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IV do art. 5º da LF 12.846-2013, ficando as empresas processa-
das, sujeitas às penas de multa e publicação extraordinária de 
decisão condenatória, nos termos do art. 6º, incs. I e II da citada 
lei, instaurou-se este Processo Administrativo de Responsabili-
zação – PAR;

5.Apresentadas tempestivamente pelas empresas acusadas 
suas defesas preliminares, a Comissão Processante reconheceu 
e acatou a preliminar sugerida, declarando nulos todos os atos 
processuais até então realizados, observando que os atos pro-
cessuais e demais andamentos deste feito deveriam permanecer 
sobrestados até a chegada da Portaria a ser enviada pelo DER;

6.Com a chegada do documento enviado pelo DER, foi 
instaurado o Procedimento Administrativo de Responsabilização 
– PAR – SPDOC 2935973-2019, onde serão iniciados adequada-
mente os trabalhos;

7.Posto isto, esta Comissão Processante arquiva definitiva-
mente este procedimento.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

 Despacho do Diretor de Procedimentos e Logística, 
de 25-10-2019

AUTOS – 8736/DER/79 – 2º Vol. – VIAÇÃO SANTA CRUZ 
LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissionária, e assim 
AUTORIZO a prorrogação da paralisação da linha, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação 
no D.O.

AUTOS – 9082/DER/81 – 3º Vol. – EXPRESSO ITAMARATI 
S/A. DEFIRO o pedido da permissionária, e assim AUTORIZO 
a operação EM CARÁTER EXPERIMENTAL, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, de acordo com a tabela de horários e dis-
tâncias de fl. 196, devendo iniciar a operação em até 15 (quinze) 
dias após a publicação no D.O.

AUTOS – 6437/DER/70 – 1º Vol. – VIAÇÃO ATIBAIA SÃO 
PAULO LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissionária, 
e assim AUTORIZO a prorrogação da paralisação da linha, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 
publicação no D.O.

AUTOS – 0072/ARTESP/10 – 1º Vol. – RÁPIDO LUXO 
CAMPINAS LTDA. DEFIRO o pedido da permissionária, e assim 
AUTORIZO a operação EM CARÁTER EFETIVO, de acordo com 
a tabela de horários e distâncias de fls. 41/42, devendo iniciar 
a operação em até 15 (quinze) dias após a publicação no D.O.

AUTOS – 6441/DER/70 – 1º Vol. – EMPRESA DE TRANS-
PORTES ANDORINHA S/A. DEFIRO o pedido formulado pela 
permissionária, e assim AUTORIZO a prorrogação da paralisação 
da linha, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data da publicação no D.O.

AUTOS – 5806/DER/67 – 4º Vol. – EXPRESSO ITAMARATI 
S/A. DEFIRO o pedido da permissionária, e assim AUTORIZO 
a operação EM CARÁTER EXPERIMENTAL, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, de acordo com a tabela de horários e 
distâncias de fls. 428/429, devendo iniciar a operação em até 15 
(quinze) dias após a publicação no D.O.

AUTOS – 6542/DER/70 – 2º Vol. – EMPRESA DE TRANS-
PORTES ANDORINHA S/A. DEFIRO o pedido formulado pela 
permissionária, e assim AUTORIZO a prorrogação da paralisação 
da linha, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data da publicação no D.O.

AUTOS – 8873/DER/79 – 1º Vol. – EMPRESA DE TRANS-
PORTES ANDORINHA S/A. DEFIRO o pedido formulado pela 
permissionária, e assim AUTORIZO a prorrogação da paralisação 
da linha, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data da publicação no D.O.

AUTOS – 9246/DER/81 – 1º Vol. – VIAÇÃO LUWASA LTDA. 
DEFIRO o pedido formulado pela permissionária, e assim AUTO-
RIZO a prorrogação da paralisação da linha, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação no D.O.

AUTOS – 8359/DER/78 – 2º Vol. – VIAÇÃO SANTA CRUZ 
LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissionária, e assim 
AUTORIZO a prorrogação da paralisação da linha, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação 
no D.O.

AUTOS – 8507/DER/78 – 2º Vol. – VIAÇÃO SANTA CRUZ 
LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissionária, e assim 
AUTORIZO a prorrogação da paralisação da linha, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação 
no D.O.

AUTOS – 4384/DER/62 – 5º Vol. – VIAÇÃO SANTA CRUZ 
LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissionária, e assim 
AUTORIZO a prorrogação da paralisação da linha, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação 
no D.O.

AUTOS – 8754/DER/79 – 2º Vol. – VIAÇÃO SANTA CRUZ 
LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissionária, e assim 
AUTORIZO a prorrogação da paralisação da linha, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação 
no D.O.

AUTOS – 6591/DER/70 – 3º Vol. – EMPRESA DE TRANS-
PORTES ANDORINHA S/A. DEFIRO o pedido formulado pela 
permissionária, e assim AUTORIZO a prorrogação da paralisação 
da linha, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data da publicação no D.O.

AUTOS – 7988/DER/77 – 1º Vol. – VIAÇÃO ATIBAIA SÃO 
PAULO LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissionária, 
e assim AUTORIZO a prorrogação da paralisação da linha, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 
publicação no D.O.

AUTOS – 7189/DER/73 – 3º Vol. – VIAÇÃO DANUBIO AZUL 
LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissionária, e assim 
AUTORIZO a prorrogação da paralisação da linha, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação 
no D.O.

AUTOS – 7964/DER/77 – 2º Vol. – VIAÇÃO SANTA CRUZ 
LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissionária, e assim 
AUTORIZO a prorrogação da paralisação da linha, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação 
no D.O.

AUTOS – 8463/DER/78 – 2º Vol. – EXPRESSO ITAMARATI 
S/A. DEFIRO o pedido formulado pela permissionária, e assim 
AUTORIZO a operação EM CARÁTER EXPERIMENTAL, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com a tabela de horários 
e distâncias de fls. 532/533 (itinerário A) e fl. 534 (itinerário B), 
devendo a empresa iniciar a operação em até 15 (quinze) dias 
após a publicação no D.O.

AUTOS – 9038/DER/81 – 2º Vol. – PEVÊ-TUR TRANSPORTES 
E TURISMO LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissio-
nária, e assim AUTORIZO a operação EM CARÁTER EFETIVO, de 
acordo com a tabela de horários e distâncias de fl. 287, devendo 
a empresa iniciar a operação em até 15 (quinze) dias após a 
publicação no D.O.

AUTOS – 0067/DER/10 – 1º Vol. – VALLESUL TRANSPORTES 
E TURISMO LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissioná-
ria, e assim AUTORIZO a paralisação da linha, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação no D.O.

AUTOS – 9037/DER/81 – 3º Vol. – PEVÊ-TUR TRANSPORTES 
E TURISMO LTDA. DEFIRO o pedido formulado pela permissio-
nária, e assim AUTORIZO a operação EM CÁRATER EFETIVO, de 
acordo com a tabela de horários e distâncias de fl. 354, devendo 
a empresa iniciar a operação em até 15 (quinze) dias após a 
publicação no D.O.

Processo 038.038/19 (F1-3596) - KAROLINE E JULIANO 
TRANSPORTES LTDA - AUTORIZO o registro da empresa junto 
ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) 

CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar desta 
publicação.

Processo 037.943/19 (F1-3597) - D2N VEÍCULOS LTDA - 
AUTORIZO o registro da empresa junto ao Serviço de Fretamento 
desta Agência, na(s) modalidade(s) CONTÍNUO E EVENTUAL, 
pelo prazo de 05 anos a contar desta publicação.

Processo 037.752/19 (F5-2993) - BI FAMYLLY LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS LTDA - AUTORIZO o registro da empresa junto 
ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) 
CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar desta 
publicação.

Processo 037.751/19 (F3-3599) - L. M. MARCHI LOCADORA 
DE VEÍCULOS EIRELI - AUTORIZO o registro da empresa junto 
ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) 
CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar desta 
publicação.

Processo 037.944/19 (F4-3601) - JB VANS LOCADORA 
DE VEÍCULOS EIRELI - AUTORIZO o registro da empresa junto 
ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) 
CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar desta 
publicação.

Processo 037.115/19 (F1-3600) - SIGA BEM TRANSPORTES 
E TURISMO EIRELI - AUTORIZO o registro da empresa junto 
ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) 
CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar desta 
publicação.

Processo 037.942/19 (F4-3602) - JULIMAR LOCADORA 
DE VEICULOS LTDA - AUTORIZO o registro da empresa junto 
ao Serviço de Fretamento desta Agência, na(s) modalidade(s) 
CONTÍNUO E EVENTUAL, pelo prazo de 05 anos a contar desta 
publicação.

Processo 019.716/15 (F5-2110) - EXPRESSO RS CARGAS 
E ENCOMENDAS LTDA - DEFIRO o pedido da empresa e assim 
AUTORIZO a alteração na modalidade de seu registro junto a 
esta Agência, para a prestação de serviços de transporte coletivo 
intermunicipal de passageiros sob o regime de Fretamento, de 
CONTÍNUO para CONTÍNUO E EVENTUAL e emitindo-se um 
novo certificado, mas mantendo-se a vigência do certificado 
anterior de 06-10-2020, devendo ser considerada a nova moda-
lidade a partir da data desta publicação.

Processo 031.234/18 (F1-3434) – L & L MAIOCHI TRANS-
PORTES LTDA EPP - Visto, relatado e analisado o assunto 
tratado nos autos do Processo ARTESP 031.234/18 (Protocolos 
423.159/18 e 463.014/19), o Diretor de Procedimentos e Logís-
tica da ARTESP, diante dos elementos de instrução do feito, que 
fundamentam a presente, DELIBERA nos seguintes termos: a) 
CONHECE o recurso interposto pela empresa L & L MAIOCHI 
TRANSPORTES LTDA EPP, contra a decisão que cancelou o 
seu registro junto à Agência para a operação no serviço de 
transporte coletivo intermunicipal sob o regime de Fretamento; 
b) NO MÉRITO, DÁ PROVIMENTO, anulando a decisão admi-
nistrativa proferida anteriormente quanto ao cancelamento do 
registro da referida empresa junto à Agência para a operação 
no serviço de transporte coletivo intermunicipal sob o regime de 
Fretamento. Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente 
os pronunciamentos da Diretoria de Procedimentos e Logística 
e da Comissão de Transporte Coletivo às fls. 93/95 e 110. Fica 
ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção 
das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da ARTESP.

Processo 025.993/17 - EDSON MARQUES DA SILVA - TORNO 
CANCELADO, por solicitação do(a) referido (a) Sr(a), seu registro 
junto a esta Agência para operação no serviço intermunicipal de 
Transporte de Estudantes.

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 Comunicado
Aviso de Audiência Pública
O Departamento Estadual de Trânsito – Detran-SP comunica 

que realizará Audiência Pública, franqueada aos interessados, 
com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para 
contratação dos serviços de fabricação de placas de identifica-
ção veicular, estampagem da combinação alfanumérica e sua 
aposição em veículos nos municípios do Estado de São Paulo.

O período para envio das contribuições será das 8 horas 
(horário de Brasília) do dia 29-10-2019 às 18 horas (horário de 
Brasília) do dia 13-11-2019, através do email: eduardorangel@
sp.gov.br

A sessão presencial será realizada no dia, horário e local a 
seguir indicado:

Data: 18-11-2019
Horário: 15h
Local: Auditório do Detran-SP
Capacidade: 80 pessoas
Endereço: Rua João Brícola, 32, 4º andar, Centro, São 

Paulo - Capital
As informações específicas sobre a matéria, bem como as 

orientações acerca dos procedimentos relacionados à realização 
e participação da Audiência Pública estarão disponíveis, na 
íntegra, no sítio eletrônico http://www.detran.sp.gov.br, a partir 
das 8 horas (horário de Brasília) do dia 29-10-2019. Informações 
e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail: 
eduardorangel@sp.gov.br.

 GABINETE DA PRESIDÊNCIA

 Despacho do Diretor, de 25-10-2019
SPDOC 21726/2017
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito – Detran 

– SP
Assunto: Análise de Recurso Contrato 060/2017 - Prestação 

de Serviços de informática, abrangendo os serviços de consulto-
ria, desenvolvimento e manutenção de sistemas, processamento 
de dados e outros serviços compatíveis com a sua finalidade.

À vista dos elementos de instrução dos autos, em especial 
a justificativa da Diretora Administrativa, que se manifestou 
pela não reconsideração da decisão que aplicou a penalidade 
de Advertência, referente ao contrato DET 060/2017, diante das 
alegações recursais apresentadas pela empresa Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ sob o 62.577.929/0001-35, visto que restou demonstrado 
nos autos que a contratada cometeu a infração contratual, evi-
denciada pela impossibilidade temporária via sistema SIM, dos 
servidores finalizarem os julgamentos de indicação de condutor, 
de suspensão e cassação da carteira nacional de habilitação, 
acarretando grandes transtornos à Autarquia pelos descumpri-
mentos dos prazos, e aos usuários que não conseguiam regu-
larizar suas situações, e em suas razões recursais a recorrente 
não trouxe aos autos nenhum fato novo que pudesse afastar a 
penalidade imposta.

Assim, Indefiro o recurso interposto, e Mantenho a aplica-
ção da penalidade de Advertência, por ser esta a medida a mais 
adequada no caso em tela, a fim de que a contratada fique cien-
te que sua reincidência no descumprimento contratual poderá 
acarretar na aplicação de sanções mais gravosas.

Destaque-se que desta decisão não cabe mais recurso.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

 GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS
 Núcleo de Gestão de Contratos
 Extrato de Contrato
Contrato de Doação DET-110/2019 - Processo SPDOC 

1126863/2017 - Parecer Jurídico 298/2019
Doador: Departamento Estadual de Trânsito - Detran/SP
Donatário: Município de Altinópolis

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 14-10-2019
Processo SDR: 2019/00043
Interessado: DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO
Assunto: Aquisição de materiais de higiene e copa, através 

da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC
DESPACHO SDR/CG 1651/2019
À vista da Ata da Sessão Pública referente ao Convite e 

Oferta de Compra 290101000012019OC00048, bem como nos 
demais elementos de instrução dos autos:

I – Homologo, nos termos do inciso X, do Artigo 4º, do 
Decreto 46.074/01, o procedimento licitatório do Convite e 
Oferta de Compra 290101000012019OC00048, Processo SDR 
2019/00043, referente aquisição de materiais de higiene e 
copa, para serem utilizados pela Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, adquiridos através do Sistema da Bolsa Eletrônica 
de Compras – BEC, bem como, adjudicação de seu objeto, que 
declaram vencedoras as empresas, conforme quadro abaixo:

Item Empresa Qtdade Valor Unitário Valor Total
1 WIFRAM COMERCIAL LTDA - ME 40 R$ 1,10 R$ 44,00

TOTAL R$ 44,00
2 SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE 

HIGIENEPESSOAL LTDA - ME
24 R$ 6,10 R$ 146,40

4 SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE 
HIGIENEPESSOAL LTDA - ME

10 R$ 62,15 R$ 621,50

TOTAL R$ 767,90
3 SIRIUS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BENS 

DE CONSUMO LTDA
50 R$ 0,49 R$ 24,50

TOTAL R$ 24,50
5 BALEIRA LTDA 12 R$ 25,40 R$ 304,80

TOTAL R$ 304,80
TOTAL GERAL R$ 1.141,20

Totalizando o valor de R$ 1.141,20

 Deliberação Condesb-18, de 22-10-2019
O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

da Baixada Santista, com fulcro no que dispõe os Artigos 3. ° e 4. 
° da LC 815, de 30.07.96 e Artigo 1. ° do seu Regimento Interno;

Considerando o disposto no inciso II do Artigo 5. °, do 
Decreto 42.833, de 28.01.98 que regulamenta o Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista, combi-
nado com o inciso II do Artigo 5. ° de seu Regimento Interno e 
item 11.1.2 do Regimento de Operações para Investimentos de 
Recursos não Reembolsáveis do Fundo; e

Considerando o deliberado pelo Conselho de Orientação do 
Fundo em sua 167ª Reunião Ordinária em 8 de outubro de 2019;

Resolve:
Artigo 1.° - Homologar decisão do Conselho de Orientação 

do Fundo que aprovou Proposta de Aplicação de Recursos, no 
montante de até R$ 540.862,60, a serem aplicados na instala-
ção de abrigos para pontos de ônibus, no Município de Peruíbe, 
objeto do Processo Fundo 009/19, Ficha Técnica AGEM 008/19.

Artigo 2.° - Eventuais diferenças apuradas no decorrer da 
execução da instalação dos abrigos para pontos de ônibus, 
objeto do "caput" do artigo 1.°, correrão por conta da Prefeitura 
de Peruíbe/SP.

Artigo 3.° - A presente deliberação entra em vigor na data 
da sua publicação.

 Deliberação Condesb-17, de 22-10-2019
O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

da Baixada Santista, com fulcro no que dispõe os Artigos 3. ° 
e 4. ° da LC 815, de 30.07.96 e Artigo 1. ° do seu Regimento 
Interno;

Considerando o disposto no inciso II do Artigo 5. °, do 
Decreto 42.833, de 28.01.98 que regulamenta o Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista, combi-
nado com o inciso II do Artigo 5. ° de seu Regimento Interno e 
item 11.1.2 do Regimento de Operações para Investimentos de 
Recursos não Reembolsáveis do FUNDO; e

Considerando o deliberado pelo Conselho de Orientação do 
Fundo em sua 167ª Reunião Ordinária em 8 de outubro de 2019;

Resolve:
Artigo 1.° - Homologar decisão do Conselho de Orientação 

do Fundo que aprovou Proposta de Aplicação de Recursos, no 
montante de até R$ 1.299.761,61, a serem aplicados na instala-
ção de Sistema de Monitoramento na UPA Zona Leste, Ambesp 
e Policlínica do Jabaquara, no Município de Santos, objeto do 
Processo Fundo 010/19, Ficha Técnica AGEM 009/19.

Artigo 2.° - Eventuais diferenças apuradas no decorrer da 
execução da instalação do sistema objeto do "caput" do artigo 
1.°, correrão por conta da Prefeitura de Santos/SP.

Artigo 3.° - A presente deliberação entra em vigor na data 
da sua publicação.

 Deliberação Condesb-19, de 22-10-2019
O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

da Baixada Santista, com fulcro no que dispõe os artigos 3° e 
4°, da Lei Complementar 815, de 30/07/96 e Artigo 1° do seu 
Regimento Interno;

Considerando solicitação feita no ofício 213/18, da Prefeitu-
ra Municipal de Guarujá, referente ao cancelamento da reserva 
de recursos no valor de R$ 250.623,92 destinado na execução 
de obras para implantação de Sistema de iluminação do Museu 
da Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, no município 
de Guarujá;

Considerando o deliberado pelo Conselho de Orientação 
do Fundo em sua 167.a Reunião Ordinária realizada em 8 de 
outubro de 2019;

Resolve:
Artigo 1° – Cancelar a reserva de recursos deliberada na 

204ª reunião Ordinária do Condesb, referente a execução de 
obras para implantação de Sistema de Iluminação do Conjunto 
de Construções Históricas na Fortaleza de Santo Amaro da Barra 
Grande, no município de Guarujá/SP;

Artigo 2° - A presente deliberação entra em vigor a partir da 
data da sua publicação.

 Extrato do Primeiro Termo de Aditamento
Processo: CC 253159/2016
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Regional
Contratada: Banco do Brasil S/A.
CNPJ/MF sob 00.000.000/0001-91,
As referidas partes, considerando:
Que o Decreto 64.059, de 01-01-2019, que dispõe sobre 

as alterações de denominação, transferências e desativações 
que especifica e dá providências correlatas, vincula o Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista – Fundo à 
Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR;

1- Que o Decreto 64.063, de 01-01-2019, que organizou a 
Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR, integrou em sua 
estrutura básica o referido fundo, denominado Fundo de Desen-
volvimento Metropolitano da Baixada Santista;

2- Considerando que o Programa Orçamentário 2829 – Pro-
jetos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada 
Santista - FDMBS, está sob a responsabilidade da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, conforme Decreto 64.081, de 
23-01-2019;

3- Que os partícipes do referido contrato mantêm as con-
dições de habilitação e qualificação, nos termos do artigo 55, 
inciso XIII, da Lei Federal 8.666/1993, RESOLVEM de comum 
acordo aditar o nos termos a seguir expostos:

Cláusula Primeira – Da Alteração da Representação
Parágrafo Primeiro
A Secretaria de Desenvolvimento Regional- SDR, fica res-

ponsável por todas as obrigações do referido contrato, anterior-
mente atribuídas à Casa Civil. No corpo do Termo do Contrato 
onde se lê “Casa Civil”, deve se ler Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional.

Objeto: doação, em caráter irretratável de 01 (uma) moto-
cicleta marca/modelo: Kasinski/Comet 150, Fabricação 2011, de 
placa: DET 4210, chassi 93FCMACMBCM013143

Valor estimado do bem: R$ 3.395,00

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 Comunicado
Ata de Habilitação
Processo 05758/2013
Edital de Credenciamento 20/2019
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois 

mil e dezenove, às 10h, a “Comissão de Credenciamento 
do IAMSPE”, constituída pela Portaria Iamspe 26, de 
18-10-2018, reuniu-se no Departamento de Convênios e 
Assistência Médica – 5º andar, com a finalidade de analisar 
a documentação dos interessados que se inscreveram no 
Credenciamento de Prestadores de Serviços de Assistência à 
Saúde para atendimento hospitalar de retaguarda no Muni-
cípio de SÃO PAULO/SP, consoante prescrições do Edital de 
Credenciamento 20/2019, publicado no Diário Oficial do 
Estado de 18/10/19, p.123.

A abertura das inscrições ocorreu no período de 18-10-2019 
a 24-10-2019, havendo a inscrição da seguinte entidade:

(i) CERTA - CENTRO DE REFERENCIA EM TRATAMENTOS 
AVANCADOS - HOSPITAL DIA LTDA (CNPJ: 19.423.465/0001-83);

Uma vez analisada a documentação e, após conferida a 
regularidade na forma descrita no referido Edital, a entidade 
CERTA - CENTRO DE REFERENCIA EM TRATAMENTOS AVAN-
CADOS - HOSPITAL DIA LTDA (CNPJ: 19.423.465/0001-83) foi 
HABILITADA para:

(A) Atendimento integral do procedimento constante no 
ANEXO I;

Assim, remeta-se a presente Ata para ciência e decisão de 
HOMOLOGAÇÃO para o Sr. Superintendente.

 CASA MILITAR
 Despacho do Chefe de Gabinete, de 25-10-2019
Assumindo, as funções de Responsável Financeiro da 

UGF 510003 – Casa Militar, a contar de 24-10-2019, o Cap PM 
Fernando Signorelli, CPF – 264.448.818-46, nos termos da letra 
h do inc. II do art. 31 e em harmonia com o inc. IV do art. 62, 
tudo do Dec. 48526-04.

 Desenvolvimento 
Regional
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despachos do Secretário Executivo, Respondendo 
pelo Expediente de 25-10-2019

No correio eletrônico CEDEC, de 21-10-2019, sobre convê-
nios: “À vista da manifestação da Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil – CEDEC da Casa Militar, e de conformidade com 
o art. 32, do Dec. 64.063-2019, aprovo a indicação dos conve-
nentes constantes do quadro, descritos seus objetos e valores na 
seguinte conformidade:
MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$)

Pompéia Construção de travessia em aduelas, na Estrada Tufic Baracat 
PMP 010, Km 5, no Córrego Aurora 201.841,51

Catiguá Implantação de travessia em aduelas e execução de escada 
hidráulica, na estrada CTG-377, sobre o córrego Catiguá. 211.311,96

Cunha Construção de muro de contenção em alvenaria na Rua Dr. 
Hilarino Vieira. 260.103,95

No correio eletrônico SCMEG, de 23-10-2019, sobre convê-
nio: “À vista da manifestação Subsecretaria de Convênios com 
Municípios e Entidades não Governamentais, para os efeitos do 
art. 1º do Dec. 61.229-2015, e de conformidade com o art. 32, 
do Dec. 64.063-2019, aprovo a indicação dos convenentes cons-
tantes do quadro, descritos seus objetos e valores na seguinte 
conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$)
Araçariguama Infraestrutura 300.000,00
Conchal Construção de reservatório de água 600.000,00
Ferraz de Vasconcelos Infraestrutura urbana 100.000,00
Garça Infraestrutura urbana 80.000,00

Guarujá Pavimentação da Rua Waldemar Tangarem - Bairro 
Jd. Conceiçãozinha 200.000,00

Icém Infraestrutura urbana 100.000,00
Itaquaquecetuba Infraestrutura urbana 300.000,00
Itu Infraestrutura urbana 199.002,12
Mendonça Infraestrutura 100.000,00
Nova Odessa Recuperação e reforma de prédio público 700.000,00
Ouroeste Iluminação na Vicinal João Maticoli 150.000,00
Quatá Infraestrutura 100.000,00
Regente Feijó Infraestrutura urbana e construção de galerias 700.000,00
São José do Barreiro Aquisição de trator 100.000,00
Taboão da Serra Construção da Escola de Artes - 2ª etapa 2.000.000,00
Taboão da Serra Construção da Escola Municipal de Artes - 1ª etapa 1.000.000,00
Taguaí Infraestrutura 200.000,00
Vargem Grande do Sul Infraestrutura 200.000,00
Vargem Grande do Sul Infraestrutura - iluminação 200.000,00

No correio eletrônico SCMEG, de 24-10-2019, sobre convê-
nio: “À vista da manifestação Subsecretaria de Convênios com 
Municípios e Entidades não Governamentais, para os efeitos do 
art. 1º do Dec. 61.229-2015, e de conformidade com o art. 32, 
do Dec. 64.063-2019, aprovo a indicação dos convenentes cons-
tantes do quadro, descritos seus objetos e valores na seguinte 
conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$)
Araçatuba Infraestrutura urbana 5.000.000,00
Barretos Infraestrutura urbana 5.000.000,00
Ilha Solteira Infraestrutura Urbana 500.000,00
Santa Fé do Sul Infraestrutura Urbana 500.000,00
Santos Construção de galpão multiplo uso 1.000.000,00

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 21-10-2019
Processo SDR: 1518777/2019
Interessado: Secretaria de Desenvolvimentoregional
Assunto: Aquisição de Purificadores de Água
Despacho SDR/CG 1700/2019
À vista da Ata da Sessão Pública referente ao Convite e 

Oferta de Compra 290101000012019OC00056, bem como nos 
demais elementos de instrução dos autos:

I – Homologo, nos termos do inciso X, do Artigo 4º 
e incisos XVII e XXII do artigo 9º do Decreto 46.074/01, 
o procedimento licitatório do Convite e Oferta de Compra 
290101000012019OC00056, Processo SDR 1518777/2019, refe-
rente aquisição de 10 unidades de purificadores de água, adqui-
ridos através do Sistema da Bolsa Eletrônica de Compras – BEC, 
bem como, adjudico de seu objeto, que declaro vencedora a 
empresa, conforme quadro abaixo:
Item Empresa Qtdade Vlr. Unitário Vlr Total

1 Marcio Anderson Rodrigues Comércio e Servi-
ços de Telecomunicações Eireli

10 R$ 693,00 R$ 6.930,00

Total R$ 6.930,00
Total Geral R$ 6.930,00

Totalizando o valor de R$ 6.930,00.

cadcosta
Realce
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