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Cultura e Economia 
Criativa 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
Deliberação 11, de 6-7-2020, do Comitê Administrati- 

vo Extraordinário Covid-19 
O Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, no uso da 

competência conferida pelo item 1 do parágrafo único do art. 3º 
do Dec. 64.864-2020, delibera: 

I - nos termos do Dec. 65.044-2020, o funcionamento de 
bares, restaurantes e similares, quando ocorrer no interior de 
“shopping centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, 
observará o horário de funcionamento destes últimos, sem preju- 
ízo da adoção dos protocolos sanitários aplicáveis aos primeiros; 

II - as atividades presenciais no âmbito da educação não- 
-regulada, assim entendida aquela não sujeita a autorização de 
funcionamento ou avaliação de qualidade pelo Poder Público, 
deverão cumprir, no tocante à aplicação do Plano São Paulo, 
instituído pelo Dec. 64.994-2020: 

a) as restrições de capacidade e horário previstas para o 
setor de “Serviços”; 

b) os protocolos sanitários pertinentes à educação regulada. 
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UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  

Comunicado 
Os processos avaliados pelo Setor Técnico da Unidade de 

Preservação do Patrimônio Histórico, que para continuarem 
o prosseguimento da instrução necessitam de documentação 
complementar, conforme orientação constante em cada item, 
devem ser atendidos em prazo padrão de 60 dias. 

Processo 85673 
Interessado: Formarte Projetos Produção e Assessoria 
Referente ao imóvel localizado na: Estrada Muncipal, S/Nº 

Zona Rural Ibaté - SP 
Comunique-se – Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado: 
Documento que comprove o atual proprietário da Fazenda 

Palmital, assim como a sua anuência quanto a esta intervenção 
no bem; 

Indicação, em planta de situação ou fotografia aérea, dos 
edifícios da Fazenda Palmital que serão objeto de intervenção; 

Indicação, em planta baixa dos edifícios, das esquadrias a 
serem removidas para posterior restauro; 

Desenho em planta baixa e em elevação do totem informa- 
tivo que deverá ser instalado ao lado da casa-sede. 

Em tempo, cumpre informar que é necessária a comunica- 
ção ao Condephaat sobre a mudança de propriedade do bem em 
estudo de tombamento, em atendimento ao § 2.º do Artigo 134 
do Decreto 13.426, de 16-03-1979, que estabelece: “a alienação 
gratuita, a cessão de uso, a locação ou a remoção de qualquer 
bem tombado, deverá ser comunicada ao Conselho com antece- 
dência mínima de 30 dias”. 

 

Desenvolvimento 
Econômico 

GABINETE DA SECRETÁRIA  

Resolução SDE-15, de 6-7-2020 
A Secretária de Desenvolvimento Econômico, considerando: 
a) a Resolução SDE 04, de 23-03-2020, que suspendeu a 

execução dos contratos administrativos que especifica, celebra- 
dos por esta Secretaria; 

b) o Decreto Estadual 65.032, de 26-06-2020, que “estende 
a medida de quarentena de que trata o Decreto 64.881, de 
22-03-2020”; 

c) o Decreto Estadual 65.044, de 03-07-2020, que altera o 
Anexo III do Decreto 64.994, de 28-05-2020, que dispõe sobre a 
medida de quarentena de que trata o Decreto 64.881, de 22-03- 
2020, e instituí o Plano São Paulo; 

d) a Resolução SS – 95, de 29-06-2020, que altera o Anexo I, 
da Resolução SS-73, de 31-05-2020, que dispõe sobre a “classi- 
ficação das áreas de abrangência dos Departamentos Regionais 
de Saúde do Estado e respectivas fases”, frente à pandemia de 
Covid-19, a qual classificou o Município de São Paulo na fase 3, 
amarela, do Plano São Paulo; 

e) a necessidade de ampliação gradual das atividades pre- 
senciais no edifício-sede desta Secretaria, resolve: 

Artigo 1º - Fica autorizada a cessação da suspensão da 
execução dos seguintes contratos administrativos, celebrados 
por esta Secretaria: 

I - contrato 04/2018 - contratada: Inovação Comércio e Ser- 
viços Eireli – UGE: Departamento de Administração e Finanças; 

II - contrato 05/2020 – contratada: Vivalog Entregas Eireli – 
UGE: Departamento de Administração e Finanças; 

III - contrato 08/2020 – contratada: LDC Consultoria 
Empresarial Ltda. ME – UGE: Departamento de Administração 
e Finanças. 

Artigo 2º - Cabe à Unidade Gestora Executora mencionada 
no artigo 1º adotar as devidas providências para a retomada 
da prestação de serviços dos contratos elencados no artigo 
precedente. 

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01-07-2020. 

Deliberação 11, de 6-7-2020, do Comitê Administrati- 
vo Extraordinário Covid-19 

O Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, no uso da 
competência conferida pelo item 1 do parágrafo único do art. 3º 
do Dec. 64.864-2020, delibera: 

I - nos termos do Dec. 65.044-2020, o funcionamento de 
bares, restaurantes e similares, quando ocorrer no interior de 
“shopping centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, 
observará o horário de funcionamento destes últimos, sem preju- 
ízo da adoção dos protocolos sanitários aplicáveis aos primeiros; 

II - as atividades presenciais no âmbito da educação não- 
-regulada, assim entendida aquela não sujeita a autorização de 
funcionamento ou avaliação de qualidade pelo Poder Público, 
deverão cumprir, no tocante à aplicação do Plano São Paulo, 
instituído pelo Dec. 64.994-2020: 

a) as restrições de capacidade e horário previstas para o 
setor de “Serviços”; 

b) os protocolos sanitários pertinentes à educação regulada. 
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DIVISÃO DE OPERAÇÕES E ATIVIDADES  

Comunicado 
Procedimento de Manifestação de Interesse SDE 04/2020 
Processo SDE 2020/00120 
Donatária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ- 

MICO – SDE. 
Doador: CRAFTY BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. 
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a doação 

dos direitos de uso do software (aplicativo) white label “VAGA 
CERTA”, nas plataformas Android e iOS, pelo prazo de 12 meses, 
de forma não exclusiva, visando a melhoria dos serviços pres- 
tados pela Administração Estadual. Também são contemplados 
a manutenção e hospedagem das soluções cedidas, serviços, 
bens ou quaisquer encargos necessários à finalidade pretendida. 

Doação e Transferência: O DONATÁRIO, em face da autori- 
zação exarada pela Secretária, às fls. 098 dos autos do Processo 
SDE-PRC 2020/00120, aceita os direitos referidos na Cláusula 
Primeira, que passam a incorporar seu patrimônio, tendo sua 
titularidade transferida de imediato. 

Vigência: O presente contrato terá vigência de 12 meses, a 
contar da data de sua assinatura. 

Data da assinatura: 16-06-2020 

COORDENADORIA DE ENSINO TÉCNICO, 
TECNOLÓGICO E PROFISSIONALIZANTE  

Comunicado 
Assunto: resultado de seleção pública referente ao Edital 

de Chamamento Público SDE 2741668/2019 – Programa Minha 
Chance 

Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissio- 
nalizante 

Estão homologadas as seguintes empresas instaladas no 
Estado de São Paulo que participaram do Edital de Chamamento 
Público SDE 2741668/2019 para participar, em regime de coo- 
peração, na realização de workshops temáticos para a definição 
de conteúdos de cursos de duração variada coordenados e/ou 
financiados pela SDE dentro do Programa “Minha Chance”: 

BRACELL SP CELULOSE LTDA 
CNPJ: 53.943.098/0001-87 
Endereço: ROD JULIANO LORENZETTI, km 4, Lençois Pau- 

lista/SP 
Responsável legal: Mauro Quirino e Sabrina de Branco 
TOTVS 
CNPJ: 53.113.791/0001-22 
Endereço: Av. Braz Leme, n°1000, Casa verde, São Paulo/SP 
Responsável legal: Gilsomar Maia Sebastião 
ORACLE SISTEMAS DO BRASIL LTDA 
CNPJ: 59.456.277/0001-76 
Endereço: Rua José Aureo Bustamente, 455, Vila São Fran- 

cisco, São Paulo, SP. 
Responsáveis legais: Rosangela Marques Ivanoff 
SERASA S. A. 
CNPJ: 62.173.620/0001-80 
Endereço: Avenida das Nações Unidas - Parque da Cidade, 

conjunto 191 a 242, 14401, Torre C-1, São Paulo/SP 
Responsável legal: Flávio Balestrin, Kelson Fernandes e 

Vitor Ornellas 
GENERAL MOTORS 
CNPJ: 59.275.792/0001-50 
Endereço: Avenida Goiás, N°1805, Santa Paula, São Caetano 

do Sul/SP 
Responsável legal: Marcos Munhoz 
TAQE CAPACITACAO, TECNOLOGIA E RECRUTAMENTO S.A. 
CNPJ: 24.416.599/0001-07 
Endereço: Rua Girassol, n°983, sala 2, Vila Madalena, São 

Paulo/SP 
Responsável legal: Renato Gutierrez Dias 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

Extrato de Termo de Aditamento 
Processo: 16/084-M 
Contrato: FAPESP 004/2016 
4.º Termo de Aditamento 
Termo de Aditamento: FAPESP 010/2020 
Assinado em 30-04-2020 
Parecer jurídico 079/2020 de 29-04-2020 
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo - Fapesp / CNPJ: 43.828.151/0001- 45 
Contratada: Radiofone do Brasil Ltda. / CNPJ: 

01.828.814/0001-81 
Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços 

de produção musical, de texto e voz personalizada, gravada em 
sistema digital, específica para uso em espera telefônica. 

Valor Total: R$ 2.650,47 
Vigência: 04-05-2020 a 03-05-2021 
Modalidade: Dispensa de Licitação, com fundamento no 

inciso II, do artigo 24, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA  

 
GABINETE DO DIRETOR-SUPERINTENDENTE  

Portaria Ceeteps-GDS - 2837, de 3-7-2020 

Estabelece as normas operacionais do Processo 
Seletivo-Vestibulinho, do 2º semestre de 2020, 
para ingresso no: 1º módulo dos Cursos do Ensino 
Técnico (presencial, semipresencial e online); e 
ingresso nos Cursos de Especialização técnica de 
nível médio das Escolas Técnicas Estaduais do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza-Ceeteps 

A Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza em função da decretação de quarente- 
na e a suspensão das aulas presenciais pelo Governo do Estado 
de São Paulo através dos Decretos 64.881/2020 e 64.862/2020 
e o reconhecimento do estado de calamidade pública conforme 
Decreto 64.879/2020, expede excepcionalmente a presente 
Portaria: 

Do Ingresso no Ensino Técnico 
Artigo 1º - O ingresso nos Cursos do Ensino Técnico das 

Escolas Técnicas Estaduais – Etecs – do Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza - Ceeteps, será realizado 
mediante processo classificatório, com o aproveitamento dos 
candidatos até o limite das vagas fixadas para os diversos 
cursos. 

§ 1º - O processo classificatório será realizado mediante 
análise de rendimento escolar para os Cursos do Ensino Técnico. 
Excepcionalmente não será aplicada prova presencial para o 
presente Processo Seletivo-Vestibulinho. 

§ 2º Os cursos do Ensino Técnico presenciais terão o início 
das aulas de forma remota (online), até que as regras do isola- 
mento social sejam flexibilizadas a ponto de tornar possível a 
continuidade das aulas de forma presencial na Etec/Extensão de 
Etec (classe descentralizada). 

§ 3º - Das vagas oferecidas pelas Escolas Técnicas Esta- 
duais serão subtraídas as destinadas aos alunos retidos e aos 
que trancaram matrículas no 1º módulo dos Cursos do Ensino 
Técnico (presencial, semipresencial e online). 

§ 4º - Serão oferecidas vagas que se destinam aos candida- 
tos que ingressarão no 1º módulo dos Cursos do Ensino Técnico 
(presencial, semipresencial e online). 

§ 5º - Estas vagas não serão, em hipótese alguma, destina- 
das aos processos de transferência, reclassificação ou aprovei- 
tamento de estudos. 

Artigo 2º - As vagas que serão disponibilizadas nas Escolas 
Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza, para o Processo 
Seletivo-Vestibulinho, do 2º Semestre de 2020, constarão do 
Manual do Candidato, disponibilizado no site www.vestibulinho- 
etec.com.br, distribuídas por cursos e períodos. 

Artigo 3º - O Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2º Semestre 
de 2020, destina-se ao ingresso no Ensino Técnico no 1º módulo 
- para os Cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e 
online) com os seguintes pré-requisitos: 

I - Para candidato que concluiu ou está cursando o Ensino 
Médio: possuir Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou 
declaração que está matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino 
Médio; 

II - Para candidato que concluiu ou está cursando a Edu- 
cação de Jovens e Adultos - EJA ou o Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Encceja: 
possuir Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração 
que está matriculado, a partir do 2º semestre da EJA ou 2 cer- 
tificados de aprovação em áreas de estudos da EJA, ou Boletim 
de aprovação do Encceja enviado pelo MEC, ou Certificado de 
aprovação do Encceja em 2 áreas de estudos avaliadas; 

III - Para candidato que realizou o Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM até a edição de 2016: possuir Certificado 
ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, expedido por 
órgão competente. 

Parágrafo único - Nos casos previstos no inciso I, temos as 
seguintes condições: 

1. Para os Curso de Técnico em Cozinha o candidato deverá 
ter idade mínima de 17 anos, a completar até o dia 31-07-2020. 

2. Para o Curso de Técnico em Enfermagem o candidato 
deverá ter idade mínima de 18 anos, a completar até o dia 
31-07-2020. 

3. Para o Curso de Técnico em Cuidados de Idosos, o candi- 
dato deverá ter idade mínima de 18 anos, a completar até o dia 
31-07-2020 e possuir certificado de Auxiliar de Enfermagem ou 
2 módulos do Curso de Técnico em Enfermagem. 

4. O Curso de Técnico em Enfermagem, quando oferecido 
no período noturno, contará com aulas práticas obrigatórias aos 
sábados, quando as aulas voltarem na forma presencial. Nos 
2º e 4º módulos do referido Curso Técnico, o estágio curricular 
supervisionado será no período diurno, em instituições de saúde 
públicas e/ou privadas fora da Etec/Extensão de Etec (Classe 
Descentralizada). 

5. Caso seja ofertado o Curso de Técnico em Restaurante e 
Bar, o candidato deverá ter idade mínima de 18 anos, a comple- 
tar até o dia 31-07-2020. 

6. Os Cursos de Técnico em Agrimensura, Agroecologia, 
Agronegócio, Agropecuária, Cafeicultura, Florestas, Hidrologia, 
Meio Ambiente e de Zootecnia, quando oferecidos no período 
noturno, terão aulas práticas obrigatórias aos sábados quando 
as aulas voltarem na forma presencial. 

7. Os Cursos de Técnico em Agricultura e de Avicultura 
deverão ser oferecidos somente no período diurno. 

8. Para o Curso de Técnico em Contabilidade a certifica- 
ção, desde 02-06-2015, não prevê a obtenção de registro de 
Conselho da categoria da classe, conforme o disposto na Lei 
12.249/10, que alterou o Decreto-Lei 9295, de 27-05-1946, 
artigo 12, parágrafo segundo. 

9. Por questões técnicas e/ou operacionais o Centro Paula 
Souza poderá, no decorrer do desenvolvimento do curso da 
modalidade semipresencial, remanejar os alunos para a moda- 
lidade online. 

Da Especialização Técnica de Nível Médio 
Artigo 4º - Serão oferecidas vagas para Cursos de Espe- 

cialização técnica de nível médio. O ingresso nos Cursos de 
Especialização se dará: 

I- para os Cursos de Especialização presenciais, aos can- 
didatos que tenham concluído o Curso Técnico associado ao 
Curso de Especialização pretendido conforme relação disponível 
no site www.vestibulinhoetec.com.br e que tenham concluído 
o Ensino Médio; 

II- apenas para o Curso de Especialização em Gestão de 
Projetos (EaD - Online) os candidatos deverão ter concluído o 
Ensino Médio e qualquer curso Técnico ou Superior. 

§ 1º - O processo classificatório para os cursos de Especia- 
lização Técnica será realizado mediante classificação etária, da 
maior para a menor idade, considerando a data de nascimento. 
Excepcionalmente não será aplicada prova presencial para o 
presente Processo Seletivo-Vestibulinho. 

§ 2º Os cursos de Especialização presenciais terão o início 
das aulas de forma remota (online), até que as regras do isola- 
mento social sejam flexibilizadas a ponto de tornar possível a 
continuidade das aulas de forma presencial na Etec/Extensão de 
Etec (classe descentralizada). 

§ 3º - Das vagas oferecidas pelas Escolas Técnicas Estaduais 
serão subtraídas as destinadas aos alunos retidos e aos que 
trancaram matrículas. 

§ 4º - Para concorrer a uma das vagas do curso de Espe- 
cialização, o candidato deverá ter concluído o Curso Técnico 
associado ao Curso de Especialização pretendido ou qualquer 
Curso Técnico ou Superior, no caso das vagas para o Curso de 
Gestão de Projetos, até 31-12-2019. 

Das Inscrições para o Ingresso nos Cursos Técnicos e de 
Especialização Técnica 

Artigo 5º - Caberá à Unidade do Ensino Médio e Técnico - 
UEMT, do Centro Paula Souza, estabelecer orientações quanto às 
diretrizes e normas a serem seguidas na execução do processo 
de inscrições e classificação. 

Parágrafo único - À UEMT caberá divulgar, por meio do 
Manual do Candidato e pelo site www.vestibulinhoetec.com. 
br, com a necessária antecedência, todas as informações e 
procedimentos referentes ao Processo Seletivo-Vestibulinho, do 
2º Semestre de 2020. 

Artigo 6º - As inscrições no Processo Seletivo-Vestibulinho, 
do 2º Semestre de 2020, serão efetuadas somente por meio 
eletrônico, no site www.vestibulinhoetec.com.br. 

Artigo 7º - Para se inscrever no Processo Seletivo-Vestibu- 
linho, do 2º Semestre de 2020, o candidato deverá observar os 
seguintes períodos e procedimentos: 

§ 1º - As inscrições eletrônicas deverão ser efetuadas no 
período de 07-07-2020 até as 15h do dia 21-07-2020, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br, através da área do candidato, que 
será acessada somente pelo CPF (Cadastro de Pessoa Física) do 
candidato e de senha de segurança, cadastrada pelo candidato, 
no início da inscrição. 

§ 2º - O preenchimento da Ficha de Inscrição eletrônica é 
de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu repre- 
sentante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando menor de 
16 anos. Desta forma, para realizar a inscrição o candidato 
deverá cumprir todas as etapas da ficha eletrônica, conforme 
procedimentos a seguir: 

1. Ler atentamente as instruções constantes do Manual 
do Candidato, disponibilizado no site www.vestibulinhoetec. 
com.br; 

2. Fornecer os seus dados pessoais, o nome completo da 
mãe e preencher o questionário socioeconômico; 

3. Indicar o seu próprio número de CPF. O candidato que 
ainda não possui CPF deverá consultar o site www.receita. 
fazenda.gov.br, onde constam informações de como obtê-lo, 
para poder realizar a sua inscrição; 

4. Indicar a Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada), 
o curso e o período em que pretende estudar; 

5. Apenas o candidato ao 1º módulo dos Cursos do Ensino 
Técnico (presencial e semipresencial) poderá indicar, se desejar, 
quando disponível, como 2ª opção, outro curso ou período, 
somente na Etec e/ou Extensão de Etec (Classe Descentralizada) 
para o qual se inscreveu em 1ª opção; 

6. Confirmar se houve alteração de nome e/ou sobrenome 
de forma regularizada. Caso positivo, fazer o upload dos arqui- 

vos contendo CPF e Documento de Identificação (RG ou RNE), 
com o nome e/ou sobrenome atual; 

7. Fazer o upload legível do CPF, Documento de Identifica- 
ção (RG ou RNE) e de uma foto recente de rosto; 

8. Fazer o upload legível de um dos seguintes documentos 
para os candidatos que se inscreverem para os cursos do Ensino 
Técnico: 

a) Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio, contendo as notas de Português e Matemática da 1ª série 
do Ensino Médio; ou 

b) Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada por 
agente escolar da escola de origem, contendo as notas de Portu- 
guês e Matemática da 1ª série do Ensino Médio; ou 

c) Declaração que está matriculado a partir da 2ª série do 
Ensino Médio, documento original. Neste caso enviar também 
uma declaração escolar contendo as notas de Português e 
Matemática da 1ª série do Ensino Médio conforme modelo no 
Anexo I; ou 

d) Para os candidatos que concluíram ou estão cursando 
o Ensino de Educação de Jovens e Adultos - EJA ou o Exame 
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adul- 
tos - Encceja: Histórico Escolar, com Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio, ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, 
firmada pela Direção da Escola de origem, contendo a data 
em que o certificado e histórico serão emitidos, ou Declaração 
que está matriculado, a partir do 2º semestre/termo da EJA, ou 
2 Certificados de Aprovação em áreas de estudos da EJA, ou 
Boletim de Aprovação do Encceja emitido e enviado pelo MEC, 
ou Certificado de Aprovação do Encceja em 2 áreas de estudos 
avaliadas, emitido e enviado pelo MEC, ou Documento(s) que 
comprove(m) a eliminação de no mínimo 4 disciplinas dentre 
elas duas obrigatórias Português e Matemática; ou 

e) Para os candidatos que realizaram o Exame Nacional 
do Ensino Médio - ENEM até a edição de 2016 – Certificado 
ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, expedido pelos 
Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação do Estado 
correspondente. 

f) Somente para os candidatos do Curso de Técnico em 
Enfermagem - Histórico Escolar com Certificado de Conclusão 
do Ensino Fundamental e Declaração de matrícula na 2ª série do 
Ensino Médio ou Histórico Escolar com Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio, ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, 
assinada por agente escolar da escola de origem. 

g) Os candidatos que realizaram estudos em outro país, 
deverão apresentar, ainda, no ato da inscrição, o parecer de 
equivalência de estudos realizados no Exterior, emitido pela 
Secretaria da Educação ou Conselho Estadual de Educação e 
declaração do respectivo Consulado atestando a autenticidade 
do Histórico Escolar apresentado, bem como a natureza pública 
da instituição de ensino, se optar por “pontuação acrescida”. 

9. Documentos não emitidos por instituições públicas de 
ensino deverão conter nome, carimbo e assinatura de responsá- 
vel da instituição, assim como dados de contato; 

10. Em hipótese alguma será aceita documentação encami- 
nhada por via postal, fax, correio eletrônico ou meio diferente 
do definido neste edital; 

11. Fazer o upload legível do CPF, Documento de Identifica- 
ção (RG ou RNE), de uma foto recente de rosto, e do certificado 
ou declaração de conclusão do Ensino Técnico para os candida- 
tos que se inscreverem para os cursos de Especialização e, para 
o curso de Especialização em Gestão de Projetos – EaD - Online, 
o candidato poderá, se for o caso, fazer upload do certificado de 
conclusão de um curso do Ensino Superior; 

12. Responder ao item referente ao Sistema de Pontua- 
ção Acrescida (“afrodescendência” e “escolaridade pública”). 
Apenas as respostas dos candidatos inscritos para os Cursos 
do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) serão 
consideradas para fins de pontuação acrescida. As respostas 
dos candidatos inscritos para os Cursos de Especialização serão 
utilizadas pelo Centro Paula Souza somente a título de pesquisa; 

13. O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acres- 
cida, pelo item “escolaridade pública”, deverá enviar por upload 
a Declaração Escolar (ver modelo de Declaração Escolar no 
Anexo II desta portaria) ou Histórico Escolar contendo o detalha- 
mento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), com- 
provando, assim, ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou 
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em instituições públicas; 

14. Inserir as notas obtidas em Língua Portuguesa (ou Por- 
tuguês) e Matemática considerando a seguir: 

a) Para candidatos ao Ensino Técnico (presencial, semi- 
presencial e online), inserir a nota final da disciplina de Língua 
Portuguesa (ou Português) e de Matemática, obtida na 1ª série 
do Ensino Médio, ou no 1º termo do Ensino Médio na modalida- 
de EJA, concluída até 31-12-2019 em seus respectivos campos. 
Em caso de reclassificação, ou seja, não cursou a 1ª série do 
Ensino Médio, tendo realizado avaliação de competências e foi 
matriculado em série mais avançada, inserir a nota de Língua 
Portuguesa (ou Português) e de Matemática da última série com- 
pletamente cursada do Ensino Médio. Em caso de ter concluído 
o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – até o exame de 
2016, ou equivalentes, inserir a nota de Língua Portuguesa (ou 
Português) e de Matemática com a nota obtida na certificação. 

b) Caso a disciplina Língua Portuguesa (Português) tenha 
sido cursada acompanhada de outras (por exemplo: Língua 
Portuguesa, Literatura e Gramática), o candidato deverá inserir 
apenas as notas da disciplina de Língua Portuguesa. Caso a dis- 
ciplina Língua Portuguesa (Português) não tenha sido cursada, 
inserir a média simples das disciplinas equivalentes. 

c) Caso a disciplina Matemática tenha sido cursada acom- 
panhada de outras (por exemplo: Matemática, Geometria 
e Álgebra), o candidato deverá inserir apenas as notas da 
disciplina de Matemática. Caso a disciplina de Matemática 
não tenha sido cursada, inserir a média simples das disciplinas 
equivalentes; 

d) No sistema de inscrição está previsto para escolha do 
candidato uma série de notas, entre conceitos alfabéticos e 
numéricos. Caso a instituição de ensino do candidato utilize 
conceitos não previstos neste Edital (Anexo III), o candidato 
poderá solicitar na instituição de origem o preenchimento da 
declaração constante no Anexo II para candidatos aos cursos 
técnicos presenciais, semipresenciais e online, convertendo em 
ambos os casos para nota numérica (0,00 a 10,00) o conceito 
do candidato. 

e) O conceito utilizado para classificação do candidato será 
o numérico, com dois dígitos após a vírgula (0,00 a 10,00). 

f) Se o Histórico Escolar ou documento oficial equivalente 
apresentar conceitos diferentes de números, notas diferentes 
da classificação de 0,00 a 10,00 ou uma única média global 
do estudante, o candidato poderá escolher um conceito não 
numérico, ou um conceito numérico diferente da escala de 0,00 
a 10,00 que automaticamente esse conceito será convertido 
para um conceito numérico conforme tabela de convergência 
constante no Anexo III. 

g) Os candidatos que cursaram o Ensino Fundamental e/ou 
Médio no exterior deverão incluir as notas de Matemática e Lín- 
gua Oficial escolar. O documento comprobatório de equivalência 
de escolaridade anexado deverá ser apresentado por meio de 
atestado emitido por órgão competente, como a Secretaria de 
Estado da Educação. 

15. Conferir todos os dados fornecidos na Ficha de Inscrição 
eletrônica, ler atentamente o “requerimento de inscrição” e 
confirmar as informações; 

16. Imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa ou 
efetivar o pagamento por meio da ferramenta getnet disponível 
no sistema de inscrição; 

17. Imprimir e guardar uma cópia dos documentos gera- 
dos no momento da inscrição, bem como o comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição, para apresentação, quando 
solicitado, para fins de comprovação. 

§ 3º - Considera-se, para upload no sistema, documento que 
comprova o número do CPF: 

1. CPF como documento exclusivo; 
2. RG, desde que contenha o número do CPF. 
§ 4º - Considera-se, para upload no sistema, documento que 

comprova o número do RG: 
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A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO 
dos pedidos de RECURSOS dos projetos abaixo relacionados, nos 
seguintes seguimentos: 

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN 
Interessado: Instituto Focus Textil de Moda - 

Iftm Projeto: Plano Anual 2020 - Ift 
Código: 30026 

CINEMA 
Proponente: Cooperativa dos Produtores Culturais do Esta- 

do de São Paulo - Felipe Ramos de Barros 
Projeto: Cine Praça Itinerante 

(Litoral) Código: 30143 
TEATRO 
Proponente: Baccan Produções Artísticas 

Ltda. Me Projeto: Hamlet 
Código: 30068 

A CAP decidiu APROVAR os pedidos de Alteração de Proje- 
tos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, 
nos seguintes segmentos: 

CINEMA 
Proponente: Allan Gilmour Rodrigues 

- Me Projeto: Como Fazer Cinema - II 
Código: 23546 
Proponente: Claudia Mazzini 

Perrotta Projeto: Cine Boa Praça 
Código: 27718 

LITERATURA 
Proponente: Kátia Valéria Wadt Battistella 

Sentinaro Projeto: Pet Poema 
Código: 27753 
Proponente: Marcela 

Comelato Projeto: Leitura 
com Pipoca Código: 23735 
Proponente: Comunic e serviços de Comunicação Visual 

S/C Ltda 
Projeto: Livro Dosp: Paisagens 

Gastronômicas Código: 24289 
TEATRO 
Proponente: Sergio Eduardo de Farias Vale 

Projeto: Pingo D'agua 
Código: 27793 

A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO 
dos pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária 
dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos: 

FESTIVAIS E EVENTOS 
Proponente: Zupi Design Editora Cultura e 

Entretenimento 
Ltda 

Projeto: Festival Internacional de Criatividade Pixel 
Show 
– 16ª Edição 

Código: 29067 
A CAP decidiu APROVAR os pedidos de TRANSFERÊNCIA DE 

VALORES entre os projetos abaixo relacionados, nos seguintes 
segmentos: 

TEATRO 
Proponente: Maria Helena Caldeira Marques de Morais 

Sato Projeto: Teatro Casa de Papel Pedro 
Código: 25251 
Valor: R$ 38.984,44 
Para: 
Proponente: Sergio Eduardo de Farias Vale 

Projeto: Pingo D'Água 
Código: 27793 

MÚSICA 
Proponente: Academia de Desenvolvimento Educacional 

e Cultural 
Projeto: Concertos Didáticos - Orquestra Educacional de 

Piracicaba 
Código: 23848 
Valor: R$ 17.402,09 
Para: 

Proponente: Academia de Desenvolvimento Educacional 
e Cultural 

Projeto: Aprimoramento Técnico da Orquestra Educacional 
de Piracicaba 

Código: 28013 
A CAP decidiu Retificar a Ata da Reunião publicada no D.O. 

de 15-05-2020 – Caderno do Poder Executivo - Seção I, páginas 
23, referente à reunião da CAP do dia 12-05-2020 onde deverá 
ler na seguinte forma e não como constou o projeto relacionado: 

Após análise e discussão a CAP - Comissão de Análise de 
Projetos decidiu pela APROVAÇÃO dos projetos abaixo relacio- 

nados, nos seguintes segmentos: 
VÍDEO 
Proponente: Prosa Press Consultoria de Imprensa 

Ltda Projeto: Documentário Ecossistemas de 
Inovação Código: 29824 

Valor: R$ 608.663,00 
Antes do encerramento da reunião o Presidente fez a 

distribuição de projetos, entre projetos novos, complementos de 
informações, recursos, solicitações de alterações de projetos e 
transferência de recursos entre projetos. 

O Presidente agradeceu a presença e o apoio de todos, 
e, assim, declarou encerrada a reunião, e eu, Camila Manuela 
Muñoz, secretariei, digitei e conferi a presente ata que vai assi- 
nada pelos presentes. 

A partir do primeiro dia útil após a publicação desta Ata no 
Diário Oficial do Estado, poderão ser conhecidos os pareceres da 
comissão quanto a REPROVAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE COMPLE- 
MENTO DE INFORMAÇÕES e APROVAÇÃO: 

Poderão os proponentes entrar em contato com o ProAC 
ICMS nos telefones (11) 3339-8280, 3339-8227 ou 3339-8228, 

ou pelo email proacicms@sp.gov.br, para ter 
conhecimento da situação dos projetos inscritos no 
Programa. 

Em casos de REPROVAÇÃO, os proponentes têm 15 dias 
corridos, a partir da data do envio do parecer por e-mail, para 
entrar com recurso. 

Em casos de SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 
INFOR- 
MAÇÕES, o prazo é de 60 dias. 
Não atendidos os prazos de COMPLEMENTO DE INFORMA- 

ÇÕES e REPROVAÇÃO, os projetos e outras solicitações serão 
indeferidos. 

Atenção! Os pareceres são enviados sempre no primeiro dia 
útil após a data da publicação, por email cadastrado no sistema 
do ProAC ICMS. 

São Paulo, 23-06-2020. 

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO  

Sexto Termo de Aditamento 
Contrato SC 03/2017 
Processo SC 1281730/2017 
Contratante: Secretaria de Cultura e Ecomomia Criativa 
Contratada: Associação Museu Afro Brasil 
Objeto: Formação de uma parceria para fomento e execução 

de atividades relativas à área de Cultura, materializada pelo 
gerenciamento e execução de atividades a serem desenvolvidas 
junto ao Museu Afro Brasil 

Cláusula 1ª: O presente aditamento tem por objetivo a alte- 
ração dos Anexos II (Plano de Trabalho - Ações e Mensurações), 
III (Plano Orçamentário) e V (Cronograma de Desembolso) para 
pactuação do Plano de Trabalho do exercício de 2020. 

Cláusula 2ª: Fica alterado o parágrafo primeiro da Cláusula 
Sétima do Contrato de Gestão 03/2017, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: Cláusula Sétima dos Recursos Financeiros. 
Parágrafo Primeiro – Para fomento e execução do objeto deste 
Contrato de Gestão, conforme atividades, metas e compromissos 
especificados no Anexo II a Contratante repassará à Contratada, 
no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como 

no Anexo V – Cronograma de Desembolso, a importância 
global de R$ 50.868.314,45 

Claúsula Terceira - Ficam alterados o caput e o Parágrafo 
Segundo da Cláusula Oitava do Contrato de Gestão 03/2017, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Oita- 
va - Sistema de Repasse dos Recursos- Para o exercício de 
2020, a Contratante repassará à Contratada um total de R$ 
8.404.205,52, mediante a liberação de 12 parcelas, de acordo 
com o “Anexo V – Cronograma de Desembolso”. O valor a ser 
repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos 
consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios 
subsequentes. (...)Parágrafo Segundo – R$ 8.404.205,52 que 
onerará a rubrica 13.391.1214.5732.0000 no item 33.90.39 

– 7 no exercício de 2020, será repassado em 12 
parcelas, na seguinte conformidade: 1 – 90% do valor 
previsto no “caput”, correspondentes a R$ 7.563.784,97 
serão repassados através de 12 parcelas conforme Anexo V – 
Cronograma de Desembol- so.2 – 10% do valor previsto no 
“caput”, correspondentes a R$ 840.420,55 serão repassados 
através de 12 parcelas conforme Anexo V – Cronograma de 
Desembolso, cujos valores variáveis serão determinados em 
função da avaliação trimestral da exe- cução contratual, 
conforme previsto no Anexo Técnico II – Plano de Trabalho - 
Ações e Mensurações.3 – A avaliação da parte variável será 
realizada trimestralmente pela Unidade Gestora, podendo 
gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser 
repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual 
de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo Técnico 
II – Plano de Trabalho - Ações e Mensurações. 

Data da Assinatura: 24-06-2020 

 

Desenvolvimento 
Econômico 

GABINETE DA SECRETÁRIA  
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS  

Extrato de Contrato 
Processo SDE 426/2017 – Processo (SPDOC 466157/2020) 

Pregão Eletrônico 02/2017 
Contrato SDE 04/2017 
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Contratada: BSG Serviços e Soluções Ltda 
Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Predial Predi- 

tiva, Preventiva e Corretiva Nas Instalações Hidráulicas, Elétricas 
e Civis, Inclusive com Fornecimento de Insumos (Materiais e 
Equipamentos) 

Vigência: 11-06-2020 a 10-09-2021. 
Valor Total do Contrato: 547.500,00 

Classificação dos recursos orçamentários: 
Elemento de despesa 33.90.39, UGE 100102 e PTRS 

100118. 
Data da assinatura: 10-06-2020 

COORDENADORIA DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA  

Comunicado 
Procedimento de Manifestação de Interesse 04/2020 

Processo SDE 2020/00117 
Donatária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ- 

MICO – SDE. 
Doador: IBM BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E SERVIÇOS 
Objeto: Consultoria em ciência tecnologia e inovação, na 

quantidade máxima de 640. 
Doação e Transferência: O donatário, em face da autori- 

zação exarada pela titulat da Pasta a fl.92/93 dos autos do 
Processo SDE-PRC 2020/00117, aceita os serviços referidos na 
Cláusula Primeira, na quantidade correpondente a 640 horas. 

Vigência: O presente contrato passa a vigorar a partir da 
data de sua assinatura. 

Data da assinatura: 24-06-2020 

COORDENADORIA DE ENSINO TÉCNICO, 
TECNOLÓGICO E PROFISSIONALIZANTE  

Comunicado 
Resultado de chamamento público 
Assunto: resultado de seleção pública referente ao Edital 

de Chamamento Público SDE 2741668/2019 – Programa Minha 
Chance 

Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissio- 
nalizante 

Estão homologadas as seguintes empresas instaladas no 
Estado de São Paulo que participaram do Edital de Chamamento 
Público SDE 2741668/2019 para participar, em regime de coo- 
peração, na realização de workshops temáticos para a definição 
de conteúdos de cursos de duração variada coordenados e/ou 
financiados pela SDE dentro do Programa “Minha Chance”: 

Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e 
Vídeo Games Ltda 

CNPJ: 04.712.500/0001-07 
Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 19º 

andar, São Paulo Corporate Towers, Torre Sul, CEP: 04543-907, 
São Paulo/SP 

Responsável legal: Tania Cosentino 
Cisco Comércio e Serviços de Hardware e Software Ltda 

CNPJ: 09.045.277/0001-05 
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12901, CEP: 04578- 

910, São Paulo/SP 
Responsável legal: Luis Fragoso 

SAP Brasil Ltda 
CNPJ: 74.544.297/0001-92 
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, Torre Marble, 

CEP: 04794-000, São Paulo/SP 
Responsáveis legais: Cristina Presz Palmaka de Luca e Paulo 

André Alves Mendes 
Banco Santander (Brasil) S.A. 

CNPJ: 90.400.888/0001-42 
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 2235, 

Bloco A, CEP: 04543-011, São Paulo/SP 
Responsável legal: Rosangela Forestieri de Paiva 

 

Esportes 

GABINETE DO SECRETÁRIO  

Comunicado 
O Secretário de Estado da Secretaria de Esportes, após 

análise do processo e estudo dos argumentos apresentados 
em razão de recurso interposto pelo recorrente e nos termos 
do artigo 10, parágrafo único do Decreto 55.636/10, bem como 
consoante artigo 22, inciso II, alínea “c”, item 2, do Decreto 
Estadual 56.637/2011, decide o que segue: 

LPIE: 1141/2019 
Proponente Recorrente: NUMEC – Núcleo Metropolitano de 

Esportes e Cidadania 
Projeto: Em Busco do Nexus 

Onde Consta: Indeferimento do Pedido, no sentido de man- 
ter a decisão da CAAP. 

D.O. em 05-06-2020 
Leia-se: Parte Dispositiva: Deferimento parcial do pedido, no 

sentido de sua aprovação no valor de R$ 420.060,00. 
LPIE: 1148/2019 
Proponente Recorrente: Associação Paulista de Recreação, 

Esporte e Lazer 
Projeto: Futebol DNA 
Parte Dispositiva: Deferimento parcial do pedido, no sentido 

de sua aprovação no valor de R$ 511.766,00. 
LPIE: 1278/2019 
Proponente Recorrente: Liga Taubateana de Handebol 

Projeto: EAFI 
Parte Dispositiva: Deferimento parcial do pedido, no sentido 

de sua aprovação no valor de R$ 223.892,00. 
LPIE: 1363/2019 
Proponente Recorrente: Organização Social Esporte Brasil 

Projeto: Tênis Educacional II 
Parte Dispositiva: Deferimento parcial do pedido, no sentido 

de sua aprovação no valor de R$ 319.974,20. 
LPIE: 1363/2019 
Proponente Recorrente: Organização Social Esporte Brasil 

Projeto: Tênis Educacional II 
Parte Dispositiva: Deferimento parcial do pedido, no sentido 

de sua aprovação no valor de R$ 319.974,20. 
LPIE: 1494/2019 
Proponente Recorrente: Associação Esportiva, Educacional e 

Cultural São Paulo Rugby 
Projeto: Rugby para a Vida 
Parte Dispositiva: Deferimento parcial do pedido, no sentido 

de sua aprovação no valor de R$ 387.117,52. 
LPIE: 1523/2019 
Proponente Recorrente: Associação Nacional de Desenvolvi- 

mento Esporte & Educação - ANDEE 
Projeto: Movimente-se. Exercite-se. Faça um Verão Dife- 

rente. 
Parte Dispositiva: Deferimento do pedido, no sentido de sua 

aprovação no valor de R$ 335.770,00. 
LPIE: 1524/2019 
Proponente Recorrente: Liga Regional de Futebol de Salão 

do Litoral Paulista 
Projeto: Esporte e Cia 
Parte Dispositiva: Deferimento do pedido, no sentido de sua 

aprovação no valor de R$ 335.770,00. 
LPIE: 1526/2019 
Proponente Recorrente: Liga de Futebol Amador de Osasco 

Projeto: Copa Paulista de Incentivo ao Esporte – 2019 Parte 
Dispositiva: Deferimento do pedido, no sentido de sua 

aprovação no valor de R$ 505.653,00. 
LPIE: 1528/2019 
Proponente Recorrente: Instituto de Desenvolvimento Edu- 

cacional e Assistência à Inclusão Social 
Projeto: Esportes Ideiais 
Parte Dispositiva: Deferimento parcial do pedido, no sentido 

de sua aprovação no valor de R$ 302.566,99. 
LPIE: 1549/2019 
Proponente Recorrente: Associação Ubatuba Convention 

Visitors Bureau – UC & VB 
Projeto: Campeonato Ubatuba – Men’s QS 6000 
Parte Dispositiva: Deferimento do pedido, no sentido de sua 

aprovação no valor de R$ 988.431,96. 
LPIE: 1258/2019 
Proponente Recorrente: Kart Clube Granja Viana 

Projeto: Copa São Paulo de Kart 
Parte Dispositiva: Indeferimento do pedido, no sentido de 

manter a decisão da CAAP. 
LPIE: 1578/2019 
Proponente Recorrente: Votuporanga Esporte Clube 

Projeto: Esporte Solidário 
Parte Dispositiva: Deferimento do pedido, no sentido de sua 

aprovação no valor de R$ 499.649,00. 
LPIE: 1587/2019 
Proponente Recorrente: Instituto Movere de Ações Comu- 

nitárias 
Projeto: Equipe do Clube INTZ Esports – Treinamento e 

Campeonatos 
Parte Dispositiva: Deferimento do pedido, no sentido de sua 

aprovação no valor de R$ 140.960,00. 
LPIE: 1602/2019 
Proponente Recorrente: Instituto Sempre Amigos 

Projeto: Corrida de Rua Juntos II 
Parte Dispositiva: Deferimento do pedido, no sentido de sua 

aprovação no valor de R$ 496.188,00. 
LPIE: 1646/2019 
Proponente Recorrente: Instituto Movere de Ações Comu- 

nitárias 
Projeto: Equipe FSAE Unicamp 
Parte Dispositiva: Deferimento do pedido, no sentido de sua 

aprovação no valor de R$ 199.903,52. 
LPIE: 1666/2019 
Proponente Recorrente: Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Paraguaçu Paulista 
Projeto: APAE – Pelo Esporte Vamos Socializar o Aluno – 

Ano 3 
Parte Dispositiva: Deferimento parcial do pedido, no sentido 

de sua aprovação no valor de R$ 272.948,50. 
LPIE: 1682/2019 
Proponente Recorrente: Associação dos Deficientes Visuais 

de Taubaté e Vale do Paraíba – ADV Vale 
Projeto: Águia do Vale 
Parte Dispositiva: Deferimento parcial do pedido, no sentido 

de sua aprovação no valor de R$ 554.540,73. 
LPIE: 1687/2019 
Proponente Recorrente: Associação Complete Vida 

Projeto: Torneio das Escolas de Motovelocidade – TEM 
Parte Dispositiva: Deferimento do pedido, no sentido de sua 

aprovação no valor de R$ 452.280,00. 
Extratos de Convênios 

SSESP-PRC-2020/00059 V.01 (DIGITAL) 
Convênio 27/2020 
Resumo do objeto: CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA 
– BASQUETE, KARATÊ, NATAÇÃO E TÊNIS DE MESA – 

SANTO ANDRÉ- FASE II 
Convenentes: Secretaria de Esportes e a Prefeitura Munici- 

pal de Santo André 
Modalidade: Convênio (Decreto 52.418, de 2007); 
Valor: R$ 271.900,00, sendo R$ 250.000,00 de respon- 

sabilidade do Estado e R$ 21.900,00 de responsabilidade da 
conveniada; 

Data da assinatura: 25-06-2020 
Crédito orçamentário: 27.811.4109.5116.0000; 

Fonte: Vinculado Federal. 
Vigência: 365 dias 
Parecer CJ/SES 105/2020, de 14-06-2020. 
Clausula oitava - A conveniada deverá observar na execu- 

ção das atividades relacionadas ao presente convênio, no que 
couber, os termos dos Decretos 64.994, de 28-05-2020 e 64.881, 
de 22-03-2020 que dispõem sobre a medida de quarentena em 
razão da pandemia de Covid-19, bem como as eventuais normas 
que os complementarem, modificarem ou revogarem. 

Gestor Técnico: Sr. Sinvaldo Guimaraes da Silva. 
SESP-PRC-2020/00060 V.01 (DIGITAL) 

Convênio 28/2020 
Resumo do objeto: CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA – 

ATLETISMO E NATAÇÃO – SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Convenentes: Secretaria de Esportes e a Prefeitura Munici- 

pal de São Bernardo do Campo 
Modalidade: Convênio (Decreto 52.418, de 2007) 

Valor: R$ 265.905,00, sendo R$ 250.000,00 de respon- 
sabilidade do Estado e R$ 15.905,00 de responsabilidade da 
conveniada; 

Data da assinatura: 25-06-2020 
Crédito orçamentário: 27.811.4109.5116.0000 

Fonte: Vinculado Federal 
Vigência: 365 dias 
Parecer CJ/SES 107/2020, de 17-06-2020 
Clausula oitava - A conveniada deverá observar na execu- 

ção das atividades relacionadas ao presente convênio, no que 
couber, os termos dos Decretos 64.994, de 28-05-2020 e 64.881, 
de 22-03-2020 que dispõem sobre a medida de quarentena em 
razão da pandemia de Covid-19, bem como as eventuais normas 
que os complementarem, modificarem ou revogarem. 

Gestor Técnico: Sr. Sinvaldo Guimaraes da Silva. 
SESP-PRC-2020/00012 V.01 (DIGITAL) 
Convênio 29/2020 
Resumo do objeto: CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA – 

NATAÇÃO – SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 
Convenentes: Secretaria de Esportes e a Prefeitura Munici- 

pal de São Jose do Rio Pardo 
Modalidade: Convênio (Decreto 52.418, de 2007); 
Valor: R$ 259.976,09, sendo R$ 250.000,00 de respon- 

sabilidade do Estado e R$ 9.6976,09 de responsabilidade da 
conveniada; 

Data da assinatura: 25-06-2020 
Crédito orçamentário: 27.811.4109.5116.0000; 

Fonte: Vinculado Federal. 
Vigência: 365 dias 
Parecer CJ/SES 119/2020, de 24-06-2020. 
Clausula oitava - A conveniada deverá observar na execu- 

ção das atividades relacionadas ao presente convênio, no que 
couber, os termos dos Decretos 64.994, de 28-05-2020 e 64.881, 
de 22-03-2020 que dispõem sobre a medida de quarentena em 
razão da pandemia de Covid-19, bem como as eventuais normas 
que os complementarem, modificarem ou revogarem. 

Gestor Técnico: Sr. Danilo Bueno 
SESP-PRC-2020/00047 V.01 (DIGITAL) 
Convênio 30/2020 
Resumo do objeto: CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA – 

CICLISMO – MAIRIPORÃ 
Convenentes: Secretaria de Esportes e a Prefeitura Munici- 

pal de Mairiporã 
Modalidade: Convênio (Decreto 52.418, de 2007); 
Valor: R$ 312.400,00, sendo R$ 250.000,00 de respon- 

sabilidade do Estado e R$ 62.400,00 de responsabilidade da 
conveniada; 

Data da assinatura: 25-06-2020 
Crédito orçamentário: 27.811.4109.5116.0000; 

Fonte: Vinculado Federal. 
Vigência: 365 dias 
Parecer CJ/SES 117/2020, de 24-06-2020. 
Clausula oitava - A conveniada deverá observar na execu- 

ção das atividades relacionadas ao presente convênio, no que 
couber, os termos dos Decretos 64.994, de 28-05-2020 e 64.881, 
de 22-03-2020 que dispõem sobre a medida de quarentena em 
razão da pandemia de Covid-19, bem como as eventuais normas 
que os complementarem, modificarem ou revogarem. 

Gestor Técnico: Sr. Rodolfo Joaquim Salgado de Morais 
Junior 

 

Habitação 

GABINETE DO SECRETÁRIO  

Retificação do D.O. de 29-5-2020 
No Extrato de Termo de Encerramento - SPdoc SH 

23234/2018, leia-se como segue e não como constou: 
Extrato de Termo de Encerramento 
O Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Habi- 

tação, resolve encerrar o Convênio SPdoc SH 23234/2018 com o 
Município de Magda, em vista da manifestação de desinteresse 
por parte da municipalidade em sua continuidade, denunciando 
o convênio unilateramente; Não houve execução de obras e 
repasse de recursos. A vigência deste Convênio com início em 
22-05-2014 tem seu término na data do presente ajuste não 
havendo pendências a regularizar. 

Data da assinatura: 14 de abril 2020. 
Comunicado 

Ata da 17ª Sessão Ordinária do Grupo de Análise e Aprova- 
ção de Projetos Habitacionais – Graprohab 

Aos Dezenove Dias do Mês de Maio do Ano de Dois Mil e 
Vinte, na Rua Boa Vista, 170 – 14º andar, realizou-se a Décima 
Sétima Sessão Ordinária do Grupo de Análise e Aprovação de 
Projetos Habitacionais. Presentes os Representantes conforme a 
competente lista de presença. Às dez horas havendo número 
regimental, respondendo pela Presidência do GRAPROHAB o Dr. 
Lacir Ferreira Baldusco declarou abertos os trabalhos, passando- 

-se à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: 
01 – Leitura e discussão da Ata da 16ª Sessão Ordinária/2020, a 
qual posta em votação foi considerada aprovada. 02 – 
Leitura da Correspondência Recebida. 03 – Análise da 
Reabertura do pro- tocolo 15.453 referente ao Loteamento 
“Residencial Cristaliah”, no Município de Bragança Paulista, 
tendo como interessado Caramaschi & DEL COL 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por solicitação do 
Representante da Companhia Ambiental do Esta- do de São 
Paulo e acatada pela unanimidade dos presentes o projeto 
teve sua análise prorrogada para 16-06-2020. Após dis- cussão 
os Representantes da Secretaria da Habitação e da 
Sabesp o consideraram aprovado. 04 – Análise do Recurso do 
protocolo 16.577 referente ao Loteamento “Jardim América”, no 
Município de Elias Fausto, tendo como interessado Loteamento 
Jardim América SPE Ltda. Após discussão o Representante da 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo não acatou o 
recurso, mantendo o indeferimento e os Representantes da 
Secretaria da Habitação, do Daee e da Sabesp consideraram o 
projeto aprovado. 05 – Análise das Exigências Técnicas do pro- 
tocolo 16.644 referente ao Loteamento “Residencial Rancho 
Terra Nova”, no Município de Tuiuti, tendo como interessado 
Fábio Vettori. Por solicitação do Representante do Daee e acata- 
da pela unanimidade dos presentes o projeto teve sua análise 
prorrogada para 16-06-2020. Após discussão o Representante 
da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo o indeferiu e 
o Representante da Secretaria da Habitação o considerou apro- 
vado. 06 – Análise das Exigências Técnicas do protocolo 16.653 
referente ao Loteamento “Residencial Farina”, no Município de 
Itajobi, tendo como interessada Córdoba Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. Por solicitação do Representante do Daee e 
acatada pela unanimidade dos presentes o projeto teve sua 
análise prorrogada para 16-06-2020. Após discussão os Repre- 
sentantes da Secretaria da Habitação e da Companhia Ambien- 
tal do Estado de São Paulo o consideraram aprovado. 07 – Aná- 
lise da Reabertura do protocolo 16.699 referente ao Loteamento 
“Majui”, no Município de Jau, tendo como interessada Majui 
SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por solicitação do 
Representante do Daee e acatada pela unanimidade dos presen- 
tes o projeto teve sua análise prorrogada para 16-06-2020. Após 
discussão os Representantes da Secretaria da Habitação e da 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo o consideraram 
aprovado. 08 – Análise das Exigências Técnicas do protocolo 
16.723 referente ao Loteamento “Residencial Cooperativa”, no 
Município São Bernardo do Campo, tendo como interessado 
Invest – Bens Planejamento Imobiliário Ltda. Após discussão os 
Representantes da Secretaria da Habitação e da Sabesp indefe- 
riram o projeto e o Representante da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo o considerou aprovado. 09 – Análise das 

 
 


