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CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2016 
PROCESSO SEDPcD Nº 145092/2015 

4° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE 
GESTÃO Nº 013/2016 FIRMADO ENTRE O ESTADO 
DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SUA 
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A SPDM -
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, QUALIFICADA 
COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE 
ATENDIMENTO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, PARA GERENCIAR O 
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A 
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO SERVIÇO DE 
REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - CAPITAL SP -
JD. HUMAITÁ. 

Pelo presente instrumento, de um lado o ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da sua 

SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 09.495.438/0001-62, com sede na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 564, Portão 

10, Barra Funda - São Paulo/SP, neste ato representada pela sua Secretária de Estado, a 

Senhora CÉLIA CAMARGO LEÃO EDELMUTH, portadora da Cédula de Identidade RG 

7.828.499-5, CPF 016.960.018-11, doravante designada CONTRATANTE e, de outro lado, a 

SPDM -ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 61.699.567/0001 -92, neste ato representada por seu Diretor Presidente 

Professor Dr. RONALDO RAMOS LARANJEIRA, portado da Cédula de Identidade RG nº 

7. 791 .138-6, CPF nº 042.038.438-39, doravante designada CONTRATADA, resolvem 

ADITAR o Contrato de Gestão nº 013/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES À CONTRATADA 

A CONTRATADA assumirá as obrigações da CONTRATANTE em relação às prestações de 

serviços e de utilidade pública, cujos objetos são desenvolvidos no Centro de Tecnologia e 

Inovação Humaitá - Atendimento e ou Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na 

medida em que a vigência dos contratos listados na Relação anexa a este Termo (Anexo 1) 

forem se encerrando. 
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A CONTRATADA deverá realizar as respectivas contratações obseNando as normas relativas 

aos contratos de gestão. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO DE VALORES 

Fica retificada a Cláusula Sétima - DOS RECURSOS FINANCEIROS, nos seguintes termos: 

O valor total estimado passa a ser de R$ 23.172.845,35 (vinte e três milhões, cento e setenta 

e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), sendo o valor de R$ 

9.551 .516,02 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dezesseis 

reais e dois centavos) correspondente ao novo período de vigência da parceria, entre 

agosto de 2020 e julho de 2022, consoante novo Plano de Trabalho apresentado (Anexo li), já 

considerando a transferência de obrigações à CONTRATADA estabelecida na Cláusula 

Primeira deste Termo. 

Parágrafo Primeiro 

Os respectivos valores mensais relacionados no anexo deste Termo, referentes aos contratos 

de prestação de seNiços e de utilidades púbicas, serão descontados do repasse mensal até a 

formalização da respectiva transferência de obrigação para a CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REDUÇÃO DE DESPESAS PARA ATENDMIENTO AO 

DECRETO ESTADUAL Nº 64.936/2020 

Fica estabelecida a redução do valor de repasse previsto no Plano de Trabalho 2019/2020, 

em decorrência de não haver o pagamento das parcelas de nº 18, 19, 20 e 21, 

correspondentes, respectivamente, aos meses de dezembro de 2019, janeiro, fevereiro e 

março de 2020, tendo em conta os esforços de redução de despesas no contexto da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), para fins de atendimento ao Decreto Estadual nº 

64.936/2020. 

Parágrafo Primeiro 

A redução estabelecida nesta cláusula corresponde ao valor de R$ 1.256.636,64 (um milhão, 

duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), 

haja vista cada parcela ser de R$ 314.159, 16 (trezentos e catorze mil, cento e cinquenta e 

nove reais e dezesseis centavos), e representa um percentual de 33,33% do valor total de 

repasse previsto no Plano de Trabalho 2019-2020, que passa a ter o valor total de R$ 
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2.513.273,28 (dois milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e 

oito centavos) no respectivo período. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA declara ciência e anuência à redução estabelecida nesta cláusula e ao fato 

de que não haverá qualquer repasse futuro relativo às parcelas nº 18, 19, 20 e 21 . 

CLÁUSULA QUARTA - DA ADEQUAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES AO DECRETO ESTADUAL 

Nº 64.056/2018 

Para fins de adequação do presente contrato de gestão ao estabelecido no Decreto estadual 

nº 64.056/2018 cuja vigência é posterior à celebração inicial realizada em 25/07/2016, passa 

a fazer parte do instrumento em epígrafe os seguintes deveres e condições: 

a) A CONTRATADA deverá observar o limite de 80% do total anual de despesas no plano 

orçamentário para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para os empregados, 

ressaltando que os salários deverão ser estabelecidos conforme padrões utilizados no 

Terceiro Setor para cargos com responsabilidades semelhantes, baseando-se em referenciais 

específicos divulgados por entidades especializadas em pesquisa salarial existentes no 

mercado; 

b) A CONTRATADA deverá apresentar, para a aprovação anual das despesas de 

remuneração, pesquisa salarial atualizada que evidencie o enquadramento das remunerações 

praticadas na média dos valores praticados no terceiro setor para cargos com 

responsabilidades semelhantes; 

c) A CONTRATADA deverá disponibilizar, em seu sítio na rede mundial de computadores: 

i. os relatórios periódicos e anuais de atividades; 

ii. as prestações de contas anuais; 

iii. a remuneração bruta e individual mensal dos cargos pagos com recursos do contrato de 

gestão, de todos os seus empregados e diretores; 

iv. a relação anual de todos os prestadores de serviços contratados (pessoas jurídicas ou 

físicas), pagos com recursos do contrato de gestão, com indicação do tipo de serviço, 

vigência e valor do ajuste, a ser disponibilizada com a prestação de contas de cada exercício, 
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salvo aqueles casos em que haja cláusula de confidencialidade previamente aprovada e cujas 

informações serão apresentadas somente ao órgão contratante e aos órgãos de controle; 

d) O prazo de vigência poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, a 

critério da CONTRATANTE, até o limite de 10 (dez) anos, contados do início da contratação, 

nos termos e condições permitidos pela legislação vigente; 

e) A CONTRATADA obrigatoriamente deverá fornecer, ao término do contrato de gestão, 

todas as informações necessárias à nova organização social eventualmente contratada, 

inclusive no que se refere ao seu quadro de pessoal. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RETIFICAÇÃO DO § 5° DA CLÁUSULA SÉTIMA DO 

CONTRATO-PREVISÃO DE RESERVA TÉCNICA 

Fica retificado o parágrafo quinto da Cláusula Sétima - DOS RECURSOS FINANCEIROS, 

que foi objeto de retificação do 1° Termo Aditivo, que passa a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA QUINTA 

O parágrafo quinto da Cláusula Sétima - DOS RECURSOS FINANCEIROS -

passa a ter a seguinte redação: 

"PARÁGRAFO QUINTO 

A CONTRATADA deverá manter ao menos quatro contas bancárias distintas e 

específicas sob sua titularidade, para gestão dos recursos relacionados a este 

CONTRATO DE GESTÃO, conforme segue: 

a) Conta de recursos de repasse: para movimentação e aplicação dos recursos 

financeiros repassados pela CONTRATADA, com a finalidade de viabilizar a 

execução do CONTRATO DE GESTÃO; 

b) Conta de recursos de reserva: para aplicação de 6% (seis por cento) do total de 

recursos financeiros repassados pelo Estado no primeiro ano de vigência do 

ajuste, com a finalidade de constituir uma reserva de recursos, que poderá ser 

utilizada na hipótese de atraso superior a 5 (cinco) dias no repasse de recursos por 

parte da CONTRATANTE, sendo que os respectivos valores deverão ser restituídos 

à reserva em até 3 (três) dias úteis após a efetivação do repasse pela 

CONTRATANTE. 
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c) Conta de recursos de contingência: para aplicação de parte dos recursos 

financeiros repassados pelo Estado, com a finalidade de suportar eventuais 

contingências conexas à execução contratual, destinado ao custeio de despesas não 

previstas, porém decorrentes do contrato de gestão, inclusive as verbas 

trabalhistas, previdenciárias e tributárias exigidas em caso de conclusão do 

contrato de gestão e necessidade de rescisão dos contratos de trabalho vinculados 

a sua execução, bem como dos demais contratos, sendo composta de 1% (um por 

cento) do valor global do contrato de gestão, percentual este considerado pelas 

partes compatível com a finalidade da conta. Na composição e utilização dessa 

conta, deverá ser observado que: 

c.1) A utilização dos recursos financeiros depositados na conta bancária a que se 

refere esta alínea "c" fica condicionada à prévia aprovação pelo Conselho de 

Administração da CONTRATADA e da Secretária de Estado dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, a quem é facultado delegar o exercício dessa 

competência. 

c.2) Caso as contingências previstas nesta alínea "c" refiram-se a ordens ou 

condenações judiciais em processos cíveis, trabalhistas e tributários ou sejam 

decorrentes de acordos judiciais em ações promovidas em face da CONTRATADA, 

na esfera federal, estadual ou municipal, de competência da justiça comum ou 

especializada, que tenham de ser cumpridos em prazo inferior a 15 (quinze) dias, 

fica desde já autorizada pela Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência a utilização de recursos da conta bancária destinada a contingências, 

devendo a mesma ser aprovada pelo Conselho de Administração da 

CONTRATADA, sem prejuízo de outras eventuais utilizações na forma do subitem 

anterior. 

c.3) No caso excepcional do subitem anterior, ficará a CONTRATADA obrigada a 

encaminhar à CONTRATANTE a documentação pertinente, com os devidos 

esclarecimentos referentes à movimentação efetuada, no relatório trimestral 

seguinte. 

c.4) Ao final do CONTRATO DE GESTÃO, eventual saldo financeiro remanescente 

na conta de recursos de contingência a que se refere esta alínea "c" será rateado 
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entre o Estado e a Organização Social, observada a mesma proporção em que ela 

foi constituída. 

d) as reservas previstas nas alíneas "b" e "c" serão constituídas mediante a 

utilização dos recursos financeiros economizados pela CONTRATADA no decorrer 

da execução do contrato de gestão e já devidamente aplicados. 

e) Conta de recursos operacionais próprios e captados: para movimentação e 

aplicação dos recursos provenientes de receitas operacionais oriundas da 

execução contratual e de outras receitas diversas, como a cessão remunerada de 

espaços fisicos, previamente ou pontualmente autorizadas mediante solicitação da 

CONTRATADA. " 

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo 

presente instrumento. 

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento, na 

presença de duas testemunhas, que também o assinam para todos os fins e efeitos de direito. 

São Paulo, O 

SPDM - ASSOCIA 

Testemunhas: 

Nome: 3ffeu.·~ êôfu.1 Ji!J.j~.MÃo 
RG: 44.300. 5'15 -3 

v)Jj~ 
Nome: ~~ ~ P...vv,.ot o.e.. ~<>

RG: 1-.2. t-,.. Sfô 
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ANEXO 1 - RELAÇÃO DE CONTRA TOS E DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

RELAÇÃO DE CONTRA TOS 

CONTRA TO CONTRATADA OBJETO VALOR 
MENSAL 

020/2015 

002/2016 

009/2016 

011/2016 

014/2016 

GERTAD 
SEGURANÇA 
PATRIMONIAL 
EIRELI - EPP 

RGV SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS 

- EIRELI - ME 

COLETA 
INDUSTRIAL 

FIMAVAN LTDA. 

MAQ POTÊNCIA 
EIRELI - ME 

KATEL 
COMÉRCIO E 

ASSESSORIA EM 
TELEFONIA
LTDA.- EPP 

Prestação de serviços contínuos de 
Vigilância / segurança patrimonial, 
com efetiva cobertura dos postos 
designados 

Prestação de serviços contínuos de 
limpeza, asseio e conservação predial 
com o fornecimento de mão-de-obra, 
saneantes domissánitario, materiais e 
equipamentos, visando a obtenção de 
adequadas condições de salubridade 
e higiene, sob a inteira 
responsabilidade da contratada, para 
a Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, nas suas 
dependências no Centro Tecnológico 
de Atendimento às Pessoas com 
Deficiência 
Prestação de serviços contínuos de 
coleta de lixo não contaminado, 
gerado nas instalações do Centro 
Tecnológico de Atendimento às 
Pessoas com Deficiência - Jd. 
Humaitá, com serviço de remoção e 
destinação final a aterros sanitários 
autorizados pela CETESB 
Prestação de serviços contínuos de 
manutenção preventiva e corretiva em 
um grupo gerador Maxi Trust, modelo 
MX150MWAB-AS2, com operação 
automática, com potência 0,8, para a 
Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, nas 
dependências do Centro Tecnológico 
de Atendimento às Pessoas com 
Deficiência, localizado à Rua Galileo 
Emendabilli, 99, Jardim Humaitá, 
SP/Caoital 
prestação de serviços contínuos de 
manutenção preventiva e corretiva 
dos sistemas de incêndio, sinalização 
de equipamentos e rotas de fugas, 
com a reposição de peças, para a 
Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, nas 
dependências do Centro Tecnológico 
de Atendimento às Pessoas com 
Deficiência, localizado à Rua Galilleo 
Emendabilli, 99, Jardim Humaitá, São 
Paulo, SP 

R$ 41.849,45 

R$10.130,60 

R$ 7.291 ,59 

R$ 793,67 

R$ 3.264,85 

Avenida Aura Soares de Moura Andrade, 564 - Portão 1 O 
Memorial da América Latina 

01156-001 - Barra Funda - SP/SP 
PABX (11) 5212-3700 

ENCERRAMENTO 
DA VIGÊNCIA 

22/11/2020 

03/02/2021 

20/03/2021 

03/04/2021 

06/06/2021 



• 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

CONTRATADA OBJETO VALOR MENSAL 

Eletropaulo 

Telefônica 

Sabesp 

Fornecimento de energia elétrica 
R$ 4.100,00 (média de 2019) Nº do medidor: 14142239 

Prestação de serviço de telefone 
fixo comutado 
Nº das linhas telefônicas: 
(11) 3641-9061 R$ 450,00 (média de 2019) 
(11) 3641-8722 
(11) 3641-9026 
(11) 3641-8590 

Fornecimento de água 
R$ 4.000,00 (média de 2019) Nº de Registro: 04313291 /09 
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28 - São Paulo, 130 (193) 

COORDENADORIA DE ADMINISTRACÀO 

CENTROS REGIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO 

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DETAUBATE 
EXlriltO do Aditivo 
NUmero do Prcx;esso: 23696-57992'1017 NUml!fo de Con-

ira:o: 23696-SAAC-00017-2017 
Pare<:trfurídico: Resolu(do PGE23/20l5 
Mocf.xfaildt d3 licit.)Ção: Pri!g.lo 
Corura1.1ntc(s): 200149 - Centro Rl'9..;idministraC.lo de 

T.aubaie 
ContrJ!ada: Link (JrdAdministt.>dor.:i de Bcncfic1~ Eirtli 
Objeto Resumido do Contrato: Presta~o de 5eM{OS de 

GtrtnoamMTO do Abasteam!fl!O dt Comb1.1Stlvtls de Vt(ctJIM 
~aaFfoLadaScf.az. 

Objeto do Aditivo: -4° Termo dt Adlt.imtn!O - Prorrog~jo 
00 Prazo dt Vigência 

V~tnda: OMl-2020 a 28-02·2022 
V.:iiof lei.li do Aditivo: RS 70.769,10 
ValorTo~I do Contrato: RS 70.769,10 
Valordotxerdcio:(2020):RS4.717,9<l 
Exercicio:(2021):RS56.615.28 
Demaí5exerc1ckn.: RS9.43S,88 
Cbui6ai(jo dos recu~: 001DD1001 • TM.Ouro do Estado 
DataAssinatura:24-09·2020 
JtJ- do Prcg&l: NC 28/2016 

Agricultura e 
Abastecimento 

GABINETE DO SECRET ÀRIO 

Rtsokt(do Conjuflta SAAJSIMA-4, de 29-09·2020 

o~ ~btec1 a,o,ovJ('Jro do P/Jnod(!Pr~Jo. 
M'O(ll/o,amenro e Conttok do ~~~ &is u.1olc1 
~.t758J 

Os S!'Cfetilrios Ol!AgriWtura ,AbastC(iffiénto t de lnlru
rltruNr;a I! Meio Ambiente, coru.id, r.1ndo o d~to no §2•, do 
.migo 2" d.i Resoluçiio Conjunt.1 ~AA/S!MA 5. de 12-12-2019, 
Re~~em: 

Artigo 1• • Fica ::i;,rMdo o Pbno de Prt'Ycnç:io. Monl1or~ 
mt:nto e Controle do Javali (5ut mola Linnaeus. 1758) no Estado 
deSâoPaulo-PL:ino deAcõ~J.w.:ilíSJQP.i1.Jlo,tlal>or3<!oPtlo 
Grupo d{, Trabalho com.tiwido pcLl lksok.Jç:io Conjunta SAA/ 
SIMA 4, d., St11no19, 

Parágrafo únito • A execuç:io do Plilno de que trata o caput 
do artigo 1•. serh coordenada pela Semtaria de Agricultllra e 
Ab,>stecim(.'11l0, 

Anigor- O Planoaque~rc:fer~o caput do cinigo 1• esra 
disponlvel ~ pãgina tlttrõn1c.1 da s«ret1ria de Agnculnxa e 
Abam.-cirne-nto: 

hnps:/twww.agrkul1ura..sp.gov.brl 
Anigo 3• • Oç rN:ursot n«css.1rio\: para viabiíiz;ir .1 cxecu

(~O e impl/:mi!ntaç~ do Plano ser.rio fornKid0$ t monitorados 
medi;,nte a cri.xSo de conu espc<lfic:i rio Si.ilem do Fundo 
Especial de Des.ptSa • U.G.E 13.01.76 • Gablnete do Coordel\õ
dor de Oefl!Sd Agropecu.Srfo víncvbdo lt Coordtn.ldorl., dt Oefe
s:i Asropecu.iri:i d.1 Sf'm:taria de AgriC\lltur.> e Aoostecimer,to. 

P;irágrafo Unico • As Jçót-s d.! controle: popuLlc1ona! de 
j.wans no Ítlterior de Unid.idcs de Conse1Vaçd0 dt Prozeção 
1ntegrlll gtridas pelo Estado pr~stas no Plano Javali~ Paulo 
s"5oexecutadaspormeiodedo13Çfiootç.1mentáti.:lefin.1nceira 
da Secrdatia de lnfraesuutura e Meio Ambiente. 

Artigo ,1• • Esta rt"~LIÇ~ en:r;i em vigor no, d.ito, de sua 
pubUGl~o. {Processo SAA 1<.899/201 B · SAA/PRC 2020/07265) 

FUNDO DE EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO 
PAULISTA • FEAP 

Decislo do Resporu.ivel, de 29·9·2020 
Cuída o p1l'Sefltió' dt- requerimentt> da SANCOR SEGUROS 

DO BRASIL 5.A. empresa se9urado1.1 interes~d-1 em p:inicipar 
do Programa Segurn SP. Subvenç&o do Plefflio de Sl"91JfO Rural 
no pttlodo de 2020 a 2023, previsto na lt! 11 .24412002 e 
regulado pelo Decreto 63.2sono1s. Stndo .:mim. conside,.indo 
Qllt, a documió'nt.:lç5o ;iprtst:nt;>d;i peb lnt('ft-5,S,ldol cns. 2n18, 
1341137, 1S2/156, 171 e 174/191) atende fss l'Xigi':nci.ls lcg.il
ml"nte !'.'St.ibelc:cidJs, a Comissloo de Credenci.lmt-nto dt Emprto
m Segu1.idorJ1, çonforme Rc-solut;So SAA 46, de 71811.020. 
CREDENCIA a t:mpresa 5ANCOR SEGUROS DO BRASIL s.A, 
CrJPJ 17.543.407/0001·30, pil1.1 p.1rticif).:)t do P'fogtam.1 Seguro 
SP • S~ençáo do Pr~mio de Seguro Rur.il no pe,riodo dt- 2020 
a2023.(SAA-OOS·2020/02SS9l 

Dcci$f!O do Rt1pons.)Ycl, de 29-9·2020 
Cuida o presentli' de re-querimt"nto d;i Companhia Ezcekior 

de Seguros, emp1es;i scgur.idora intereuada em p.1rticip.1r do 
Progr.1ma Seguro SP • Subvtnç~ do P!'t'mio de S(:guro Rur.11 
no perlodo de 2020 ,1 2023, previsto n.i l!f 11144n002 e 
'1!9LJlado pelo Decreto 63.280n011!. St>ndo assim. considerando 
qu~ a documentacdO apresf'f11.1da peb intl'rKsad.i (fk. Rs. 2/37 
e 531194)a:endf.M cxigí.'f'l(ias k_.g.llmt'nte 6l.1bcl1!Cid3S. a 
Comiss:to dt" üt:dend.lmt:n:.o de tmpr~ Segur.idor.l<,. wn· 
forme Res.ok.rc5o SAA .0::6, de 71812020, CREDENCIA ;i empresa 
Companhia El<celsior de Seguros. CNPJ 33,0S4.826/0001 •92. 
f)3fi"I p;i.rt/tll)ilr do Progr,1m,1 Seguro SP • Subve,x:io do Pr"° 
mlo de Stguro Rural no período de 2020 a 2023. CSAA· 
a-OOS-2020/02563) 

AG~NCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA 
DOS AGRO NEGÓCIOS 

Extr:no d~ Conu.110 
PrOCl'SSO SAA 2020/09241 · Pregáo Ele:rõnico DA 1312020 

• ofen-1 de compra 1301020001202Doc00022 • Parecer Rcfeten· 
dai 0/SAA 6, de 13--04-2020. 

Fund.:imento leg.il · lei fCifer;il 10,520102 - Decre
to 47.297/2002e, t'm sua forma elel!óníc.a, pelo Ot,creto 
49.72l/200S e pela Resolut.io CC-27n006 

Objeto: Aquisiçdo ~ •.vd:ia1m, !onl'S de ow!dos ~ cabos 
acillpt<l<Ulre,i; para a1t>ndimen10 da demanda cios or9.io da SKJt
w ia de Agricuhura e Abas:ecimen10 do Estado de Siio Paulo 

Conlfatante-: Agênciõ Paulista dt- Tl'Cl'>OJogia dos Aljron• 
c10\ -APTA. CNPJ .0::6.3B.0::.4D0IOOS3-9S 

Conuatada: Marcio CostaGodO)'· CNPJ 3S,834.956/000173 
• No:.i de Em?f'nho 2020~E0010t • o.,u de emissilo: 24-09--
2.020 . Valor Total RS 22,SO. Prazo dt Execuçdo 1 S âias • 
CLls~ificJcdo dos Recursos: UGE 130218 · APTA Gabinete do 
Cootdenador, Progr001::i de Tr.ah.itho 20.122,1317,62160000, 
natu112A de~~ 33.90.30-SO. 

DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO 

Extr.110 de Nota de Empenho 
Dt'p.lJUmento de Descl.'nt1a~2acSo do Desenvolvimen

to. Objtto: Servi(os dt manuten(dO mednica com substi
llll~lo de pcç.» em trator Ag!ale 8X60, pertencente .10 Polo 
Rt>gion.-i! do Mri!'io P.:,.r;i1Mip,mtm.1, ffl'I Aws/SP. Processo SAA 
9.433no20. Contratado: Gilberto da Silva Assis • ME, CNPJ: 
02.819.714/0001-51, Contmantt: SAA • Dep.!irtamf'tlto de 

Diário Oficial Poder Executlvo • Seçáo ! quarta-feira, 30 de setembro de 2020 

DKcentrahaç5o do ~nvolvimen10. Moda idade: OisptnSa dt 
Licit3~5o • com fuodamtt110 f'ID .irtigo 24, inciso tl da tel feder.il 
8.6661'93 e s1.1as altN.:>l;ÕCS. V.:,.lor. RS 1.587,M. Dat.>: 29-09-, 
2020, Programa de Tr:ib.ilho: 20.S73.1301 ,4874.0000. NiltutMl 
de Despesa: 33903980. No1a de Empenho n•.: 2020NEOOn4. 
Prazo: 100iclsír!elt. 

Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

GABINETE DA SECRETARIA 

Retifica<_Jo do D.O. de 23·9·2020 
Con1r.1to de GesldO 013no16 
Procl-tso SEOPcO 145092/201S 
.:• Tenno de Adi~mento ao Contrato de Gestão 011no16 

firm.>do enue o Em,clo de SSo P3ulo, pot lnttrmtilio dil 5.Uil 
Sccreu ria de Esudo &rs Direitos d.> Pc-sso.:i com Ocficiêncía e .i 
SPDM - ~soci.1c5o Pauliru ?Jr.i o Dt~envolvimento d-1 Medi· 
cina, ()u.}llfic.adacomo Drg.;iniz.i~o SocJ.il n,1 Arta dr At;mc:11-
rnento dos Direitos cf.}S l)l'SS03S com delidi!nda, par.:i Gt-trnc,ar 
o Dtsd:vo/vimt!tlto de Al;ãd p;iia a Promix;Jo da QuaUdadr dt 
Vida da Pessoa com Orficifnda V~ual no Serviço de R, abllllaç.\o 
Lucy Montoro - ôtpital Sp - Jd. Hum.:1itli. 

Pela prcsenlt' iMtrumetito. dt" um lado o Estado dt"S5o 
Paulo. por intcmnedio da u,:i Secrt:taria dos Direitos d:i P~soa 
com Oefrcit'nda. inscrita no CNPJ/MF sob 09.495,438/0001-62, 
com sede ru Avenida Auro So.lrc-s de Moura Andradt, 564, 
PollSo 10, Barra fund.i. S5o PaulolSP, nMtt' aio reprcsent.>d.:I 
pd.1 sua Sl!Ctt-tfiria de ht.:ido, doravantt cltsignada CONTRA
TANTE ,, ~ outro l.'!do, a SPDM - A.5SO(IAÇÃO PAULISTA 
PAllA O DéSENVOLVIMENlO DA MEDKINA, IM<ma no CNPJ/ 
MF ~ 61.6!39567/0068-08, neile ato rl'ptl'1.rfltada por seU 
Oire-lor Pn.sidente ProfMsor Dr. Ronaklo bmos l.lriinji,ira, RG 
7.791.13Ui, CPF 042.038.438•39, doravantl' df.1.~nada CDN
TllATADA, resolvem ADITAR o Contraio dt: Gts~o 013n016, 
!lk'dianteas s«"9Uintc1 d.í.usulase condiçÕl:S: 

CLÁUSULA i'IUMEIRA - DA TRANSFERE.NC~ DE OBRIGA· 
ÇÕES À CONTRATADA 

A CONTRATADA .:tSSUmlrá .is ObrlgolÇÕCS da CONTRATANTE 
~ 1el.:lç1io /is presiações de ~el'lllÇ~ e de utiEdade pLlblica. 
C1.1jos obft'tos s3.i desenvolvidos no Cenuo de Tecnologia" 
lnovac;ão Humaitb - Atend!mt-nto e ou Prom0(3o dos Direitos 
da !>HS0.1 com Oeficit'nclil, n,1 med!dil em que a vig~cla dos 
contr.itos Hsrados na Rtlação anexa a Htlt Termo (Ant'Xo 1) 
fôfí!m'leencerrando. 

Pal.;gtafoOt1ico 
A CONTRATADA dewrA reali:rar as rrspt:etlv~ contraliltóes 

obse,v;1ndo as normas relativas aos contratos de CJ(Stào. 
CLÁUSULA SEGUNOA - DA ALTERAÇÃO OE VALORES 
F;Çll retificada a CL:;osula Selima· DOS RECURSOS FlNAN· 

CEIROS. nos seguint~ termos: O v.1lcw toul estímado passa a 
iet~ RS 23.172..845,35. sendo o valor dt R~ 9551.516.02 
cotrtspondtnte .to novo t'(!rfodo devig(!nci.ida p.irceri.l, entre 
agosto de 2020 e JUiho de 2022. conS0.1n1e novo Pl.loo dé Trr 
balhoapre-ser,tado (AnekolO, J~ conslderandoa tro1nsltft'ncll! d., 
obrigações .'! CONTRATADA eslilbt:ltcid.l na ClállSUlcl Pnm1:1ra 
~ t~Ttrrno. 

F'a1ágrafoi'rimeíro 
Os1Mpe('[n/0$ valores mensaisrelacionatlosnoantxodt,§tc 

Teimo. referent~ a<K contratos de prts~ dt stfVi(os t d., 
1ailidadt:S pubicas., ser5o dt5conLldos do rep.isse nlfflS31 ,nl' 
a ÍOl'm.llizaç,fodil ropectiviltransfen:nci.i dtobllga,Çd(.l p.,r;, 
a CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REDUÇÃO OE DESPESAS PARA 
ATENOMIENTOAO CECRfTO ESTADUAL 64 .936/2020 

Flc..rr-st.ibeledd.:Ji1 red~do11ê1:lo1ôerepa1stprtvls10 
r,o Plano dr Trab.ilho 201gno20, tm drcominda dt ndo hav.,r 
o p.igam~to d.11 p.:ircd.J!. 18, 19, 20 e 21, COl'ftSPQfldtntcs. 
respectivarntntt:. .ios mrSt:S. ~ dez~bro d., 201g, jan~o, 
!t:Vt-teiro e mM~o de 2020, tendo em conta~ l!S!or(os de redu· 
Çw ~ dt-spesas no conttxto ~ ~rtdtmia da COVSD·19 (Novo 
Corooavirus), para fins de atendimcmto ao 1>we10 Estadual 
64.936/2020. 

F'ar.'Jgt.,foP1imeito 
A reduçiio est3!>elecid:I nesu cliusul,l côfre.ponde 110 

v.1!or de RS 1156.636,&4, haia vfsla cada parcela ~ de RS 
311;_, sg,16, e re;:i,escntl um percenWJI de 33,33% do vjlor 
1ot.:il de 1epass.e p1evisto no Pl.1no de Trab.llho 2019-2020, 
que: pass.1 a !t"f o valor lota! dt RS 2.513.273,28 no r~pect1vo 
período, 

F'ar;'q.ifo Segundo 
A CONTRATADA dtt!ara cií:ncla t anuénda o\ rtdlx;lio tSt.r 

btltcida nesta c~~ula e ao fato de que n~o haVrr~ qu.alquer 
rep.asSt" fut1110 relativo as parcelas 18. 19, 20e 21. 

CLÁUSULA QUARTA - DA ADEQUAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 
AO DECRETO ESTAOUAl 54.05612018 

P,1r,1 f111s de adt'(lu~So do prcsenie conuato de ~Uo <10 
est.100!ecido no Dwe10 c-stadu.1164.0S6/2018cuj.1vigência é 
posterior) celcl)ra{:io inici.11 rralil.xb em 25-07-201 6, passa 
a four pane do l!litrumento em t-p/grafe os s~u1nte-s d~trt>S 
tcondiçôt-s: 

a) A CONTRATADA dwerã obwrv.u o ímlte dP 80% do 
total anu.i!de dtspesa.snoplanoorc.ame-nt.iriop,il(aa fl"m4H'lt
i'i1Cdo e vantllgcns de qu.alquer natureza pasa O\ t mpí~gidos, 
resçaltando QIJC os salãrios ck.-ver~o ser estabelecidos coolonTlt' 
padrÕl"1; utilizados no Terceiro Setor para cargos com h:spons.a· 
bllidadrs semeh.:intc1,,baseandtM.etm rcfert:nel.1is tsl)\."Cflicos 
divulyados por entidades especializadas em ptlquis.:, Q!arlal 
existentesnomc,cado, 

b) A CONTRATADA deve<á aprestntat. para a apiovaç:io 
anual das despesa~ de remuneta(ão. ?MQtÚS3 salarial awali· 
z.:ida que tvidcncie o en(lUadr.1mento das rem1.1ntr,l(;óei: pra· 
tJcad.unam~i.'.ldosvalort'S.praikadosnott:fcrtroSd0tp.1ra 
c.·ugos com tKponwbillda~ w,melhantors; 

C) A CONTRATAOA dMrA d~ibilizar, em ~u ~ltlo na 
rede m1.1ndial de computadort"S: 

i.os 1etatôrios pcriócicosl'anu.aisdc iitiviclacks; 
ii. as prcscaçôts de conus anuais.: 
iii. a rt:m11neraçdo bruta I" lndivid1.1al men~I ~ c.argos 

payos com rea11tos do contrato de gestão. dt: todos os ~t'L.1S 
t mpregados t diretores; 

iv, .3 rel;içjo anu:il de todos os pr~udores dt' SCt'llil;o~ 
conlfi"ltildos (pesso.1s jurldic.is ou flsiQS), p.igos com recursos do 
,ontralo de ge115o, com indic.lçlo do tipo dt' !.fiVl(o, vigência t 
valar do ailfste. ,1 ier dispon:bflil.lli.l com a prtsl<J(.\o dt: cont.is 
dt" cada defClâo, talvo aqudrl casos rm q\Jt" haj-1 clâuwla de 
conlidt'nc.iarii.tade previamt'ntl, .iprov.d:I "cujM informa(ÕteS 
w~o apresentadas somtnlt' ao órg.jo con1man1, r aos órg,jos 
dcconl!oie: 

d) O p1azo de Yigi:nc:ia poder~ ser prorrogado por suecssiYO$ 
períodos. iguais ou inlefÍores. a críttrio da CONTRATANTE. att' o 
limite df! 10ar,os,. COl'ltados do início da co:,lfj~.ÍO, nos tennot 
econdi~õesperm.itidos pelil legfslJçãovigente: 

r) A CONTRATAOA obngaton.imcnle CX"lera fornecer, ao 
té1mino do contrato de g~tllo, todil~ .is lnform;w;õ~ nec~$.lrlll;s 
ànovaorganiza<;áotoeraleventw1mentecontratalla.tncl\K/Ve 
no que ~ tl'fe1e ,10 s~ qwdro de pi:sso.11. 

CLAUSULA QUINTA - DA RETIFICAÇÃO DO§ s· DA CLÁU
SULA SfTIMA 00 CONTRATO· PREVISÃO OE RESERVA T~CNJCA 

Fil'.11 re1ifiudo o parágrafo quinto da Cláusula Si-tima - 005 
RECURSOS flNANCEIROS, qur !oi obje10 de retifi<ac,'.io do 1" 
Ti:m'IO Aditlvo. que J)ilssa 11 tt.'1" a seguinte redat;Jio: 

CLÁUSULA OUINTA 
O pa;r.ígr.ifo quinto da Cl.áusula s.i:tlma · DOS RECURSOS 

FINANCEIROS-pass.1.1 t tr a ~uinit: 11'dilc.\o: 
.PARÁGRAFO QUINTO 
A CONTRATADA dt:Vrrá man:t r ao IN!nos qwtro con1.is 

banú1la.. distintolS t tspt(ilic.u sob iua tltulalidadc, pi,ra 
<Jl!St:to dos ri:cursos rtlacionado-.. d rst;: CONTRATO OE GESTÃO, 
coníorme~gue: 

a;) Conta de rt'Oll'SOS tk: r<."l)dSSé: p;,r., movimtnur;~ t' apllca
ç.xi dos recuisos fin.:uuiros rtf»SS.ldos peQ CONlRAlAOA. tom 
a fin.Jidadc dt' vlaLiiur a rxt.'OJÇão do CONTRATO OE GESTÃO; 

bl Coota ~ rKUISOS dt' rM,t'l'II.J: l>Mll .lpUUM;ãO dt 6% do 
101al dt: rerursos !in.,nctiros rtpaSSados pelo Estado no primeiro 
ano dt vtgfocla do a}uste. com a finalid.id~ de consti!lJÚ' um,-, 
riMrva de 11.'CllJSOS. qut podtrj ser utiLiz.ida na hlpót~ de 
a:raso wp.:rior a S dias no fi,pasSt: dt ,~ por part~ da 
CONTRATANTE. sendo que O\ rt:spcctivos v;i lo1ts dtvtrão St'f 

reS-tiwltlos â rcScrvil mi ~t~ 3 dias üt~s após a dt:tiva<;.io do 
rt"P;Jste pela CONIRATANlE. 

e) Conta tk: ri:G11sos dt conllngi:nda.: para aplic:~ dr pan~ 
dosrtcursosfin.lncelrO".õrepassados pelo EsL>do,coma finJEdxle 
de ~1l"Vt!n1uaücontingcnci.,sconf::Xi!S lt txteuçãocontr.ituill, 
ddtinado ao cus!i1o de dt.-sprl;lS não prtvlsta:s, port'ITI dc<otrt'fltts 
docontr<11odl'gt"Stáo, lndusivtasvttbastrWillhis~prrYideo
d.\rias r lliburári.ls l!l:igldas .. m c.wi dt: concbs.xl do conuato 
de ges1;» t neces!.idade de màs.io dos cootr.itos dr trabalho 
~ a SUil tXt<lJl;;l,o, bt,m como dos d.:mll~ contratos. stndo 
composla:de 1%dovab'glob.lldocontral0 dl! gc.,st5o. percrnn.ol 
esi,cons~do ptlas l)a(td c~tivd c.orn a fu\alidõde da conta. 
NJc.omposiç.\oeutiizac:io dcss.1 conu. deYCt'â ~ ~ado que: 

c.1) A u!li?ol(.\o dos l tCLllSOS Íln.1r'Kt:l(OS <kpositados na 
conta barclrid d qur ~ 1efrrr rSta al!n.,,1 ·c· fica condici<I• 
nada o\ prt'Yia, aprov;;c;do pdo Coosdho de Administr.M;lo da 

CONTRATADA e da S«tetaria de Estado dos Direitos da Peswa 
com Od iôi:nda, a qllt'l11 é lawltado ddegar o exl.'fcicio dessa 
CDmptlt'nd.1. 

c.2) úso as contingmoos previsLlS nesta alint'a "c" refll'.lffl-se 
ao«lensoucondt.-na(àt-siudiciaisefl'lproceswscM:15,traballistas: 
"trhrtários. ou k'jam Clt'<Orrt'f'lld di!.xotdos judiciaisffl! at;Õf!s 
promovidas em fac.e da CONTRATADA, na esfer.i IN:!er;.1L est.ldu~r 
oumunidp.-ll.decompetl!nci.ld.1ju~liç.,comi.mot1~liz.\d.l, 
q~ t,nhamdesercumpridoçm'lpra.zo info<IOl'a 15 cb$. ficadr:sdt 
Ili aut~ ~b ~ ..,(Ma d.: E,.tado dos Di1titos da ?t:$SO,l com 
Otf1Ciênc1,10,t.1tiil~df!1~tb contab.Jnc!iria de$tin.xb.1 
conti~ devendo a mesma Sf.1' aprovada peb Comeho de 
Mninistra{áo da CONTRATADA, K'ITI preju(zo de outras éVt:n!uai$ 
utiliui;ôt:s l'\1 forma do subitem antt:flot. 

c.3) No caso cxcepcion.ll do 51.1bitM1 antC'ÓO<, íte.:Jrá a 
CONTRATADA obrigada: a t:1'1Caminhat d CONTRATANTf. a doeu· 
mt'fltacâo ptttiMnlt', tom os dt'llidlx rsdari:clmtntos h?Íclr ntt:t 
.\ movimenta(lio eferwda, no relatório trlmt"Stral Sf'guint~ 

c.4) Ao final do CONTRATO OE GESTÃO, cvcn11.1al saldo 
finaoctiro rernanrdeente na conta dt: rtcursos de contill9l:ncia 
11 que St: 1tft1e rSta al/nra · c· ~á rateado l"ntr., o út.:1do e a 
Ch'g.'lniza(lo So(J.)~ obser..id.1 a mrsm.i propo((ão em que ela 
foi constltuid3. 

d) .li ri:st:Ms pnwisfas nas alln,as ·b· e · c· str~o consti· 
tu/das mt:diantt a unliz.icáo dos tt,(Urs.os fin.:inctii1os economi· 
lóldos pela CONIRATAOA no de<otrC'f d-1 eJCtcU(JO do contrato 
{f('9~láot:jádt:vi~"fllt:.lplic.ados. 

1") Conta de,~~ opt'taciona~ prõprios e captados; para 
movimtntaçAo e aplie.>c;:io dos recursos p1ovementes de rect!· 
tas opetacionaii oriund.1s da e~ccuçlio cootratlJoll e de outras 
1;:Ctit.!i dJVersas, como<} Ct'S.SdO 1tmunrrad.t de ~os tlsicos, 
prt.'V1am~ntr ou poncualmen!t autorizadas mtdr.int., sollc11a<áo 
da CONTRATADA .• 

ClÁUSUlA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO 
Permànl'Ct:m em vigor as demais, dáusul.ls t' corKfi(õcs 

contr.1tu.:iisn.íooaltt'!'<ldaSpt-lopr~telns:rumtmo. 
E, por estarem au:m, justas e acordadas, firmam ilS pane-s 

o prest11te ínstrumen10. na prcsen(adt: duas lt:Stemunhas. qLlt' 
também o ass!n.im p.ira todos os fin_s e t'Ít"itos de direito. 

S«>Paulo. 14-09-2020. 

ANEXO 1- RELAÇÃO DE CONTRATOS E DE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 
RElAÇÃO OE CONTRATOS 
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Educação 

GAB INETE DO SECRETÁRIO 

Despacho do Secrett.rlo, de 28·9-2020 
D1.:1nte dos elemen1os que lnslI\IC'm os .iutos. com f1.dao no 

artigo 16 do Dmcto 59.215n013, bem como n.i manifc-s:11~So 
da Coordmoldol'i.'.l ck- Orç:imento e Finarn;as (COFO, ris:. 49/51. e 
no P.:srt'Cl!f iwll'ftncial CJ/SE 435/2020. dll Consuhori,:1 Ju1kSic.il da 
Paslll, !!l. 41/47, Autorilo o parcdamrnui do débito rt:ferentt ;,o 
corl'Mlio assinado ern Ot-08-2016. enfie o Estado dt São Paulo, 
por inll.'rmtdio dil Secre1.aria da Wuc3<3o, r o muníc.ipio de OU,.-. 
luz. ob/c:LV.mdo a transfori.'flcia de tteurws financeiros t:kstinaclos 
a; .'!uxiliar a manuteo(.io dr PrO()r.lma de Transpono: dt" Alunos da 
Rt.'de Estóldwl dt' Ensino, .. m 12 parcelas mt:nsais d.!vidamentl' 
comg~. (Nümdo de rt'fei~ncia: Ofkio GP 481'2019) 

Despacho do Stcretárlo, de 2&--9-2020 
1n1e1essado: Oiretona Ot Enstno . Regiilo De Manli.a 
Assunto: Abtnuril de Proct1so Sandona:6rio 
Numefo de reforênda: SEDUC·PRC-2020/11832 
À vh!à dos elemt:'11IO'Jó ljU.. insm.111m ..SI<! procedimt:nto san· 

oor1<1lór;o, Conh~o o rt'Curso interpoSlo por Clei':irn.erv Fadlily 
Stf\li(l)S dt limprlil Eírt:li-ME, CNPi 17.949J8SI0001·30, por 
s..r h,1nprs1NQ. i:. no r!kf\10. mdntt:nho d dt:ci~ r x~rada, co11· 
ICll'fflt' dowmt:1110 SE0UC-OES·2020f161676, que aplkou SJin~dO 
d.: impcd1rntn10 d.: &cíta, ou contratar com II Administracfio 
PírbkaEs!aduõlpdoptrlododc:5anos. 

DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO· REGIÃO CENTRO 

Portana do Oirigentr Rt-giona! dr, Ensino, de 29·9· 
2020 

D Dirigt,nt;, Regional de Ensino. coolormc o On:r..io 
64,18712019, com l1.1nt!a~ nto na O..libt'faÇ:,0 CEE 10/1997 
t' C>dibrra~áo C,EE 138/2016, i vista do Protocolado St,duc
·PRC-2020/4.0::457, t<J.pedt' a ptt'Wnt!portaria: 

Artigo 1• · Fk.) aprw.xlo o RegifTlfflto Escol.Y do Estabeleci
mrtlto de EfMIO Nücloo de Ed!JQl;âo Especial Monet {CE 565664), 
sitwdoa Ru:iVlchy 367, Vila 8.sfud, CEP 02522·100. 5lo Paub'SP, 
m.)(ltido por Menti Escob de Ensino Flll')d.)menlil.l ltd.1 • ME. CNPJ 
20.590A65f0001.)j7, q1.11: pri:Y;,lt:cerlisobr'coidltcrioon.:nttilf)ro
vado por Portatia do Oiricjt,nlt' ~ion:il dr EMino · lleg~o Ctntro. 
dt' 18-02-2019, tpibilcadli l'm 19-02-2019- Ptti:J 23. 

Artiqo 2• • A OiretMla do: Ensino da R4!1'Jirto Cl-lllrO. ll'SJ)On· 
s.ivld pí;la supervi~ do i'St;ihélii'dmenlo d.: l'Mino, Zt'Lu.1 ~lo 
fiel cumprirm-nto das ~ contidilS no R~giml'nto Escolar, 
ob}ttodrsta portaria, 

Amgo l' . Esta ponana eotra em vigor na data de su.i 
?L.1bbcaçào. 

Panarias do Oltigt-n1e Reglol'lill dr: EMlno, de 29.9. 
2020 

Homolog.indo, com fundamento n.i Lei Fcdef.11 9394196, 
r.a Od ibf:1'<1çlio CEE 10/97, lndlcaç:io CEE 13197, " a visld do 
P.irrcer Conclusivo do Sul)t'MSO( de Ensino res:ponslivd pelo 
estabdecimcnto, o Pia.no Escol.v 2020 dos SC'guintc:s c:Stabt:le
cimcntos dt" 1:nsioo: 

Colégio Novil Visão (CIE 507866), situado :S Ruil Atpul 44, 
(aS,)V.,rdi,, CEP 02S1'1-0SO, São Potulo/SP; 

Maple Bear PacMmbú (OE 561551), situado à Rua ltagu.'I· 
b.i 264, Santa Cl'Cilia, CEP 01233-0SO. S5o r-aulo/SP. 

Declarando regul.lritada, com fundamento no itMI 6.1.2, 
da tndicaçifo CEE 8186, antxa a ôelibtfac.W CEE 18/86, a vida 
t:SColar dt Edt:r Frcifas Souza. RG 28.6l4.S81·X/SP. conduinte 
de 1998 . Ensino M&lio, Moda;lidade: Educaçáo de Jc,i.,ens e 
Adu[UK no Co~o Wa~htngton, ti,ndo .. m vistll o pnndpio da 

11':lH 

reC\lpc:ra~.\o Knpkrta em coofom'lldadt com ot IWIS 3 .U, .o::J 
e51 da:ln<f!Ca(ãoCEED8/86. 

Retificando, a ?ortariil ela Oi1ige11k Rl,gional dt' Ensino, 
dr 23..()9.-2020, publicada no O.O. dt' 24--09-2020, rtftrt'lllt, à 
~ uiv.:ilênciadeesludot: 

Onde st I@ ·G1onanro E1i::o Coma Urd.i"; 
Lêta·st ·G1ovann.:1 E1k0Costa Ued.l", 

DI RETORIA DE ENSINO • REGIÃO CENTRO-OESTE 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 29-9· 
2020 

Designando, conforme Decreto 52.344, de 09-11-2007, que 
dtSdpltn;) o Esúglo Probatório dos ln1e,grantfS do ()uadro do 
Magis1.;õo da Stcrttaria do Estildo da Educa(.io. " Art. ~. MStl 
1 d;, ~ SE 66, dt: 02$2008, publicada no D.O. de 
03-ID.2008, qut:dispõesob<tasnorrn.lSconl)lementareswbieo 
referido Oecmo. para compor as Cornissõc.-s dt! Avaiação Esp«lal 
Ot' DtSt'mpenho das Un~ Es,col.)res .ibailo rtbcion.id.ls, µis
cf"Kion.)d.-)s .\ Din!loria dí! Em.ino R~ Cíi'nlro-OtUAr 

EE Odair Martiniano da Silv"a M.4ndda 
Pr~te: Cristi.lnt! BMrrjo C;ivkchi:a, RG: 17A65,024, 

CPf; 126.442.118'40; 
Membros: f.lrley S;intana dJ Sllv-1, RG: 14326.163/MG. 

CPF: 070.448.866-39; Eltt,ti:' FonSt,C,l Cardas-0, Jl:G:12.993551. 
CPF;077.2l8.578·27, 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-SUL 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 29-09· 
2020 

Designando, com lundilmenro no q1.1e disp&, a Lei ~ ral 
8.66611993, artigo 67, set1S pdfágtafO\ i: ahttações. a p.mir do: 
DS-09-2020, o Gtstor e fiscais do Cootra10 02412020. Processo 
SEDUC.f'RC-2019/27793. celí:bfado rnttt a Díretoria dr Ensino 
Região Cenuo Sul t a empl'tsa EtEVADORES SÃO PAULO LTDA 
- EPP. 11.'f'ldo como objeto ;1 Presr.açSo de ser.,ços contlnuos de 
m,;muumç.io ~ka, pr~tiYa, corretlV,l, ~ge,,d.al e Constf· 
vação, lr,cluindo o fom~to lil a wbstituicão d.: panes t"Pi'<M. 
tlM ek,,vadores instaLldos nos prédios das Unidades Escolard 
]urlsdkionadas a esL1 Diretoria de &Hino, Gestor.:i: '/M,;ln Ribei,o 
Arzoliní dos Santos. RG 25.623.011-0, Analtsta Administrativo; 
f1SCaisdo contrato:Oitttor..sd.asUnícladrSEscolartsatt'ndldas.. 

Extrato de Contraio 
Contraianle: Oirttoria de Ensino R~!:to Ct'ntro 51.11 
Mod.ilidadtt de üciua~ão: Pregão Elctr6nico (Lt?I Ft.>dt'ral 

10.520/02 eo«rcto Esl.ldual49.722/05) 
Contratado: ELEVADORES SÃO PAUlO lTOA • EPi' 
CNPJ: OS.209.385J0001·1S 
Obj~to: PrHtaçdo de servicos cominuos de Manuten

ç:io ll'cnica, p1ewntiv.i, wr1etlv<1, l'fner!Jl!ncial e const'fVã~dO, 
incluindo o fornecimento e II tubstiluk;5o de partes e peças.. 
doselevadortsinstab~nosprttltosd.Y.Unid.id~EscolartS 
turlsdioonadasatcstaDiMonadt:En5ino. 

Proci::sso: SEOUC·PRC-2019127793 
Contr.>to:024/2020 
ldentil1Qt;5o do crédito orç.:iment.Srlo 
Progr.,11\,) de ,r.,batlo: 12J68081S61740000 
Na11111"za d.i o.,~: 33.90.39.80 
Fontr: 005.003.002 
Odpacho cusE s2ano20 
Val1:ir ml"llSal; RS 2.695,00 
Valor Total Contrat.ido (1 S meses): RS 40.425,00 
Datll dll cdd,,ai;:;o do ajustt : 08--09·2020 
Vlgfncia: 08-09·2020 a 07-12-2021 
Alt:ndin*"10: 07 Unidades Esi::olares: EE Brasilio Machado, 

EE Prof. GomêS Cardim. EE Oscar Thompson, EE Pandii Calóge
tõiS. EE Raul FoMec.a, EEValef1tim úen!il e EEVlscond<.o de IUúna. 

G~lôf do Contrato:Vwi3n Rlbe1r0Anolml dos Santos - RG 
2'5,,623,011-0 - An.aista Adminlsuativo, 

documento 
ouinado 

d igit ;i;lmen\o 
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADOSA garante a autenticidade deste documenlo 
quando visuafizado direlamenle no portal www.lmprensaoficial.com.br 
quarta-feira. 30 de setembro de 2020 ás 00:57:07. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Chefia de Gabinete 

São Paulo 8 de outubro de 2020 

ERRATA AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

PROCESSO: SEDPcD - 145092/2015 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2016 

ASSUNTO: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº013/2016 

ONDE SELÊ 

São Paulo, 09 de setembro de 2020 na página 1508. 

LEIA-SE 

São Paulo, 14 de setembro de 2020 na página 1508. 

/ ~ 

/ /' / 

Che e-de-Gabinete 

Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564 - Portão 1 O, 01156-001, Barra Funda, SP 
Tel. : (11) 5212-3700, www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br 


