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Parágrafo Segundo
Cabe à leiloeira oficial qualificada no Preâmbulo deste con-

trato, pessoalmente, a condução do leilão a que alude a cláusula 
primeira, somente podendo delegar suas funções a um preposto 
nas hipóteses previstas no artigo 11 do Decreto federal 21.931, 
de 19-10-1932 - Regulamento da Profissão de Leiloeiro, com a 
estrita observância das disposições estabelecidas nos artigos 
12 e 13 desse diploma regulamentar e desde que haja prévia e 
expressa anuência do CONTRATANTE.

Cláusula Terceira: Do Preço e do Pagamento
O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços, objeto 

deste contrato, recebendo, a título de comissão, a taxa de 5%, 
calculada sobre o valor de venda dos lotes arrematados, taxa 
esta que deverá ser cobrada diretamente de cada arrematante, 
na ocasião do leilão.

Parágrafo Único
Não será devido ao CONTRATADO nenhum outro pagamen-

to além da comissão referida nesta cláusula terceira.
Cláusula Sexta – Da Fiscalização e Controle da Realização 

dos Serviços
O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços de 

modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do objeto 
contratado, podendo, ainda, realizar a supervisão das atividades 
desenvolvidas pelo CONTRATADO.

Parágrafo Único
A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exclui 

nem reduz a completa responsabilidade do CONTRATADO pela 
inobservância de qualquer obrigação assumida.

Cláusula Sétima – Da Garantia
Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais 

assumidas, o CONTRATADO prestou garantia sob a modalidade 
de seguro-garantia, no valor de R$ 190.000,00, correspondente 
a 5% do valor da contratação, em conformidade com o disposto 
no art. 56 da Lei federal 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro
Se o CONTRATADO optar pela modalidade seguro-garantia, 

das condições especiais da respectiva apólice deverá constar dis-
posição expressa estipulando a responsabilidade da seguradora 
pelo pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer 
espécies, aplicadas ao tomador do seguro, e dos valores relativos 
à recomposição do prejuízo sofrido pelo Contratante no caso de 
descumprimento de obrigações contratuais.

Parágrafo Segundo
O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRA-

TADA a promover perante a entidade responsável pela garantia, 
o levantamento de valor devido em decorrência de aplicação 
de penalidade de multa, na hipótese de não existir pagamento 
pendente em valor suficiente para quitar o débito.

Parágrafo Terceiro
Verificada a hipótese do parágrafo segundo, e não rescin-

dido o contrato, o CONTRATADO fica obrigado a proceder ao 
reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento 
feito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recepção 
da notificação do respectivo abatimento, sob pena de suspensão 
dos pagamentos subsequentes.

Parágrafo Quarto
A garantia prestada será restituída e liberada após a inte-

gral execução de todas as obrigações contratuais e, quando em 
dinheiro, será atualizada monetariamente conforme dispõe o 
artigo 56, § 4º, da Lei 8.666/93.

Cláusula Oitava – Das Sanções para o Caso de Inadim-
plemento

Se o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações assumi-
das, no todo ou em parte, ficará sujeito às sanções previstas nos 
artigos 86 e 87 da Lei federal 8.666/93, aplicando-se, no tocante 
às multas, o disposto na Resolução SEP 6, de 27-06-1990, sem 
prejuízo da comunicação das irregularidades constatadas à 
JUCESP, para as providências de sua alçada.

Cláusula Nona – Da Rescisão e Reconhecimento dos Direi-
tos do Contratante

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as conse-
quências e pelos motivos previstos nos artigos 75 a 82 da Lei 
Estadual 6.544/89 e artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei federal 
8.666/93.

Parágrafo Único
O CONTRATADO reconhece, desde já, os direitos do CON-

TRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no 
artigo 79 da Lei federal 8.666/93, e no artigo 77 da Lei 6.544/89.

Cláusula Décima – Da Vigência e Prorrogação
O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 meses, 

contados a partir da data de sua assinatura.
Parágrafo Único
O prazo referido no “caput” desta cláusula poderá ser pror-

rogado por uma única vez, por igual período, a critério da Admi-
nistração, mediante termo de aditamento procedido da renovação 
da documentação atinente à habilitação e daquela exigida para 
a assinatura do contrato, dentro da validade de credenciamento.

Assinatura: 23-10-2018
 Extrato de Contrato
Processo: SPG 1246667/2018
Contrato: 007/2018-GS
Contratante: Secretaria de Planejamento e Gestão
Contratado: Osvaldo Seoanes
Cláusula Primeira: Do Objeto
Constitui objeto do presente contrato a prestação de servi-

ços de recebimento, conservação, guarda, estadia e alienação, 
em pátio disponibilizado pelo CONTRATADO na Capital e Região 
Metropolitana, mediante leilão presencial concomitante a ele-
trônico, de lotes de veículos oficiais com direito a documentação 
e em fim de vida útil arrolados e declarados inservíveis para o 
serviço público e transferidos ou doados à Secretaria de Plane-
jamento e Gestão por pessoas físicas e jurídicas.

Parágrafo Primeiro
Cada leilão será composto por, no máximo, 500 lotes (veí-

culos). Atingido esse número, os lotes remanescentes integrarão 
outro leilão, que será objeto de alienação pelo próximo leiloeiro 
credenciado da lista.

Cláusula Segunda: Do Local e das Condições de Execução 
dos Serviços

O objeto deste contrato deverá ser executado no pátio, 
localizado na Rodovia Índio Tibiriçá, Km 57, Suzano/SP, correndo 
por conta do CONTRATADO, todas as despesas relativas a 
encargos trabalhistas, previdenciários, transporte de pessoal e 
equipe e quaisquer outras decorrentes da execução do objeto 
do presente ajuste.

Parágrafo Primeiro
A critério do CONTRATANTE a(s) data(s) de realização do 

leilão público poderá(ão) ser alterada(s), devendo o CONTRA-
TADO ser comunicado, por escrito, com antecedência mínima 
de 72 horas.

Parágrafo Segundo
Cabe ao leiloeiro oficial qualificado no Preâmbulo deste 

contrato, pessoalmente, a condução do leilão a que alude a 
cláusula primeira, somente podendo delegar suas funções a um 
preposto nas hipóteses previstas no artigo 11 do Decreto federal 
21.931, de 19-10-1932 - Regulamento da Profissão de Leiloeiro, 
com a estrita observância das disposições estabelecidas nos 
artigos 12 e 13 desse diploma regulamentar e desde que haja 
prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.

Cláusula Terceira: Do Preço e do Pagamento
O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços, objeto 

deste contrato, recebendo, a título de comissão, a taxa de 5%, 
calculada sobre o valor de venda dos lotes arrematados, taxa 
esta que deverá ser cobrada diretamente de cada arrematante, 
na ocasião do leilão.

Parágrafo Único
Não será devido ao CONTRATADO nenhum outro pagamen-

to além da comissão referida nesta cláusula terceira.
Cláusula Sétima – Da Garantia

Parágrafo Primeiro
Cada leilão será composto por, no máximo, 500 lotes (veí-

culos). Atingido esse número, os lotes remanescentes integrarão 
outro leilão, que será objeto de alienação pelo próximo leiloeiro 
credenciado da lista.

Cláusula Segunda: Do Local e das Condições de Execução 
dos Serviços

O objeto deste contrato deverá ser executado no pátio, 
localizado na Rua Inocêncio Tobias, 281, Barra Funda, São Paulo/
SP, correndo por conta do CONTRATADO, todas as despesas 
relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, transporte de 
pessoal e equipe e quaisquer outras decorrentes da execução do 
objeto do presente ajuste.

Parágrafo Primeiro
A critério do CONTRATANTE a(s) data(s) de realização do 

leilão público poderá(ão) ser alterada(s), devendo o CONTRA-
TADO ser comunicado, por escrito, com antecedência mínima 
de 72 horas.

Parágrafo Segundo
Cabe ao leiloeiro oficial qualificado no Preâmbulo 

deste contrato, pessoalmente, a condução do leilão a que 
alude a cláusula primeira, somente podendo delegar suas 
funções a um preposto nas hipóteses previstas no artigo 11 
do Decreto federal 21.931, de 19-10-1932 - Regulamento 
da Profissão de Leiloeiro, com a estrita observância das 
disposições estabelecidas nos artigos 12 e 13 desse diploma 
regulamentar e desde que haja prévia e expressa anuência 
do CONTRATANTE.

Cláusula Terceira: Do Preço e do Pagamento
O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços, objeto 

deste contrato, recebendo, a título de comissão, a taxa de 5%, 
calculada sobre o valor de venda dos lotes arrematados, taxa 
esta que deverá ser cobrada diretamente de cada arrematante, 
na ocasião do leilão.

Parágrafo Único
Não será devido ao CONTRATADO nenhum outro pagamen-

to além da comissão referida nesta cláusula terceira.
Cláusula Sexta – Da Fiscalização e Controle da Realização 

dos Serviços
O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços de 

modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do objeto 
contratado, podendo, ainda, realizar a supervisão das atividades 
desenvolvidas pelo CONTRATADO.

Parágrafo Único
A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exclui 

nem reduz a completa responsabilidade do CONTRATADO pela 
inobservância de qualquer obrigação assumida.

Cláusula Sétima – Da Garantia
Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais 

assumidas, o CONTRATADO prestou garantia sob a modalidade 
de seguro-garantia, no valor de R$ 190.000,00, correspondente 
a 5% do valor da contratação, em conformidade com o disposto 
no art. 56 da Lei federal 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro
Se o CONTRATADO optar pela modalidade seguro-garantia, 

das condições especiais da respectiva apólice deverá constar dis-
posição expressa estipulando a responsabilidade da seguradora 
pelo pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer 
espécies, aplicadas ao tomador do seguro, e dos valores relativos 
à recomposição do prejuízo sofrido pelo Contratante no caso de 
descumprimento de obrigações contratuais.

Parágrafo Segundo
O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRA-

TADA a promover perante a entidade responsável pela garantia, 
o levantamento de valor devido em decorrência de aplicação 
de penalidade de multa, na hipótese de não existir pagamento 
pendente em valor suficiente para quitar o débito.

Parágrafo Terceiro
Verificada a hipótese do parágrafo segundo, e não rescin-

dido o contrato, o CONTRATADO fica obrigado a proceder ao 
reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento 
feito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recepção 
da notificação do respectivo abatimento, sob pena de suspensão 
dos pagamentos subsequentes.

Parágrafo Quarto
A garantia prestada será restituída e liberada após a inte-

gral execução de todas as obrigações contratuais e, quando em 
dinheiro, será atualizada monetariamente conforme dispõe o 
artigo 56, § 4º, da Lei 8.666/93.

Cláusula Oitava – Das Sanções para o Caso de Inadim-
plemento

Se o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações assumi-
das, no todo ou em parte, ficará sujeito às sanções previstas nos 
artigos 86 e 87 da Lei federal 8.666/93, aplicando-se, no tocante 
às multas, o disposto na Resolução SEP 6, de 27-06-1990, sem 
prejuízo da comunicação das irregularidades constatadas à 
JUCESP, para as providências de sua alçada.

Cláusula Nona – Da Rescisão e Reconhecimento dos Direi-
tos do Contratante

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequ-
ências e pelos motivos previstos nos artigos 75 a 82 da Lei Esta-
dual 6.544/89 e artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei federal 8.666/93.

Parágrafo Único
O CONTRATADO reconhece, desde já, os direitos do CON-

TRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no 
artigo 79 da Lei federal 8.666/93, e no artigo 77 da Lei 6.544/89.

Cláusula Décima – Da Vigência e Prorrogação
O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 meses, 

contados a partir da data de sua assinatura.
Parágrafo Único
O prazo referido no “caput” desta cláusula poderá ser 

prorrogado por uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, mediante termo de aditamento procedido da 
renovação da documentação atinente à habilitação e daquela 
exigida para a assinatura do contrato, dentro da validade de 
credenciamento.

Assinatura: 23-12-2018
 Extrato de Contrato
Processo: SPG 1246667/2018
Contrato: 006/2018-GS
Contratante: Secretaria de Planejamento e Gestão
Contratado: Cristiane Borguetti Moraes Lopes
Cláusula Primeira: Do Objeto
Constitui objeto do presente contrato a prestação de servi-

ços de recebimento, conservação, guarda, estadia e alienação, 
em pátio disponibilizado pelo CONTRATADO na Região de Ribei-
rão Preto, mediante leilão presencial concomitante a eletrônico, 
de lotes de veículos oficiais com direito a documentação e em 
fim de vida útil arrolados e declarados inservíveis para o serviço 
público e transferidos ou doados à Secretaria de Planejamento e 
Gestão por pessoas físicas e jurídicas.

Parágrafo Primeiro
Cada leilão será composto por, no máximo, 500 lotes (veí-

culos). Atingido esse número, os lotes remanescentes integrarão 
outro leilão, que será objeto de alienação pelo próximo leiloeiro 
credenciado da lista.

Cláusula Segunda: Do Local e das Condições de Execução 
dos Serviços

O objeto deste contrato deverá ser executado no pátio, 
localizado na Rua Myrian Strambi, 560 – Recreio Anhanguera 
- Ribeirão Preto/SP, correndo por conta do CONTRATADO, todas 
as despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, 
transporte de pessoal e equipe e quaisquer outras decorrentes 
da execução do objeto do presente ajuste.

Parágrafo Primeiro
A critério do CONTRATANTE a(s) data(s) de realização do 

leilão público poderá(ão) ser alterada(s), devendo o CONTRA-
TADO ser comunicado, por escrito, com antecedência mínima 
de 72 horas.

- CEP. 05015-000 - São Paulo, instruídas com os seguintes 
elementos:

data da publicação no D.O e n.º do processo;
todas as características do material requisitado com jus-

tificativa, obedecendo ao disposto no artigo 10, do Decreto 
50.179/68.

O material requisitado deverá ser vistoriado.
Processo Fussesp 1464282/2018
Secretaria da Cultura
Rua Mauá, 51 – 1° subsolo – Santa Efigênia – São Paulo 

– S.P
Material em bom estado de conservação

Quant. Especificação do Material Patrimônio
10 Pernas de pau S/P
13 Cavaquinhos S/P
09 Diabolô S/P
14 Claves Treino S/P
17 Bola de Contato S/P
10 Aro profissional S/P

 CHEFIA DE GABINETE

 Extrato de 2º Termo de Aditamento ao Convênio
Convênio Fussesp 009/2013 – Processo Fussesp 46168/2013
Parecer CJ: 54/2018
Partícipes: Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 

Paulo e o Munícipio de Angatuba, por meio de seu Fundo Social 
de Solidariedade.

Cláusula Primeira: O teor do parágrafo único da cláusula 
primeira, do instrumento original do convênio supracitado, fica 
retificado para constar a redação abaixo:

“Cláusula Primeira – Do Objeto – Parágrafo Único – O Plano 
de Trabalho a que se refere o “caput” desta cláusula poderá 
ser modificado, para melhor adequação técnica ou financeira, 
mediante prévia autorização da Presidente do Fussesp, fundada 
em manifestação justificada do CONVENENTE, desde que não 
implique alteração do objeto do convênio, ficando a transfe-
rência de recursos financeiros adicionais por parte do Estado 
condicionada à autorização governamental”.

Cláusula Segunda: O Plano de Trabalho a que alude a Cláu-
sula Primeira do instrumento primitivo do convênio ora aditado 
fica alterado em conformidade com o documento juntado à fl. 
507 do Processo Fussesp 46168/2013, que passa a integrar o 
ajuste para todos os fins.

Cláusula Terceira: A cláusula sexta do instrumento original 
do convênio ora aditado, alterada pelo primeiro termo de 
aditamento, sofre nova modificação e passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Cláusula Sexta: O prazo de vigência do presente convênio 
é de 39 meses, contados da data de assinatura do presente 
instrumento.”

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições do con-
vênio ora aditado e do seu primeiro termo de aditamento, cujo 
teor não tenha sido alterado por este instrumento.

Data de assinatura: 29-10-2018.

 CASA MILITAR
 Resolução CMIL-2-640-18

Designa integrantes da Casa Militar do Governo 
do Estado de São Paulo, como representantes na 
Comissão Paritária de Controle e Fiscalização de 
que trata a Cláusula Quarta do Convênio GSSP 
-268-18 (Processo Protocolo GS 8.330-2018), 
tendo por objeto a execução de ações de seguran-
ça, prevenção e repressão de crimes e infrações de 
maus tratos cometidos contra animais domésticos 
(cães e gatos), com emprego de policiais militares 
em Atividade Extraordinária de Trabalho Policial 
Militar (Ativ. DEJEM)

A Secretária Chefe da Casa Militar, consoante ao previsto na 
alínea “b”, do inc. I, da Cláusula Quarta do Convênio GSSP/ATP-
268/18 (Processo Protocolo GS 8.330-2018), celebrado entre a 
Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e a Casa Militar, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 20-10-2018, tendo por 
objeto a execução de ações de segurança, prevenção e repressão 
de crimes e infrações de maus tratos cometidos contra animais 
domésticos (cães e gatos), com emprego de policiais militares 
em Atividade Extraordinária de Trabalho Policial Militar, nos 
termos da LC 1.227-2013, que instituiu a Diária Especial por 
Jornada Extraordinária de Trabalho Policial-Militar (Ativ. DEJEM), 
Designa como representantes da Casa Militar para comporem 
a Comissão Paritária de Controle e Fiscalização, os seguintes 
Oficiais:

1. Cap PM 940759-6 Antonio Melquisedech Alves Olival 
Júnior;

2. Cap PM 980895-7 Eduardo Mosna Xavier; e
3. Cap PM 960400-6 Fernando Signorelli.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

 Planejamento e Gestão
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho da Chefe de Gabinete, de 26-10-2018
Processo SPG: 695437/2018
Interessado: Secretaria de Planejamento e Gestão / Grupo 

de Tecnologia Informação - GTI
Assunto: Abertura do Processo de Licitação de Serviço de 

Desenvolvimento e Manutenção de Sistema (Java, Dotnet e 
outras Tecnologias), com vigência de 24 meses.

Diante dos elementos de instrução dos autos e à vista da 
Ata de Sessão Pública do Pregão Eletrônico 017/2018, às fls. 
1154/1180, do Parecer CJ/SPG 490/2018, às folhas 1238/1249, 
bem como dos demais elementos de instrução dos autos:

I – Reconheço o recurso interposto pela empresa “SIGMA 
DATASERV INFORMÁTICA S/A”, tempestivamente, às fls. 
1199/1217, e quanto ao mérito dou provimento ao mesmo, 
nos termos do CJ/SPG 490/2018 (fls. 1238/1249) da Consultoria 
Jurídica da Pasta;

II – Aplico a previsão contida no subitem 5.8.3.3. e declaro 
como não aceita a proposta apresentada pela Empresa LIFE 
TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA declarada vencedora da 
licitação, por afronta ao item 5.8.3, subitem 5.8.3.4, do Edital;

III – Declaro nulos os atos praticados a partir do momento 
em que foi declarada a aceitabilidade do preço, inclusive do ato 
que habilitou a licitante, por inobservância da disposição contida 
na Lei Federal 8.66/1993, artigo 43, § 3º;

IV – Determino que seja retomada a etapa de negociação 
do Pregão, com o próximo licitante, detentor do melhor preço;

 Extrato de Contrato
Processo: SPG 1246667/2018
Contrato 004/2018-GS
Contratante: Secretaria de Planejamento e Gestão
Contratado: George Henrique Ribeiro Benozzati
Cláusula Primeira: Do Objeto
Constitui objeto do presente contrato a prestação de servi-

ços de recebimento, conservação, guarda, estadia e alienação, 
em pátio disponibilizado pelo CONTRATADO na Capital e Região 
Metropolitana, mediante leilão presencial concomitante a ele-
trônico, de lotes de veículos oficiais com direito a documentação 
e em fim de vida útil arrolados e declarados inservíveis para o 
serviço público e transferidos ou doados à Secretaria de Plane-
jamento e Gestão por pessoas físicas e jurídicas.

O Indicador Pesquisa do Pronto-Socorro do HSPE – I9, a que 
se refere o artigo 10 desta resolução conjunta deverá observar 
as seguintes questões:

1. atenção dada pelo funcionário que fez abertura da ficha?
2. atenção dada pelo funcionário que fez a triagem?
3. facilidade de dar suas informações pessoais?
4. informações sobre demora para o atendimento?
5. atenção dada pelos enfermeiros para suas necessidades?
6. preocupação dos enfermeiros para mantê-lo informado 

sobre o seu tratamento?
7. preocupação do médico para mantê-lo informado sobre 

o seu tratamento?
8. clareza do médico para explicar seu diagnostico?
9. limpeza do ambiente?
10. atenção/amabilidade ao qual a equipe tratou você?
11. avaliação geral dos cuidados recebidos durante a sua 

passagem no Pronto-Socorro.

 Despachos do Secretário, de 29-10-2018
No processo SG-148.022-14-FUSSESP vols I e II, sobre ressar-

cimento de débito: “À vista dos elementos de instrução constantes 
dos autos, notadamente da representação da Chefia de Gabinete 
do Fussesp e do Parecer CJ/SG 355-2018, da Consultoria Jurídica 
da Procuradoria Geral do Estado, autorizo que o ressarcimento 
do débito do Instituto Cio da Terra para com o Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp, decorrente da 
inexecução parcial do convênio celebrado em 23-10-2014, faça-
-se parceladamente nos moldes propostos, observadas as normas 
legais e regulamentares atinentes à espécie e as recomendações 
assinaladas no pronunciamento do órgão jurídico.”

No processo SG-154.150-14, vols I ao III, sobre ressarcimen-
to de débito: “Diante dos elementos de instrução constantes dos 
autos, em especial do Parecer 362-18, da Consultoria Jurídica da 
Secretaria de Governo, autorizo que o ressarcimento do débito 
para com o Estado, decorrente da inexecução parcial do Convê-
nio 521-14, celebrado em 28-10-2014, faça-se parceladamente, 
nos moldes propostos, observadas as normas legais e regula-
mentares atinentes à espécie e as recomendações assinaladas 
no pronunciamento do órgão jurídico.”

 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Comunicados
Termo de retificação da Ata da 33ª Reunião da Comissão 

Estadual de Acesso à Informação – CEAI, realizada em 11-9-
2018, cujo inteiro teor foi publicado no D.O. em 13-9-2018.

Onde se lê:
"...A Presidente Ieda Pimenta Bernardes abriu a “Ordem do 

Dia” e deu início ao julgamento, como relatora dos Protocolos: 
61405189833, 620991810059, 59821189690, 448441813391, que 
relatou com base na prerrogativa estabelecida no art. 21 do Dec. 
58.052-2012; no art. 2º, I, alínea "a” do Dec. 60.144-2014; no art. 4º, 
VI, da Deliberação CEAI n.1-2014, e na Deliberação CEAI n-4-2018, 
publicada no D.O. em 12-4-2018, em que não conheceu dos recursos 
por manifesta inadmissibilidade consubstanciada na ausência de inte-
resse recursal; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta 
da relatora; 13525188270, 14927188272 e 8127188905, que tiveram 
seus julgamentos convertidos em diligência;....”

Leia-se:
"...A Presidente Ieda Pimenta Bernardes abriu a “Ordem do 

Dia” e deu início ao julgamento, como relatora dos Protocolos: 
61405189833, 59821189690 e 448441813391, que relatou com 
base na prerrogativa estabelecida no art. 21 do Dec. 58.052-
2012; no art. 2º, I, alínea "a” do Dec. 60.144-2014; no art. 4º, 
VI, da Deliberação CEAI n.1-2014, e na Deliberação CEAI n-4-
2018, publicada no D.O. em 12-4-2018, em que não conheceu 
dos recursos por manifesta inadmissibilidade consubstanciada 
na ausência de interesse recursal; a Comissão por unanimi-
dade acompanhou a proposta da relatora; 13525188270, 
14927188272, 620991810059, e 8127188905, que tiveram seus 
julgamentos convertidos em diligência;....”

________________________
Ieda Pimenta Bernardes
Presidente
Termo de Retificação da Ata da 34ª Reunião da Comissão 

Estadual de Acesso à Informação – CEAI, realizada em 16-10-
2018, cujo inteiro teor foi publicado no D.O em 19-10-2018.

Onde se lê:
“... Em seguida, manifestou-se a relatora Thaís Lima Vieira 

sobre o Protocolo 741011810347, que não conheceu por perda 
superveniente de objeto, em face do resultado positivo da diligência 
que houvera determinado, devendo o órgão demandado encami-
nhar cópia de melhor resolução ao interessado, sem prejuízo das 
providências da Secretaria Executiva desta CEAI; a Comissão por 
unanimidade acompanhou a proposta da relatora...”

leia-se:
“...Em seguida, manifestou-se a relatora Thaís Lima Vieira 

sobre o Protocolo 7141518864, que não conheceu por perda 
superveniente de objeto, em face do resultado positivo da diligên-
cia que houvera determinado, devendo o órgão demandado enca-
minhar cópia de melhor resolução ao interessado, sem prejuízo 
das providências da Secretaria Executiva desta CEAI; a Comissão 
por unanimidade acompanhou a proposta da relatora...”.

________________________
Ieda Pimenta Bernardes
Presidente

 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CENTRO DE MATERIAL EXCEDENTE

 Comunicado
Relação de material considerado excedente, elaborada 

conforme disposto no artigo 6º do Decreto 50.179/68, alterado 
pelo 50.857/68.

Os órgãos da administração, interessados, deverão endereçar 
as requisições em duas vias, no prazo de 30 dias, ao Centro de 
Material Excedente, na Rua Ministro Godói, 180 - Perdizes - CEP. 
05015-000 - São Paulo, instruídas com os seguintes elementos:

data da publicação no D.O e n.º do processo;
todas as características do material requisitado com justifica-

tiva, obedecendo ao disposto no artigo 10, do Decreto 50.179/68.
O material requisitado deverá ser vistoriado.
Processo Fussesp 1464280/2018
Secretaria da Cultura
Rua Mauá, 51 – 1° subsolo – Santa Efigênia – São Paulo – S.P
Material em regular estado de conservação

Quant. Especificação do Material Patrimônio
05 Impressoras SC 77450, 91983, 94203, 80577 e IP 0753

09 Monitores IP 1092, SC 94276, 94258, 94164, 94302, 
94249, 94334, 94163 e 94232

01 CPU SC 94330
01 Bebedouro IP 1145
01 Fax SC 55146
01 Forno SC 127315 e S/P
01 Filtro de água SC 127318
01 Equalizador de som SC 92484
01 Microondas S/P

 Comunicado
Relação de material considerado excedente, elaborada 

conforme disposto no artigo 6º do Decreto 50.179/68, alterado 
pelo 50.857/68.

Os órgãos da administração, interessados, deverão endere-
çar as requisições em duas vias, no prazo de 30 dias, ao Centro 
de Material Excedente, na Rua Ministro Godói, 180 - Perdizes 


