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Processo 97/2015
Contrato 11/2015
Contratante: Instituto de Medicina Social e de Criminologia 

de São Paulo
Contratada: HS de Jesus Transportes-ME
Objeto: Prestação de locação de veículos
Vigência: 21-10-2020 até 21-12-2020.
Fudamento Legal: artigo 79, § 5, da Lei Federal 8.666/93 

com observância da orientação contida no item 24 da Nota 
Técnica SUBG 5/2020, da Subprocuradoria Geral do Estado

Data da assinatura: 02-10-2020

 FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

 Despachos do Corregedor Geral, de 15-10-2020
Processo Administrativo Disciplinar n. 2142/19
Processados (as): Odair José Serafim –RE. 394348, Rodrigo 

Pimentel – RE. 400282, José Eduardo da Silva – RE. 387812 e 
Ricardo Alves Conceição – RE. 398743

Advogado: Vinícius Mansur Sabbag – OAB/SP n. 210.037, 
Joel Martins de Paiva Junior – OAB/SP n. 324.025, Ricardo Viran-
do – OAB/SP n. 167.114 e João Vitor Martins de Paiva – OAB/
SP n. 418.974

Deliberação
Tendo em vista o cumprimento do deliberado às fls. 197, 

com a juntada dos documentos de fls. 203/209 e 213/227. 
Declaro encerrada a fase instrutória do presente procedimento.

Notifico os processados, para querendo, apresentarem suas 
Alegações Finais em 07 dias, nos termos do Artigo 26 da Portaria 
Normativa n. 253/2013.

Ciência às Defesas dos processados Rodrigo Pimentel, José 
Eduardo da Silva e Odair José Serafim e ao processado Ricardo 
Alves Conceição.

 Extrato de Acordo de Cooperação
Processo SDE 1490/20
Espécie: Acordo de Cooperação 005/20 - SCP
Convenente: Fundação Casa - SP
Conveniadas: Imagemagica e Nós
Objeto: Cooperação para o desenvolvimento do Projeto 

DC-19 consubstanciado na produção de uma série documental 
envolvendo gravações feitas pelos profissionais de saúde que 
laboram nos Centros de Atendimento Socioeducativo.

Vigência: 12 meses, de 24-09-2020 a 23-09-2021
Data da assinatura: 24-09-2020
 Despacho do Diretor Administrativo, de 15-10-2020
Processo SDE 0412/20
Nos termos do art. 2º do Regulamento anexo à Portaria 

Normativa 339, de 20-08-2020, despacho do Diretor Adminis-
trativo, aplicando Multa à empresa BRUNO DE SOUZA LIMA, 
inscrita no CNPJ/MF 34.669.066/0001-90, por inexecução total 
do ajuste, decorrente do objeto descrito na Nota de Empenho 
2020NE00851, no valor total de R$ R$ 110,00, a ser descontada 
por ocasião do pagamento de eventuais créditos a ela devidos ou, 
na inexistência, mediante recolhimento junto ao Banco do Brasil 
S/A. Fundamento legal: art.87, da Lei federal 8.666/93 c.c. o artigo 
6° do Regulamento anexo da Portaria Normativa 339/2020.

 Despacho do Diretor Administrativo, de 15-10-2020
Processo SDE 1181/20
Nos termos do art. 2º do Regulamento anexo à Portaria Nor-

mativa 339, de 20-08-2020, despacho do Diretor Administrativo, 
aplicando Multa à empresa QUALILIMP PRODUTOS DE LIMPEZA 
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF 28.989.913/0001-00, por inexecu-
ção total do ajuste, decorrente do objeto descrito na Nota de 
Empenho 2020NE02548, no valor total de R$ R$ 1.640,00, a 
ser descontada por ocasião do pagamento de eventuais créditos 
a ela devidos ou, na inexistência, mediante recolhimento junto 
ao Banco do Brasil S/A. Fundamento legal: art.87, da Lei federal 
8.666/93 c.c. o artigo 6° do Regulamento anexo à Portaria 
Normativa 339/2020.

 DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA NORTE

 Despacho da Diretora de Divisão, de 9-10-2020
Processo RM5 0044/20. Nos termos do art. 2º do anexo da 

Portaria Normativa 339/2020, de 20-08-2020, aplicando MULTA 
à empresa NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o 24.564.257/0001-34, por 
descumprimento injustificado de prazos decorrente do objeto 
descrito no Pedido de Fornecimento 0043/20, no valor total de 
R$ 28,03 a ser descontada da Nota fiscal 3.165 por ocasião 
do seu pagamento. Fundamento legal: art. 87, inciso II da Lei 
federal 8.666/93 e respectivas alterações c.c. artigo 8º do anexo 
da Portaria Normativa 339/20.

 Despacho da Diretora de Divisão, de 9-10-2020
Processo RM5 0056/20. Nos termos do art. 2º do anexo da 

Portaria Normativa 339/2020, de 20-08-2020, aplicando Multa 
à empresa Pedro Henrique Gumier, inscrita no CNPJ/MF sob 
o 34.014.136/0001-72, por descumprimento injustificado de 
prazos decorrente do objeto descrito no Pedido de Fornecimento 
0054/20, no valor total de R$ 1,53 a ser descontada da Nota 
fiscal 28 por ocasião do seu pagamento. Fundamento legal: art. 
87, inciso II da Lei federal 8.666/93 e respectivas alterações c.c. 
artigo 8º do anexo da Portaria Normativa 339/20.

 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 15-10-2020
Processo Fundação Procon-SP 183-2020.2. Interessado: 

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-SP. 
Assunto: Apuração Preliminar de Fatos. Considerando os motivos 
apresentados pelo Presidente da presente Apuração Preliminar 
de Fatos, conforme folha anterior, concedo 120 dias de prorro-
gação de prazo, para o término da mesma.

 Decisão do Diretor Executivo, de 13-10-2020
Processo Fundação Procon-SP 440-2019.2. Interessado: 

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-SP. 
Assunto: Apuração Preliminar de Fatos. Considerando a gravi-
dade dos fatos narrados às fls. 303/305 dos autos em epígrafe 
e que a atividade inerente ao setor em questão, desenvolvida 
pelo servidor averiguado, exige convívio tanto com o público 
interno como externo;

Considerando a necessidade imperiosa da manutenção da 
urbanidade e segurança no ambiente de trabalho, assim como 
da integridade física, emocional e psicológica da equipe e tercei-
ros, e a extrema urgência que a situação exige para assegurar o 
resultado útil do processo, a eficácia do ato final, e a consectária 
concretização do direito;

Considerando, ainda, a manutenção da qualidade dos 
serviços prestados pela Fundação Procon/SP no cumprimento 
de deveres/atribuições legais e institucionais, bem como a 
preservação do prestígio e confiabilidade que opera perante a 
coletividade destinatária dos seus serviços.

Determino o afastamento cautelar do servidor, ora averi-
guado, com fundamento no artigo 62, parágrafo único da Lei 
Estadual 10.177, de 30-12-1998, aplicada subsidiariamente, 
conforme artigo 119, do Regulamento de Pessoal da Fundação, 
assegurado, outrossim, o pagamento dos respectivos salários, 
pelo prazo de 180 dias, a contar da publicação desta decisão.

Determino, ainda, à Coordenadoria de Recursos Humanos, 
que providencie a intimação do servidor, ora averiguado, para 
ciência do afastamento cautelar, nos termos acima expostos. 
Publique-se.

 FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO 
DE S.PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA

 Despacho do Diretor Adjunto de Políticas de Desen-
volvimento, de 27-2-2020

Expediente: Processo/Itesp/474/1992
Interessados: Ana Maria de Andrade e José Batista Ferreira
Assunto: Termo de Autorização de Uso do Lote Rural 40, 

do Assentamento Santa Rosa, Município de Euclides da Cunha 
Paulista/SP

Termo de Atualização de Titularidade 025/2020
A Diretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento da 

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José 
Gomes da Silva” - Itesp, nos termos do art. 3º, II, da Lei 10.207, 
de 08-01-1999, dos artigos 8º e 10 da Lei 4.957, de 30-12-1985, 
alterada pela Lei 16.115, de 14-01-2016 e regulamentada pelo 
Decreto 62.738, de 31-07-2017, considerando a união estável da 
beneficiária Ana Maria de Andrade, RG 27.726.583-6 SSP/SP e 
CPF 226.309.508-08, com José Batista Ferreira, RG 27.987.164-
8 SSP/SP e CPF 164.496.518-65, e os documentos acostados ao 
processo Itesp 474/1992, Revoga o Termo de Permissão de Uso 
0033-0002/2019 e Determina a expedição de Termo de Permis-
são de Uso referente ao lote rural 40, do Assentamento Santa 
Rosa, Município de Euclides da Cunha/SP, em favor dos mesmos, 
que exploram o lote regularmente.

 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE 
CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO

 Despacho do Superintendente
Ratificando o ato da Chefe de Gabinete, referente a 

dispensa da licitação para a aquisição de persianas verticais, 
com fundamento no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93. Processo 
Imesc 67/2020

(Superintendente à época da contratação)
Despacho da Chefe de Gabinete
Processo Imesc 67/2020
Assunto: Processo de aquisição de material de consumo 

(persiana vertical)
Tendo em vista os documentos e informações acostados ao 

processo em epígrafe, declaro dispensada a Licitação, com base 
no Artigo 24, inciso XIII da Lei Federal 8666/93, para aquisição 
de 117mts² de persianas verticais, da empresa Josue Correia 
da Silva Comércio de Tapetes, CNPJ 34.400.156/0001-81, bem 
como autorizo o empenhamento da despesa a favor da mesma 
no valor total de R$ 10.413,88.

 Extrato de Contrato
7° Termo aditivo de prorrogação de prazo em razão da 

suspensão de sua execução por ato da autoridade competente 
do Imesc

vo Público do Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do 
Estado de São Paulo – Saesp, realizou as pesquisas e estudos 
necessários para a identificação das funções e atividades-fim 
do Agemsorocaba, bem como de sua produção documental, 
registrado no Processo Agemsor-Dex-nº001/2020. O trabalho 
demonstrou que as séries documentais identificadas estão 
previstas no Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade 
de Documentos da Administração Pública do Estado de São 
Paulo: Atividades-Meio, oficializados pelo Decreto Estadual 
48.898/2004 e atualizados pelo Decreto Estadual 63.382/2018, 
e devem ser classificados e avaliados conforme esses instru-
mentos.

 Justiça e Cidadania
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS 
DA PESSOA HUMANA

 Comunicado
O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana – Condepe, nos termos do Art. 5, item 5.5, do Edital 
Condepe 1-2020, convoca as Conselheiras e os Conselheiros 
para a Reunião Extraordinária deste Colegiado, que ocorrerá 
em 20-10-2020, 14h, por meio virtual, para deliberar sobre a 
seguinte pauta: 1) Informes sobre o processo eleitoral objeto 
do Edital Condepe 1-2020; 2) Recursos de entidades contra 
decisão de indeferimento do Pleno e 3) Análise dos recur-
sos à decisão da Comissão Eleitoral contra indeferimentos 
de pedidos de inscrições de candidaturas. Para participar 
da reunião, acessem o link https://zoom.us/j/91822638313. 
Pedimos a gentileza de confirmar a presença ou justificar 
eventual ausência.

 COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DA 
CIDADANIA

 Comunicado
Ata de Propostas e Plano de Trabalho e Habilitação - 

Processo SJC 994156/2019 – Chamamento Público 01/2020 
– referente à seleção de organização da Sociedade Civil inte-
ressada em celebrar contrato de coação de serviços e direitos, 
tendo por objeto o desenvolvimento de ações de promoção 
e defesa dos direitos humanos por intermédio de doação de 
acesso à plataforma de intermediação de oferta e demanda 
de trabalho para profissionais qualificados pelos Centros de 
Integração da Cidadania no Estado de São Paulo. Aos vinte 
e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte 
às 11h, via conferência virtual, a Comissão de Seleção, pela 
Resolução SJC 59/2020, regularmente designada, conforme 
documento de fls. 268 dos presentes autos, reuniu-se para 
proceder análise dos documentos relativos à manifestação 
de interesse e à proposta de doação da empresa CLOSEER 
TECNOLOGIA LTDA. Por meio da “PROPOSTA DE DOAÇÃO” 
do CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020, aberto pela Secretaria 
da Justiça e Cidadania para celebrar o Contrato de Doação, a 
Presidente da Comissão informou que recebemos por e-mail 
Proposta de doação e Manifestação de Interesse da empresa 
Closeer Tecnologia LTDA - CNPJ 30.625.345/0001-00. Aberta 
a sessão, todos os membros analisaram e deferiram a propos-
ta em que a empresa manifesta interesse em doar acesso a 
um programa de empregabilidade por aplicativo, que tem por 
objeto o desenvolvimento de Ações de Promoção e Defesa 
dos Direitos Humanos para a geração de oportunidades de 
trabalho para profissionais qualificados pelos Centros de 
Integração da Cidadania no Estado de São Paulo. Assim, 
todos os membros da Comissão concordam que a iniciativa 
é plausível e conforme os interesses desta Pasta. A Comissão 
deliberou favoravelmente quanto à CLASSIFICAÇÃO da 
empresa e informa que decisão será publicada no Diário 
Oficial do Estado, com o prazo de oito dias para verificação 
de novas propostas com semelhante objeto. Objeto: Acesso 
à Plataforma e a Aplicativo para profissionais, cujos serviços 
compreendem acessos aos bancos de vagas de empresas 
parceiras. Esses serviços têm como finalidade a geração de 
emprego e trabalho para todos os cidadãos qualificados 
pelas Centros de Integração da Cidadania (CICs), programa 
coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania e acesso 
à Plataforma de empregabilidade para a Coordenadoria da 
Integração da Cidadania da Secretaria de Justiça e Cidada-
nia para controle e supervisão de relatórios com Índices de 
Empregabilidade e Trabalhabilidade dos profissionais qualifi-
cados pelos Centros de Integração da Cidadania no Estado 
de São Paulo. Proponentes: Closeer Tecnologia LTDA - CNPJ 
30.625.345/0001-00 - Valor estimado: R$ 10.000,00 - Dura-
ção da doação: 2 anos. Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a reunião às 11h30 e lavrada a presente Ata, 
que lida e achada conforme será assinada pelos membros 
da Comissão.

seja no máximo igual ao veículo regularmente homologado mais 
caro em operação do grupo "S4", conforme tabela Fipe;

II - os veículos recebidos em custódia oneram as vagas do 
Grupo "S-4" e não poderão exceder ao limite de 25% da quan-
tidade fixada por Decreto para o grupo.

§ 1º - O Grupo "S-4" deverá ter vaga suficiente para receber 
os veículos em custódia, ficando vedado exceder a quantidade 
fixada em Decreto.

§ 2º - O ano de fabricação ou a quilometragem constante 
do inciso I do caput do artigo 1º serão computados no momento 
do cadastro do veículo no Sistema Integrado de Gestão de Frotas 
- SIGEF, incorporando-o à frota oficial da Unidade para uso até 
a decisão definitiva de incorporação ou levantamento do bem.

Artigo 2º - Os veículos recebidos em custódia deverão ser 
cadastrados pelo solicitante no Sistema Integrado de Gestão de 
Frotas - SIGEF, após autorização e respectiva reserva de vagas 
efetuadas pelo Departamento Central de Transportes Internos - 
DCTI, observando-se os seguintes critérios:

I – os veículos cujas marcas e modelos sejam homologados 
na Portaria DCTI, que estabelece o seu enquadramento, terão 
preferência sobre os demais;

II - veículos não homologados poderão ser cadastrados, 
desde que acompanhados de justificativa técnica devidamente 
analisada e aprovada pelo DCTI;

III - os veículos em processo de autorização deverão ser 
vistoriados previamente pelo órgão depositário, incumbindo ao 
dirigente da subfrota atestar, mediante subscrição de declara-
ção, que o bem destinado à utilização, nos termos do Decreto 
Estadual 64.551/19, cumpre com os requisitos exigidos pelo 
artigo 105, do Código de Trânsito Brasileiro, e legislação comple-
mentar do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;

IV - o cadastramento de veículos custodiados deverá ser 
solicitado em formulário próprio devidamente preenchido, ins-
truído de laudo fotográfico, quando necessário, encaminhado 
através do SP Sem Papel;

V – deverá ser instituído um cadastro geral de veículos 
custodiados, com informações sobre seu estado de conservação;

VI – a despesa anual relativa a reformas, consertos, abas-
tecimento e manutenções corretivas, preventivas e preditivas do 
veículo apreendido não poderá corresponder a mais de 60% do 
seu valor de mercado.

§ 1º - Os gastos previstos no inciso anterior estão limitados 
a valores referenciais do mercado automotivo.

§ 2º - Far-se-á cálculo pro rata para ajuste do prazo do 
inciso VI, se necessário.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E ASSISTÊNCIA 
MÉDICO AMBULATORIAL

 GERÊNCIA DE REDE
 Extrato de Aditamento
1º Termo de Aditamento ao Credenciamento 053/2018
Processo Iamspe 16811/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual - Iamspe
Credenciado: CEME – Centro de Especialidades Medicas 

SS Ltda ME.
CNPJ/CPF 04.965.958/0001-78
Objeto Deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 27-09-2020 e término 
em 27-03-2023.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade de Dermatologia.

Município: Presidente Prudente.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 27-09-2020

 Desenvolvimento 
Regional
 AGÊNCIA METROPOLITANA DE 
SOROCABA

 Comunicado
O Diretor Executivo da Agência Metropolitana de Sorocaba 

faz saber que a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso 
– Cada, com a orientação técnica e acompanhamento do Arqui-
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