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 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.417, de 5-7-2019

Dispõe sobre distribuição de cargos de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, e tendo em vista o disposto na Lei 14.782, de 
14.5.2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam distribuídos, junto à Faculdade de Edu-
cação, nos Departamentos a seguir relacionados, 5 cargos de 
Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG do QDUSP, como 
segue:

DEPARTAMENTOS QTDE. DE CARGOS

Administração Escolar e Economia da Educação 02
Filosofia da Educação e Ciências da Educação 01
Metodologia do Ensino e Educação Comparada 02

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 GABINETE DO VICE-REITOR

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL
 Departamento de Administração
 DIVISÃO DE MATERIAL
Comunicado
Publicação Trimestral
Publicação trimestral dos preços registrados, nos termos 

do art. 15, § 2º, da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Estadual 
63.722/18, art. 5º, inciso XI, referente aos Pregões 01/2019 - 
RUSP, 09/2018 - RUSP e 01/2018 - RUSP-AC. Os itens constantes 
nos respectivos Registros de Preços estão disponíveis no sítio 
www.usp.br/licitacoes, link Ata de Registro de Preço. Os preços 
registrados não foram alterados.

 DIVISÃO DE MATERIAL
Comunicado
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria 

GR-4.710, de 25-02-2010, justificamos que o pagamento à 
empresa abaixo não foi efetuado na data devida por problemas 
administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do 
processo:

Empresa: Telefonica Brasil S/A
Processo 2019.1.5500.1.0
Empenho 1256829/2019

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Resolução CoPGr-7.761, de 4-7-2019

Baixa o novo Regimento da Comissão de Pós-
Graduação da Escola de Engenharia de Lorena 
(EEL)

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São 
Paulo, de acordo com a aprovação da Câmara de Normas e 
Recursos do Conselho de Pós-Graduação, em sessão de 19-06-
2019, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento da Comissão de Pós-
-Graduação da Escola de Engenharia de Lorena, constante do 
anexo da presente Resolução.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
em especial a Resolução CoPGr-6.783, de 01-04-2014. (Processo 
2008.1.38770.1.5).

ANEXO
REGIMENTO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA (EEL)
I - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

(CPG)
A CPG terá como membros titulares dois (2) membros de 

cada Programa de Pós-Graduação, sendo um deles o Coordena-
dor da respectiva Comissão Coordenadora de Programa (CCP) e 
um (1) Representante Discente eleito por seus pares, tendo cada 
membro titular seu suplente. Compõem a CPG ainda, o Presi-
dente e o Vice-Presidente eleitos pela Congregação da EEL-USP.

II - TAXAS
II.I Os programas vinculados a esta CPG cobrarão taxa de 

inscrição em processo seletivo, com valor definido e divulgado 
nos editais de processo seletivo de cada programa de pós-
-graduação, com teto equivalente a taxa máxima estabelecida 
pelo CoPGr da USP.

II.2 Na matrícula de aluno especial poderá ser cobrada taxa 
por disciplina, com valor definido e divulgado, anualmente, no 
sítio de cada programa de pós-graduação, até o valor máximo 
estabelecido pelo CoPGr.

III - PROCEDIMENTOS PARA DEFESA
Os procedimentos para a defesa de teses e dissertações 

são aqueles estabelecidos nos artigos 90 a 93 do Regimento de 
Pós-Graduação da USP.

IV - NÚMERO DE MEMBROS COMPONENTES DAS COMIS-
SÕES JULGADORAS DE DISSERTAÇÕES E TESES

IV.1 As Comissões Julgadoras das Dissertações de Mestrado 
serão compostas por três membros, incluindo o orientador ou 
coorientador, que, além de presidi-la será membro votante;

IV.2 As Comissões Julgadoras das Teses de Doutorado serão 
compostas por três membros votantes, além do orientador ou 
coorientador que será o presidente, porém, sem direito a voto;

IV.3 Em qualquer um dos casos, para a composição das 
comissões julgadoras deverão ser observados os critérios esta-
belecidos nos artigos 88 e 89 do Regimento de Pós-Graduação 
da Universidade de São Paulo.

V - CRITÉRIOS PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE PROGRAMAS, 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E CURSO

V.1 Em conformidade com o Regimento de Pós-Graduação 
da USP, a CPG deve deliberar sobre solicitações de transferência 
de Programa e a CCP sobre solicitações de transferência de área 
de concentração do Programa e Curso.

V.2 A solicitação de Transferência entre Programas deverá 
ser instruída com os seguintes documentos:

I - justificativa circunstanciada do interessado, incluindo 
declaração de que o interessado terá condições de cumprir os 
prazos e normas estabelecidos no novo programa;

II - concordância e manifestação do novo e do atual 
orientador;

III - concordância das CCPs dos Programas envolvidos;
IV - histórico escolar completo do curso iniciado anterior-

mente;
V - parecer da CPG anterior, se houver, sobre o desempenho 

do aluno;
VI - parecer circunstanciado de um relator designado pela 

CPG responsável pelo novo Programa.
V.3 No caso de mudança de Programa, curso ou área de 

concentração, para o início da contagem do prazo será conside-
rada a data de ingresso do interessado no primeiro Programa.

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Data 
da assinatura do Termo de Reconhecimento e Parcelamento de 
Débito: 03-07-2019.

Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Débito - Pro-
cesso 151/2011 – Convênio 012/2011 – Parecer Jurídico CJ/ST 
05/2018 – Partícipes: Secretaria de Turismo e o Município de São 
Vicente. – Objeto: Infraestrutura Municipal em Vias Turísticas..
Cláusula Primeira: O Municipio reconhece o débito resultante do 
descumprimento do Termo de Rescisão, Reconhecimento e Par-
celamento de Débito, na importância de R$ 1.705.836,64, con-
forme cálculos de fls.791/792 dos autos do Processo 151/2011, 
obrigando-se a restituir referida quantia ao Tesouro Estadual na 
forma que segue abaixo. Clausula Segunda: O ressarcimento da 
quantia referida na cláusula anterior será feito em 72 (setenta 
e duas) parcelas mensais, no valor de R$ 23.692,18 cada uma, 
reajustáveis anualmente, pela variação do IGPM – FGV, ou outro 
índice que, em substituição, venha a ser adotado pelo Estado 
para a correção dos débitos. Paragrafo Primeiro: O Recolhimen-
to será efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês, através de 
DARE- Cod. 890-4, mediante depósito no Banco do Brasil S.A. 
para conta do Tesouro do Estado, especificando o número da 
parcela que está sendo recolhida, bem como o número total de 
parcelas do presente (a primeira, portanto como 1/72 e assim 
sucessivamente). Paragrafo Segundo: O Municipio encaminhará 
o comprovante do recolhimento de cada parcela ao Departa-
mento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE, da 
Secretaria, situado À Praça Ramos de Azevedo 254, República, 
São Paulo – Capital. Paragrafo Terceiro: As parcelas recolhidas a 
destempo serão acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês. 
Clausula Terceira: O Descumprimento do presente acordo ense-
jará o vencimento antecipado da dívida. Clausula Quarta: Fica 
eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para 
dirimir as dúvidas oriundas do presente Acordo e na eventual 
cobrança judicial do débito, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. Data da assinatura do Termo de 
Reconhecimento e Parcelamento de Débito: 03-07-2019.

Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Débito - 
Processo 0921 – Convênio 022/2009 – Parecer Jurídico CJ/ST 
05/2018 – Partícipes: Secretaria de Turismo e o Município de 
São Vicente. – Objeto: Infraestrutura em Vias Turísticas. Cláusula 
Primeira: O Municipio reconhece o débito resultante do des-
cumprimento do Termo de Rescisão, Reconhecimento e Parcela-
mento de Débito, na importância de R$ 2.818.047,26, conforme 
cálculos de fls. 1131/1132 dos autos do Processo 0921/2009, 
obrigando-se a restituir referida quantia ao Tesouro Estadual na 
forma que segue abaixo. Clausula Segunda: O ressarcimento da 
quantia referida na cláusula anterior será feito em 72 (setenta 
e duas) parcelas mensais, no valor de R$ 39.139,55 cada uma, 
reajustáveis anualmente, pela variação do IGPM – FGV, ou outro 
índice que, em substituição, venha a ser adotado pelo Estado 
para a correção dos débitos. Paragrafo Primeiro: O Recolhimen-
to será efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês, através de 
DARE- Cod. 890-4, mediante depósito no Banco do Brasil S.A. 
para conta do Tesouro do Estado, especificando o número da 
parcela que está sendo recolhida, bem como o número total de 
parcelas do presente (a primeira, portanto como 1/72 e assim 
sucessivamente). Paragrafo Segundo: O Municipio encaminhará 
o comprovante do recolhimento de cada parcela ao Departa-
mento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE, da 
Secretaria, situado à Praça Ramos de Azevedo, 254 República, 
São Paulo – Capital. Paragrafo Terceiro: As parcelas recolhidas a 
destempo serão acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês. 
Clausula Terceira: O Descumprimento do presente acordo ense-
jará o vencimento antecipado da dívida. Clausula Quarta: Fica 
eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para 
dirimir as dúvidas oriundas do presente Acordo e na eventual 
cobrança judicial do débito, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. Data da assinatura do Termo de 
Reconhecimento e Parcelamento de Débito: 03-07-2019.

Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Débito - Pro-
cesso 1281/2007 – Convênio 171/2007 – Parecer Jurídico CJ/ST 
5/2018 – Partícipes: Secretaria de Turismo e o Município de São 
Vicente. – Objeto: Construção do Teatro Municipal

Cláusula Primeira: O Municipio reconhece o débito resultan-
te do descumprimento do Termo de Rescisão, Reconhecimento 
e Parcelamento de Débito, na importância de R$ 8.036.364,58, 
conforme cálculos de fls.1334/1335 dos autos do Processo 
1281/2007, obrigando-se a restituir referida quantia ao Tesouro 
Estadual na forma que segue abaixo. Clausula Segunda: O res-
sarcimento da quantia referida na cláusula anterior será feito em 
72 (setenta e duas) parcelas mensais, no valor de R$ 111.616,17 
cada uma, reajustáveis anualmente, pela variação do IGPM – 
FGV, ou outro índice que, em substituição, venha a ser adotado 
pelo Estado para a correção dos débitos. Paragrafo Primeiro: O 
Recolhimento será efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês, 
através de DARE- Cod. 890-4, mediante depósito no Banco 
do Brasil S.A. para conta do Tesouro do Estado, especificando 
o número da parcela que está sendo recolhida, bem como o 
número total de parcelas do presente (a primeira, portanto como 
1/72 e assim sucessivamente). Paragrafo Segundo: O Municipio 
encaminhará o comprovante do recolhimento de cada parcela 
ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 
– DADE, da Secretaria, situado À Praça Ramos de Azevedo, 254, 
5º andar, República, São Paulo – Capital. Paragrafo Terceiro: As 
parcelas recolhidas a destempo serão acrescidas de juros mora-
tórios de 0,5% ao mês. Clausula Terceira: O Descumprimento do 
presente acordo ensejará o vencimento antecipado da dívida. 
Clausula Quarta: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo para dirimir as dúvidas oriundas do pre-
sente Acordo e na eventual cobrança judicial do débito, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Data 
da assinatura do Termo de Reconhecimento e Parcelamento de 
Débito: 03-07-2019.

Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Débito - Pro-
cesso 2350/2010 – Convênio 036/2010 – Parecer Jurídico CJ/ST 
5/2018 – Partícipes: Secretaria de Turismo e o Município de São 
Vicente. – Objeto: Infraestrutura em vias Turísticas.

Cláusula Primeira: O Municipio reconhece o débito resultan-
te do descumprimento do Termo de Rescisão, Reconhecimento 
e Parcelamento de Débito, na importância de R$ 1.991.940,10, 
conforme cálculos de fls. 930/931 dos autos do Processo 
2350/2010 obrigando-se a restituir referida quantia ao Tesouro 
Estadual na forma que segue abaixo. Clausula Segunda: O 
ressarcimento da quantia referida na cláusula anterior será 
feito em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, no valor de R$ 
27.665,83 cada uma, reajustáveis anualmente, pela variação do 
IGPM – FGV, ou outro índice que, em substituição, venha a ser 
adotado pelo Estado para a correção dos débitos. Paragrafo Pri-
meiro: O Recolhimento será efetuado até o dia 10 (dez) de cada 
mês, através de DARE- Cod. 890-4, mediante depósito no Banco 
do Brasil S.A. para conta do Tesouro do Estado, especificando 
o número da parcela que está sendo recolhida, bem como o 
número total de parcelas do presente (a primeira, portanto como 
1/72 e assim sucessivamente).Paragrafo Segundo: O Municipio 
encaminhará o comprovante do recolhimento de cada parcela 
ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 
– DADE, da Secretaria, situado À Praça Ramos de Azevedo 254, 
5º andar, República, São Paulo – Capital. Paragrafo Terceiro: As 
parcelas recolhidas a destempo serão acrescidas de juros mora-
tórios de 0,5% ao mês. Clausula Terceira: O Descumprimento do 
presente acordo ensejará o vencimento antecipado da dívida. 
Clausula Quarta: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo para dirimir as dúvidas oriundas do pre-
sente Acordo e na eventual cobrança judicial do débito, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Data 
da assinatura do Termo de Reconhecimento e Parcelamento de 
Débito: 03-07-2019.

 Turismo
 DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

 Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Débito
Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Débito - 

Processo 105/2012 – Convênio 004/2012 – Parecer Jurídico CJ/
ST 5/2018 – Partícipes: Secretaria de Turismo e o Município de 
São Vicente – Objeto: Infraestrutura em vias Turísticas Cláusula 
Primeira: O Municipio reconhece o débito resultante do des-
cumprimento do Termo de Rescisão, Reconhecimento e Parcela-
mento de Débito, na importância de R$ 7.389.055,52, conforme 
cálculos de fls. 1073/1074 dos autos do Processo 105/2012, 
obrigando-se a restituir referida quantia ao Tesouro Estadual na 
forma que segue abaixo. Clausula Segunda: O ressarcimento da 
quantia referida na cláusula anterior será feito em 72 (setenta 
e duas) parcelas mensais, no valor de R$ 102.625,77 cada uma, 
reajustáveis anualmente, pela variação do IGPM – FGV, ou outro 
índice que, em substituição, venha a ser adotado pelo Estado 
para a correção dos débitos. Paragrafo Primeiro: O Recolhimento 
será efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês, através de DARE- 
Cod. 890-4, mediante depósito no Banco do Brasil S.A. para 
conta do Tesouro do Estado, especificando o número da parcela 
que está sendo recolhida, bem como o número total de parcelas 
do presente (a primeira, portanto como 1/72 e assim sucessiva-
mente). Paragrafo Segundo: O Municipio encaminhará o com-
provante do recolhimento de cada parcela ao Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE, da Secretaria, 
situado À Praça Ramos de Azevedo 254,5º andar, República, 
São Paulo – Capital. Paragrafo Terceiro: As parcelas recolhidas a 
destempo serão acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês. 
Clausula Terceira: O Descumprimento do presente acordo ense-
jará o vencimento antecipado da dívida. Clausula Quarta: Fica 
eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para 
dirimir as dúvidas oriundas do presente Acordo e na eventual 
cobrança judicial do débito, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. Data da assinatura do Termo de 
Reconhecimento e Parcelamento de Débito: 03-07-2019.

Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Débito - Pro-
cesso 549/2011 – Convênio 131/2011 – Parecer Jurídico CJ/ST 
5/2018– Partícipes: Secretaria de Turismo e o Município de São 
Vicente – Objeto: Teatro Municipal -2ª Etapa. Cláusula Primeira: 
O Municipio reconhece o débito resultante do descumprimento 
do Termo de Rescisão, Reconhecimento e Parcelamento de 
Débito, na importância de R$ 4.105.341,13, conforme cálculos 
de fls. 1012/1013 dos autos do Processo 549/2011, obrigando-
-se a restituir referida quantia ao Tesouro Estadual na forma que 
segue abaixo. Clausula Segunda: O ressarcimento da quantia 
referida na cláusula anterior será feito em 72 (setenta e duas) 
parcelas mensais, no valor de R$ 57.018,63 cada uma, reajustá-
veis anualmente, pela variação do IGPM – FGV, ou outro índice 
que, em substituição, venha a ser adotado pelo Estado para a 
correção dos débitos. Paragrafo Primeiro: O Recolhimento será 
efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês, através de DARE- Cod. 
890-4, mediante depósito no Banco do Brasil S.A. para conta do 
Tesouro do Estado, especificando o número da parcela que está 
sendo recolhida, bem como o número total de parcelas do pre-
sente (a primeira, portanto como 1/72 e assim sucessivamente).
Paragrafo Segundo: O Municipio encaminhará o comprovante 
do recolhimento de cada parcela ao Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias – DADE, da Secretaria, situado à 
Praça Ramos de Azevedo 254 – 5º andar, República, São Paulo 
– Capital. Paragrafo Terceiro: As parcelas recolhidas a destempo 
serão acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês. Clausula 
Terceira: O Descumprimento do presente acordo ensejará o 
vencimento antecipado da dívida. Clausula Quarta: Fica eleito o 
Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir 
as dúvidas oriundas do presente Acordo e na eventual cobrança 
judicial do débito, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. Data da assinatura do Termo de Reconhe-
cimento e Parcelamento de Débito: 03-07-2019.

Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Débito - Pro-
cesso 3296/2008 – Convênio 146/2008 – Parecer Jurídico CJ/ST 
5/2018 – Partícipes: Secretaria de Turismo e o Município de São 
Vicente – Objeto: Sistema de ar condicionado do Teatro Munici-
pal. Cláusula Primeira: O Municipio reconhece o débito resultan-
te do descumprimento do Termo de Rescisão, Reconhecimento e 
Parcelamento de Débito, na importância de R$ 574.656,03, con-
forme cálculos de fls.652/653 dos autos do Processo 3296/2008, 
obrigando-se a restituir referida quantia ao Tesouro Estadual na 
forma que segue abaixo. Clausula Segunda: O ressarcimento da 
quantia referida na cláusula anterior será feito em 72 (setenta 
e duas) parcelas mensais, no valor de R$ 7.981,33 cada uma, 
reajustáveis anualmente, pela variação do IGPM – FGV, ou outro 
índice que, em substituição, venha a ser adotado pelo Estado 
para a correção dos débitos. Paragrafo Primeiro: O Recolhimen-
to será efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês, através de 
DARE- Cod. 890-4, mediante depósito no Banco do Brasil S.A. 
para conta do Tesouro do Estado, especificando o número da 
parcela que está sendo recolhida, bem como o número total de 
parcelas do presente (a primeira, portanto como 1/72 e assim 
sucessivamente).Paragrafo Segundo: O Municipio encaminhará 
o comprovante do recolhimento de cada parcela ao Departa-
mento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE, da 
Secretaria, situado À Praça Ramos de Azevedo, 254, República, 
São Paulo – Capital. Paragrafo Terceiro: As parcelas recolhidas a 
destempo serão acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês. 
Clausula Terceira: O Descumprimento do presente acordo ense-
jará o vencimento antecipado da dívida. Clausula Quarta: Fica 
eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para 
dirimir as dúvidas oriundas do presente Acordo e na eventual 
cobrança judicial do débito, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. Data da assinatura do Termo de 
Reconhecimento e Parcelamento de Débito: 03-07-2019.

Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Débito - Pro-
cesso 127/2014 – Convênio 050/2014 – Parecer Jurídico CJ/ST 
5/2018 – Partícipes: Secretaria de Turismo e o Município de São 
Vicente. – Objeto: Implantação de Estrutura Complementar na 
Orla da Praia do Itararé. Cláusula Primeira: O Municipio reconhe-
ce o débito resultante do descumprimento do Termo de Rescisão, 
Reconhecimento e Parcelamento de Débito, na importância de 
R$ 1.933.340,73, conforme cálculos de fls.397/398 dos autos do 
Processo 127/2014, obrigando-se a restituir referida quantia ao 
Tesouro Estadual na forma que segue abaixo. Clausula Segunda: 
O ressarcimento da quantia referida na cláusula anterior será 
feito em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, no valor de R$ 
26.851,95 cada uma, reajustáveis anualmente, pela variação do 
IGPM – FGV, ou outro índice que, em substituição, venha a ser 
adotado pelo Estado para a correção dos débitos. Paragrafo Pri-
meiro: O Recolhimento será efetuado até o dia 10 (dez) de cada 
mês, através de DARE- Cod. 890-4, mediante depósito no Banco 
do Brasil S.A. para conta do Tesouro do Estado, especificando 
o número da parcela que está sendo recolhida, bem como o 
número total de parcelas do presente (a primeira, portanto como 
1/72 e assim sucessivamente).Paragrafo Segundo: O Municipio 
encaminhará o comprovante do recolhimento de cada parcela 
ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 
– DADE, da Secretaria, situado À Praça Ramos de Azevedo 254 
– 5º andar, República, São Paulo – Capital. Paragrafo Terceiro: 
As parcelas recolhidas a destempo serão acrescidas de juros 
moratórios de 0,5% ao mês.Clausula Terceira: O Descumprimen-
to do presente acordo ensejará o vencimento antecipado da 
dívida.Clausula Quarta: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital 
do Estado de São Paulo para dirimir as dúvidas oriundas do 
presente Acordo e na eventual cobrança judicial do débito, com 

tesistas for superior a dez, será procedida a escolha por sorteio 
no dia 20 de agosto, às 13h30.

O pedido de afastamento dos inscritos e eventuais suplen-
tes será encaminhado pelo Centro de Estudos ao Conselho da 
PGE nos termos da Deliberação CPGE 9, de 2.2.2006.

Os participantes deverão apresentar ao Serviço de Aper-
feiçoamento o certificado de participação e o relatório das 
atividades no prazo de 10 dias úteis a contar do encerramento 
do evento, sob pena de restituição dos valores despendidos, por 
meio do sistema eletrônico de inscrições, item “relatório cursos 
externos”.

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE SANTOS

 Despacho do Procurador do Estado Chefe da Pr.2-
-Santos, de 25-06-2019

Processo PGE 18766-83594/2019
Dispensa 016/19
Empresa: PMB Manutenção e Restauração Predial S/S Ltda
CNPJ 60.011.574/0001-97
Objeto: Contratação de empresa especializada na limpeza 

das calhas
da Regional de Santos
Valor R$ 730,00
PTRES: 400135 - Elemento: 339039.79
 Despacho do Procurador do Estado Chefe da Pr.2-

-Santos, de 25-6-2019
Processo PGE 18766-288338/2019
Objeto: aquisição de estabilizadores e lâmpadas LED para 

a Regional de Santos
Homologo o resultado da cotação eletrônica 

400111000012019OC00014, realizado pelo sistema
BEC -modalidade dispensa e adjudico em favor da empresa:
SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 

53.249.470/0001-50 (item 2- lâmpadas LED)
valor R$ 504,00
o item 1 (estabilizadores) foi fracassado.
Lançado no sistema BEC outra Oferta de Compras 

400111000012019OC00017 e novamente fracassado.
PTRES: 400135 – Elemento: 339030.90

 PROCURADORIA REGIONAL DE SOROCABA

 Portaria do Procurador do Estado Chefe, de 4-6-2019
Cancelando, em virtude de requerimento e a partir de 

1-7-2019, a credencial de Estagiário outorgada para exercer, 
na Procuradoria Regional de Sorocaba, atividades compatíveis 
com conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 
4-7-1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil, a estudante de Direito GABRIELA 
CRISTINA DOS SANTOS, RG. 45.443.985-4, com fundamento no 
artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 15-7-2010, c.c. artigo 
2º da Portaria CGPGE1, de 14-8-2018.

 PROCURADORIA REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO

 Portaria do Procurador do Estado Chefe Substituto, 
de 4-7-19

Cancelando, a partir de 04-07-2019, a credencial de 
estagiário outorgada à estudante de Direito Mariana Rodrigues 
Lima, RG. 30.958.118-7, com fundamento no artigo 12, inciso V, 
do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Portaria PR-6/G-14/2019).

 Transportes 
Metropolitanos
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução STM - 48, de 05-7-2019

Autoriza a integração física e tarifária envolvendo 
os atendimentos metropolitanos gerenciados pela 
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de 
São Paulo S.A – EMTU/SP, que especifica

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, com funda-
mento no Decreto 49.752, de 04-07-2005,

Considerando o disposto no Estudo Técnico DO-GLI-
-DPL-216/2019, anexo ao Ofício DO-GLI-DPL 675/2019, encami-
nhado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de 
São Paulo S/A – EMTU/SP;

Considerando a Informação Técnica CTC 710/2019, que 
analisou o pleito e concluiu pelo seu atendimento,

Resolve:
Artigo 1º - Autorizar a integração física e tarifária entre 

os atendimentos metropolitanos C-356TRO-000-R Taboão da 
Serra (C.S.U.) – São Paulo (Metrô Morumbi) e C-510TRO-000-
-R Embú das Artes (Jardim Vazame) – São Paulo (Pinheiros), 
operados pelo Consórcio Intervias, observadas as formalidades 
pertinentes.

§1º A tarifa integrada será no valor de R$ 4,85, observado o 
intervalo de tempo máximo para a efetiva utilização da redução 
tarifária de 120 minutos.

§2º Ao embarcar na linha C-356TRO-000-R o usuário paga 
tarifa correspondente a R$ 4,85 com o Cartão BOM, desembarca 
no trecho de contato das linhas e acessa a linha C-510TRO-000-
-R, sem pagamento de complemento de tarifa.

§3º Ao embarcar na linha C-510TRO-000-R o usuário paga 
tarifa correspondente a R$ 4,85 com o Cartão BOM, desembarca 
no trecho de contato das linhas e acessa a linha C-356TRO-000-
-R, sem pagamento de complemento de tarifa.

Artigo 2º - O desconto decorrente da integração de que 
trata o “caput” do artigo 1° não pode ser em tempo algum 
objeto de eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, com eficácia a partir do início da operação 
integrada.

 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: 05-07-2019
UG Liquidante: 370108

Nº DA PD VALOR

2019PD00149 3.600,00
2019PD00150 268,00
2019PD00151 390,00
2019PD00152  2.575,00
2019PD00153 72,50
Total 6.905,50


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2019-07-06T01:11:00-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




