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PR-RMSP/TCF/1826/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54271-E 01-08-2019 DJB 9827 JMS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/1827/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54270-E 01-08-2019 ARN 9464 TRANS URSO LOCADORA DE VEICULOS 
   LTDA - ME

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1828/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54288-D 06-08-2019 DPF 7063 RODRIGO G DE CARVALHO 
   TRANSPORTES - ME

 COORDENADORIA DE TRANSPORTE 
COLETIVO

 Despacho do Coordenador de Transporte Coletivo, 
de 6-8-2019

Com fundamento nas competências delegadas pelo artigo 
1º, inciso II, letra “a”, da Resolução STM – 046, de 06.07.05, 
aprovo as alterações de características operacionais da linha 
metropolitana abaixo relacionada:

Processo STM - 01386777/2019 - Interessado: Trans Bus 
Transportes Coletivos Ltda - Assunto: Alteração de característi-
cas operacionais da linha C-147TRO-000-R. Aprovo as alterações 
de itinerário da linha C-147TRO-000-R, São Caetano do Sul 
(Terminal Rodoviário Nicolau Delic) – São Bernardo do Campo 
(Jardim Laura), via São Bernardo do Campo (Paulicéia), alteração 
de extensão, passando para 28,990 km, Alteração de extensão, 
passando para 28,990 km, alteração do Terminal Secundário, 
passando para Rua Bem Te VI, oposto ao 09 e alteração de sua 
denominação, passando para C-147TRO-000-R, São Caetano 
do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic) – São Bernardo do 
Campo (Jardim João de Barro), via São Bernardo do Campo 
(Paulicéia), conforme folhas constantes do presente processo.

 Comunicado
O Coordenador de Transporte Coletivo faz saber que foi 

emitida a Ordem de Serviço Metropolitano abaixo relacionada 
e que no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar desta data, a 
empresa operadora deverá retirar o referido documento na STM/
CTC – Rua Boa Vista, 175, Bloco A, 12º andar, e operacionalizar 
as alterações, sob pena de aplicação das sanções previstas na 
legislação.

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO – RMSP

OSM LINHA EMPRESA

30 147 Trans – Bus Transportes Coletivos Ltda

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução USP-7.783, de 8-8-2019

Altera dispositivos na Resolução 7.344, de 
30-5-2017, que dispõe sobre os Parâmetros de 
Sustentabilidade Econômico-financeira da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento no 
art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pelo Con-
selho Universitário, em sessão realizada em 25-6-2019, baixa a 
seguinte Resolução:

Artigo 1º - O parágrafo 2º do artigo 1º da Resolução 7.344, 
de 30-5-2017, passa a ter a seguinte redação:

“§ 2º - A norma que contém o planejamento plurianual 
deve ser elaborada no primeiro ano de cada gestão reitoral, 
para ser aprovada, pelo Conselho Universitário, em reunião que 
anteceda a última reunião ordinária desse mesmo ano.” (NR)

Artigo 2º - O caput do artigo 2º passa a ter a seguinte 
redação:

“Artigo 2º - No exercício de sua autonomia, a USP define 
como meta de limite máximo de despesas totais com pessoal 
(nível de comprometimento), o percentual de 85% das libera-
ções financeiras de recursos do Tesouro do Estado de São Paulo 
advindas da quota parte da USP sobre a arrecadação de ICMS, 
quota parte do Estado, conforme definição do Decreto Estadual 
29.598/1989, apurado com base no exercício anterior.” (NR)

Artigo 3º - O artigo 3º fica acrescido de um parágrafo único 
e seu caput passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 3º - Havendo déficit orçamentário e estando o nível 
de comprometimento com as despesas de pessoal em patamar 
igual ou superior a 80%, ambos apurados em relação ao exercí-
cio anterior, a USP não poderá proceder a: (NR)

...
Parágrafo único - Entende-se por déficit orçamentário o 

resultado negativo da diferença entre o total das liberações de 
recursos do Tesouro do Estado de São Paulo advindas da quota 
parte da USP sobre a arrecadação de ICMS, quota parte do Esta-
do, conforme definição do Decreto Estadual 29.598/1989, e o 
total pago das despesas gerais da fonte tesouro da Universidade 
do exercício anterior, conforme relatório final de fechamento 
aprovado pela Comissão de Orçamento e Patrimônio (COP).”

Artigo 4º - O artigo 4º passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 4º - Superando-se, para despesas totais com pesso-

al, o patamar de 85% das receitas correspondentes às liberações 
mensais de recursos do Tesouro do Estado de São Paulo advin-
das da quota parte da USP sobre a arrecadação do ICMS - quota 
parte do Estado, o percentual excedente terá de ser eliminado 
nos dois semestres seguintes.” (NR)

Artigo 5º - O artigo 14 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 14 - A USP terá como meta a constituição de uma 

reserva patrimonial de contingência em valor equivalente ao de 
três folhas de pagamento mensais. (NR)

§ 1º - As folhas de pagamento que servirão de base para 
o cálculo do montante da reserva patrimonial a ser constituída 
serão calculadas a partir da média das despesas totais com pes-
soal do exercício anterior, conforme definido no § 1º do artigo 2º.

§ 2º - A reserva patrimonial prevista no caput será anual-
mente composta de parte do superávit orçamentário apurado 
com base no exercício anterior, aprovado pelo Conselho Uni-
versitário.

§ 3º - Entende-se por superávit orçamentário o resultado 
positivo da diferença entre o total das liberações de recursos do 
Tesouro do Estado de São Paulo advindas da quota parte da USP 
sobre a arrecadação de ICMS, quota parte do Estado, conforme 
definição do Decreto Estadual 29.598/1989, e o total pago das 

as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos 
referidos Decretos.

Artigo 55, Inciso V, Letra x
Operar serviço não autorizado de transporte coletivo regu-

lar na RMSP
PR-RMSP/TCR/1816/19
ALEXANDRE RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI

RF AIIPM DATA VALOR

17186/19 2096006-A 01-08-2019 R$ 208,49 (REINCIDENTE)
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 28
Operar serviço de transporte coletivo de Fretamento, sem 

estar registrado na STM
PR-RMSP/TCF/1817/19
CAIO MARCELO GUILHERME LOURENÇO

RF AIIPM DATA VALOR

17112/19 2091252-D 29-07-2019 R$ 130,31
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 26, Inciso VII
VEÍCULO PERTENCENTE A EMPRESA REGISTRADA NÃO 

CADASTRADO OU COM VISTORIA VENCIDA
PR-RMSP/TCF/1818/19
HORTOVANS LOCADORA LTDA - ME

RF AIIPM DATA VALOR

17450/19 2091872-C 30-07-2019 R$ 130,31
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 28
Operar serviço de transporte coletivo de Fretamento, sem 

estar registrado na STM
PR-RMSP/TCF/1819/19
MEGAVIAS TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

RF AIIPM DATA VALOR

16916/19 2091379-E 29-07-2019 R$ 130,31
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1820/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54284-A 06-08-2019 DXT 8972 JOSE JOEL DE ARAUJO
54286-A 06-08-2019 CYR 6259 ANTONIO DAMIÃO CACIQUE
54287-A 06-08-2019 FJX 4800 LUIZ CARLOS SOARES FILHO TRANSPORTES - 
   EIRELI

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1821/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54278-A 05-08-2019 CPP 2562 JANAILTON DA SILVA SANTOS
54279-A 05-08-2019 EPU 0931 SÔNIA DA SILVA CRUZ
54282-A 05-08-2019 HDI 7579 JOSE ERISVAL SOARES DA SILVA
54283-A 05-08-2019 DGZ 5508 JULIANE VILELA DE LIMA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/1822/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54277-C 02-08-2019 DBB 5427 EVA LURDES GONZAGA FRANCO ME

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1823/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54274-E 02-08-2019 FFF 5056 MARLI APARECIDA DE CAMARGO PIRES 
   DOS ANJOS

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1824/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54273-E 02-08-2019 AOX 3212 MARIA MADALENA COSTA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/1825/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54272-E 02-08-2019 EKP 1859 CARLOS ALBERTO ARARIPE

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

para embalador de guarda chuvas, para atender a DSAC, desta 
Procuradoria Geral do Estado, através da BEC.

Com fundamento na competência a mim delegada pela 
Resolução PGE 83, de 19-10-1994, e para os efeitos do disposto 
no inciso VI do artigo 43 da Lei federal 8.666/93, com alterações 
posterio¬res, combinado com o inciso VI do artigo 40 da Lei 
estadual 6.544/89 e alterações posteriores, homologo o resul-
tado do Convite BEC 400102000012019OC00074 e adjudico 
o seu objeto a empresa FERNANDA GIORGETTI - ME – CNPJ 
23.696.196/0001-04, item único.

Em decorrência, fica autorizada a realização da respectiva 
despesa, no valor total de R$ 585,00.

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE SANTOS

 Despacho do Procurador do Estado Chefe, de 1-8-2019
Processo PGE 18766-386187/2019
Objeto: aquisição de higiene e limpeza para a Regional 

de Santos
Homologo o resultado da cotação eletrônica 

400111000012019OC00019, realizado pelo sistema
BEC -modalidade dispensa e adjudico em favor das empre-

sas:
ALBACAMP COM PROD DESCARTAVEIS EIRELI - CNPJ 

21.131.549/0001-95 (item 1- Copo Descartável) - valor R$ 
785,90

SIRIUS DISTR E COM DE BENS DE CONSUMO LTDA - CNPJ 
29.694.350/0001-87 (item 2 - detergente) - valor R$ 79,18

CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL - CNPJ 
18.249.454/0001-66 (item 3 - sabonete líquido) - valor R$ 
200,00

valor total R$ 1.065,08
PTRES: 400135 – Elemento: 339030.13/14/15

 Transportes 
Metropolitanos
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 CENTRO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Comunicado
Em obediência à Resolução 5, de 24-4-97, do Egrégio Tribu-

nal de Contas do Estado, publicada em 10-5-97, e em conformi-
dade com a Lei Federal 8.666, de 21-6-93, indicamos, a seguir, 
especificamente o pagamento necessário a ser providenciado de 
imediato, independente de ordem cronológica de sua inscrição 
no Siafem, tendo em vista a excepcionalidade de cada caso, e 
por tratar-se de pagamento imprescindível ao bom andamento 
do serviço público.

SECR. DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Data: 08-08-2019

UG LIQUIDANTE 370108

Nº da PD Valor
2019PD00179 3.405,00
TOTAL:  3.405,00

 POSTO REGIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE SÃO PAULO

 Despachos do Supervisor, de 8-8-2019
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 26, Inciso VII
VEÍCULO PERTENCENTE A EMPRESA REGISTRADA NÃO 

CADASTRADO OU COM VISTORIA VENCIDA
PR-RMSP/TCF/1811/19
HENNY TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME

RF AIIPM DATA VALOR

17010/19 2089622-B 25-07-2019 R$ 130,31
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 28
Operar serviço de transporte coletivo de Fretamento, sem 

estar registrado na STM
PR-RMSP/TCF/1812/19
GCS CONSTRUÇÃO EIRELI

RF AIIPM DATA VALOR

17018/19 2090892-C 26-07-2019 R$ 260,61 (REINCIDENTE)
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 28
Operar serviço de transporte coletivo de Fretamento, sem 

estar registrado na STM
PR-RMSP/TCF/1813/19
ADILSON PAFUME

RF AIIPM DATA VALOR

16840/19 2086992-C 23-07-2019 R$ 130,31
Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decre-

to 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 
45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, 
as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos 
referidos Decretos.

Artigo 57
Executar serviço de transporte coletivo regular não autori-

zado pela STM
PR-RMSP/TCR/1814/19
DIVA MOURA SIQUEIRA

RF AIIPM DATA VALOR

16756/19 2088708-D 23-07-2019 R$ 2606,11
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 28
Operar serviço de transporte coletivo de Fretamento, sem 

estar registrado na STM
PR-RMSP/TCF/1815/19
TRANS ORAX TRANSPORTE & FRETAMENTO EIRELI ME

RF AIIPM DATA VALOR

16865/19 2089610-D 25-07-2019 R$ 130,31
Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decre-

to 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 
45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, 

 Procuradoria Geral do 
Estado
 GABINETE DA PROCURADORA-GERAL 
DO ESTADO

 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 Despacho do Responsável, de 8-8-2019
Processo GDOC 16831-387259/2019
Edital de Credenciamento 01/2019
Objeto: Credenciamento de profissionais legalmente habi-

litados junto à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São 
Paulo para a defesa dos acusados perante a Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares ou a Corregedoria da Procuradoria 
Geral do Estado, nas sindicâncias e nos processos administra-
tivos disciplinares, bem assim para o acompanhamento das 
cartas precatórias expedidas para cumprimento nas Unidades da 
Procuradoria Geral do Estado localizadas no interior.

Comunicado
Acha-se aberto no Departamento de Suprimentos e Ati-

vidades Complementares da Procuradoria Geral do Estado, 
situado à Rua Pamplona, 227, 11º andar, bairro Jardim Paulista, 
nesta Capital, de 09-08-2019 a 30-08-2019 credenciamento de 
profissionais legalmente habilitados junto à Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seção São Paulo para a defesa dos acusados 
perante a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares ou a 
Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado, nas sindicâncias 
e nos processos administrativos disciplinares, bem assim para 
o acompanhamento das cartas precatórias expedidas para 
cumprimento nas Unidades da Procuradoria Geral do Estado 
localizadas no interior, conforme especificações constantes do 
Edital de Credenciamento 01/2019. O Edital poderá ser obtido 
pela internet no sítio www.pge.sp.gov.br ou no Departamento de 
Suprimentos e Atividades Complementares, sito à Rua Pamplo-
na, 227, 11º andar, São Paulo, SP, no horário das 9:00 às 13:00 
e das 14h às 17h. Informações pelo telefone (011) 3291.7137, 
3372.6654 e 3372.6371.

 Despacho do Responsável, de 8-8-2019
Processo GDOC 16831-387282/2019
Edital de Credenciamento 02/2019
Objeto: Credenciamento de profissionais legalmente habi-

litados junto à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São 
Paulo para atuar em PLANTÕES, na defesa de acusados que 
não possuírem recursos financeiros para constituir Advogado 
ou se neguem a fazê-lo, em interrogatórios e audiências de 
instrução, nos autos das sindicâncias e processos administrati-
vos disciplinares que tramitam perante a Corregedoria Geral da 
Procuradoria Geral do Estado e a Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares desta PGE.

Comunicado
Acha-se aberto no Departamento de Suprimentos e Ati-

vidades Complementares da Procuradoria Geral do Estado, 
situado à Rua Pamplona, 227, 11º andar, bairro Jardim Paulista, 
nesta Capital, de 09-08-2019 a 30-08-2019 credenciamento de 
profissionais legalmente habilitados junto à Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seção São Paulo para atuar em PLANTÕES, 
na defesa de acusados que não possuam recursos financeiros 
para constituir Advogado ou se neguem a fazê-lo, em interro-
gatórios e audiências de instrução, nos autos das sindicâncias e 
processos administrativos disciplinares que tramitam perante a 
Corregedoria Geral da Procuradoria Geral do Estado e a Procu-
radoria de Procedimentos Disciplinares, conforme especificações 
constantes do Edital de Credenciamento 02/2019. O Edital 
poderá ser obtido pela internet no sítio www.pge.sp.gov.br ou 
no Departamento de Suprimentos e Atividades Complementares, 
sito à Rua Pamplona, 227, 11º andar, São Paulo, SP, no horário 
das 9h às 13he das 14h às 17h. Informações pelos telefones 
(011)3291.7137, 3372.6654 e 3372.6371.

 Despacho da Diretora, de 8-8-2019
No Processo PGE 16831-319055/2016 - Objeto: Contrata-

ção de prestação de serviços de escola de educação infantil.
Com fundamento na cláusula quarta do Contrato PGE 

041/2016, firmado em 24-06-2016, § 8º do artigo 65, da Lei 
Federal 8.666/93, § 8º do artigo 62, da Lei Estadual 6.544/89 
e suas respectivas alterações, AUTORIZO o reajuste dos pre-
ços contratados em sua base mensal de R$ 20.798,40 para 
R$ 21.605,44 a partir de 24-06-2019, em favor da empresa 
TAGARELINHA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA, na 
conformidade do demonstrativo de fls. 1848 do processo 
supramencionado.

 Despacho do Diretora de Departamento de Suprimen-
tos e atividades Complementares, de 8-8-2019

Com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8.666/93, 
declaro dispensada a licitação e autorizo a contratação direta 
da empresa SMART TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI 
EPP, inscrita na CNPJ sob o n. 23.490.819/0001-80, para a 
prestação de serviços de transporte/mudança da regional de 
Brasília desta Procuradoria Geral do Estado, pelo valor total 
de R$ 8.950,00, conforme Termo de Referência aprovado e 
proposta comercial constantes do processo administrativo PGE 
º 16831-423547/2019, aos quais estará vinculada a contratada, 
submetendo-se, outrossim, ao disposto na Resolução GPG n. 
18, de 27-03-1992. A contratação será formalizada mediante 
Nota de Empenho aplicando-se o Decreto estadual n. 53.455, de 
19-09-2008, de sorte que eventual inscrição no CADIN inviabili-
zará o pagamento, dando causa à sua retenção.

 Despacho do Responsável, de 8-8-2019
Edital de Pregão Eletrônico 07/2019
Processo GDOC 18548-204424/2019
Oferta de Compra 400102000012019OC00072
Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços para 

aquisição futura e eventual de papel sulfite A4 75grs
Após a abertura da sessão, análise das propostas, nego-

ciação, aceitabilidade dos preços e análise dos documentos de 
habilitação, considerando que os preços obtidos para o objeto 
pretendido são aceitáveis à vista da pesquisa de preços efetua-
da, a pregoeira habilitou a empresa abaixo referida:

BIGNARDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFA-
TOS LTDA – CNPJ: 61.192.522/0004-70, para o item único.

Do Ato não houve manifestação para interposição de 
recurso.

 Despacho da Diretora do Departamento de Adminis-
tração, de 8-8-2019

Processo PGE 18548-381726/2019- Homologação – Convite 
BEC 400102000012019OC00076 – Objeto: Aquisição de jarra 
de vidro e papel interfolha, para atender ao almoxarifado, desta 
Procuradoria Geral do Estado, através da BEC.

Com fundamento na competência a mim delegada pela 
Resolução PGE 83, de 19-10-1994, e para os efeitos do disposto 
no inciso VI do artigo 43 da Lei federal 8.666/93, com altera-
ções posterio¬res, combinado com o inciso VI do artigo 40 da 
Lei estadual 6.544/89 e alte¬rações posteriores, homologo o 
resultado do Convite BEC 400102000012019OC00076 e adju-
dico o seu objeto as empresas ALVIPEL PAPEIS EIRELI – CNPJ 
27.390.895/0001-74, para o item 1, PONTO MIX COMERCIAL 
E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 29.940.579/0001-54, para o item 2.

Em decorrência, fica autorizada a realização da respec¬tiva 
despesa, no valor total de R$ 4.637,40.

 Despacho da Diretora do Departamento de Adminis-
tração, de 8-8-2019

Processo PGE 18548-381701/2019- Homologação – Convite 
BEC 400102000012019OC00074 – Objeto: Aquisição de refil 
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