeração Ltda. – ME”, Berfield Ar Condicionado 

Comercial Ltda.” e “Planet Refrigeration Serviços de Refrigeração Ltda.”, aprovou-se por 
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unanimidade dos presentes, a liberação de até R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), para ocorrer 

com despesas relativas à contratação de serviço referente ao fornecimento de peças para os 

sistemas de ar condicionado que estão instalados no Auditório do CENFORPE – Centro de 

Formação dos Profissionais da Educação Ruth Cardoso de São Bernardo do Campo, conforme 

as seguintes especificações: substituição de compressores, substituição de chave contatora, 

substituição de rele de sobrecarga, substituição de filtro secador ¾, realização de limpeza da 

tubulação com gás R-141B e carga de gás R-22 no sistema. Tais despesas ocorrerão à conta 

de dotação orçamentária específica do FAED-CENFORPE que até o momento, apresenta o 

saldo de R$ 1.013.834,91 (Hum milhão, treze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa 

e um centavos) em 31/01/2019, o que integrará a Deliberação FAED nº 07/2019 deste 

Conselho, tendo em vista a não utilização dos recursos constantes na Deliberação FAED nº 

12/2018. h) Por fim, aprovou-se por unanimidade dos presentes, a liberação de até R$ 

12.000,00 (doze mil reais), para ocorrer com despesas relativas à contratação de serviço 

referente à manutenção corretiva e preventiva para aparelhos de ar condicionado que estão 

instalados do CENFORPE – Centro de Formação dos Profissionais da Educação Ruth 

Cardoso de São Bernardo do Campo à conta de dotação orçamentária específica do FAED-

CENFORPE que até o momento, apresenta o saldo de R$ 1.013.834,91 (Hum milhão, treze 

mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) em 31/01/2019, o que 

integrará a Deliberação FAED nº 08/2019 deste Conselho, de acordo com a análise do Termo 

de Aditamento SA.201.1 nº 147/2018 (Terceiro) ao contrato de Prestação de Serviços 

SA.200.2 nº 114/2015. i) Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião.  

 

São Bernardo do Campo, 12 de março de 2019. 

       
 
       SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI  

Presidente 
 
 
 
 

NILTON RICARDO MALHEIRO 
Membro 

 

 
 

NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA 
VINTURINI 

Vice-Presidente 
 
 

 
BRUNO MASINI BORIM 

        Secretário do Conselho Diretor  
 

 

 


