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Cardoso, Najla Maria da Silva Pinto e Thaís Pereira Silva Oliveira 
para, na qualidade de membros, integrarem a Comissão de Ava-
liação Cadastral - CAC, no âmbito da Reitoria da Universidade 
de São Paulo, tendo como suplente Ednéia Martins Silva. Esta 
Portaria vigorará pelo prazo de 01 ano, a partir de 13-7-2019. 
Proc. USP 2010.1.11239.1.0;

nos termos do inciso IV, do artigo 3º, da Lei Federal 10.520, de 
17-07-2002, combinado com o disposto no inciso IV, do artigo 3º, 
do Decreto Estadual 47.297, de 06-11-2002, e alínea “b”, inciso 
I, do artigo 1º, da Portaria GR-6.561, de 16-06-2014, Aline Rosa 
Lopes Santana Barros Dezio (Certificações Fundap 137048 e USP 
03/2006), Celma Cristina Cunha Cardoso (Certificações Fundap 
242222 e 296484), Cristina Alves Pinheiro (Certificações Fundap 
059586 e 133344 e USP 15-2004), Gabriela de Paula Pereira 
(Certificações Fundap 250945 e 251447), Leila Cristina Prazeres 
Silva (Certificação Fundap 164588), Leslie de Oliveira Heringer 
(Certificação Fazesp 1205/2015), Luís Antonio Alves (Certifica-
ção Fundap 164617), Márcia Guimarães Apratto (Certificação 
Fundap 164711), Márcio da Silva Pereira (Certificação Fundap 
164604), Marco Antonio do Nascimento Silva (Certificação Fun-
dap 165310), Rafael Uno Carneiro (Certificações Fundap 296164 
e 296737), Rodrigo Olivetti (Certificação Fundap 307558), Rogério 
Deodoro dos Santos (Certificação Fazesp 2887/2016), Sandra 
Cristina Campos (Certificações Fundap 136959 e USP 01/2004) 
Willer Kley Francisco (Certificação Fazesp 8399/2017) e Zenon 
Seckler Ewald (Certificações Fundap 136961 e USP 02/2003) 
para atuarem como Pregoeiros nos procedimentos licitatórios 
a serem instaurados na Reitoria da USP (RUSP), incluindo as 
licitações de interesse de Unidades-órgãos atendidas por referido 
Órgão Central, através da modalidade de Pregão em ambiente 
eletrônico e-ou presencial, conforme suas respectivas formações-
-capacitações, objetivando a aquisição de bens e serviços comuns; 
para compor a Equipe de Apoio, ficam designados Eduardo 
Haruo Yonea, Henrique Piacente Talarico, Lilian Alvarenga, Magda 
Rodrigues dos Santos, Marcos Roberto Santiago, Roberta Cristina 
Santos Severino e Simone Galdi; os pregoeiros acima designados 
poderão atuar como suplente de Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio. 
Esta Portaria vigorará pelo prazo de 01 ano, a partir de 28-7-2019. 
Proc. USP 2010.1.11239.1.0.

 GABINETE DO VICE-REITOR

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL
 Departamento de Administração
 DIVISÃO DE MATERIAL
Comunicado
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria USP-

-GR-4.710, de 27-02-2010, justificamos que o pagamento à 
empresa Digiservi Trading Ltda., através da Nota de Empenho 
02371362/2019, Processo 2019.1.08553.1.7, não teve seu paga-
mento efetuado na data devida por problemas administrativos 
que impossibilitaram a tramitação normal do processo.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Retificações
Do D.O. de 14-6-2019
Na Resolução CoPGr-7.739/19, no item VI.1 - Credencia-

mento de Disciplinas, onde se lê: “...Nas propostas de creden-
ciamento e recredenciamento, as ementas das disciplinas devem 
ser apresentadas na língua portuguesa e inglesa. Clique ou 
toque aqui para inserir o texto.”, leia-se: “...Nas propostas de 
credenciamento e recredenciamento, as ementas das disciplinas 
devem ser apresentadas na língua portuguesa e inglesa.”; no 
item VII - Exame de Qualificação, onde se lê: “O Exame de 
Qualificação é exigido tanto no curso de Doutorado e Doutorado 
Direto. A inscrição no exame de qualificação é de responsabili-
dade do estudante e deverá ser feita dentro do prazo máximo 
estabelecido pelo programa neste Regulamento conforme itens 
VII.2.1 e VII.3.1.”, leia-se: “O Exame de Qualificação é exigido 
tanto no curso de Doutorado e Doutorado Direto. A inscrição 
no exame de qualificação é de responsabilidade do estudante 
e deverá ser feita dentro do prazo máximo estabelecido pelo 
programa neste Regulamento conforme itens VII.3.1 e VII.4.1.”;

Do D.O. de 6-7-2019
Na Resolução CoPGr-7.770/19, no item IV.2, onde se lê: “O 

estudante de Doutorado, portador do título de Mestre pela USP ou 
por ela reconhecido, deverá integralizar um mínimo de unidades 
de crédito, da seguinte forma: 96 (noventa e seis) unidades de cré-
dito, sendo 24 (vinte e quatro) em disciplinas e 72 (setenta e dois) 
na tese.”, leia-se: “O estudante de Doutorado, portador do título 
de Mestre pela USP ou por ela reconhecido, deverá integralizar um 
mínimo de unidades de crédito, da seguinte forma: 168 (cento e 
sessenta e oito) unidades de crédito, sendo 24 (vinte e quatro) em 
disciplinas e 144 (cento e quarenta e quatro) na tese.”

 CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA 
AGRICULTURA

 Despacho do Diretor, de 15-7-2019
Ratificando, no Processo 19.1.342.64.5, o ato declaratório 

de dispensa de licitação, de acordo com o art. 24, inciso XXI, 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ressaltando que a 
responsabilidade pela justificativa técnica é do emitente. Auto-
rizo a despesa, nos termos do inciso II, alínea “h”, da Portaria 
GR-6.561/2014.

Reserva técnica da Fapesp, Processo 2014/50320-4.
Contratado: Shimatsu Laten Americ S.A. (SLA).
Valor: US$ 40.000,00 (quarenta mil dólares).

 AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

 Resumo de Convênio
Proc. USP 19.1.10699.1.5.
Partícipes: Universidade de São Paulo e "Kyushu University" 

(Japão).
Objeto: Cooperação acadêmica em todas as áreas disponí-

veis em ambas as universidades, a fim de promover o intercâm-
bio de estudantes das respectivas instituições.

Vigência: De 3-6-19 a 2-6-24.
Data da assinatura: 12-7-2019.
Resumo de Acordo
Proc. USP 19.1.10698.1.9.
Partícipes: Universidade de São Paulo e "Kyushu University" 

(Japão).
Objeto: Cooperação acadêmica entre as partes, em áreas 

de mútuo interesse.
Vigência: De 3-6-19 a 2-6-24.
Data da assinatura: 12-7-2019.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

 Despacho do Diretor, de 15-7-2019
Justificando, nos termos do § 1º, do artigo 5º, da Portaria 

GR-4.710/2010, que o pagamento à empresa abaixo não foi 
efetuado na data do vencimento, devido a problemas adminis-
trativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo:

Empresa: Jabu Engenharia Elétrica Ltda.
Documento Fiscal: 380001
Processo: 19.1.1144.18.9
Empenho: 2656049/19 e 2656030/19
Data do pagamento: 16-7-2019

(...)
SEVERIDADE DOIS - Corresponde a um problema que cause 

grande impacto ao sistema (é uma situação relacionada à deter-
minada funcionalidade, sendo que outras funcionalidades da apli-
cação operam dentro da normalidade) cabendo à Softplan alocar 
seus esforços objetivando a solução, num prazo de até 72 horas, 
contados da devida comunicação formal do problema de forma 
clara e precisa. Exemplo: distribuição de processos não funciona 
ou apresenta distorções que comprometem os resultados (fl. 670).

16.1. Como se observa, são falhas que, não solucionadas 
no prazo estabelecido, provocaram sérios danos à defesa do 
Estado em juízo, pela perda de prazos para manifestações 
processuais, o que também repercute na imagem da instituição 
de advocacia pública.

17. Assim, para preservação ao direito à ampla defesa e con-
traditório, constitucionalmente assegurados, designo para presidir 
a apuração o Oficial Administrativo da Diretoria de Serviços de 
Material e Patrimônio, senhor Wladimir Bustelli, bem como deter-
mino a citação da empresa Softplan Planejamento e Sistemas 
Ltda, CNPJ 82.845.322/0001-04, na pessoa de seu Representante 
Legal, dos termos da presente, e sua intimação para, em querendo, 
apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento da citação, sob pena de, em não sendo aptas 
as razões apresentadas a ilidir o descumprimento contratual 
apontado, ser aplicada a penalidade de multa moratória à razão 
de 10% em razão da extensão das consequências advindas dessa 
inexecução parcial, aplicado sobre os valores contratuais referen-
tes aos Serviços de Garantia de Atualização Tecnológica, Suporte 
Técnico e Manutenção pós-implantação, Contratos PGE45/2015 e 
PGE 31/2016, nos termos do artigo 1º, III, “a” da Resolução GPG 
18 de 27-03-1992, totalizando R$ 391.307,44, nos termos do 
art. 87 da Lei Federal 8.666/93, c/c a Resolução GPG/PGE 18, de 
27-03-1992, artigo I, inciso III, “a”.

Assim, para preservação ao direito à ampla defesa e contra-
ditório, constitucionalmente assegurados, designo para presidir a 
apuração o Oficial Administrativo do Departamento de Suprimentos 
e Atividades Complementares, senhor Wladimir Bustelli, bem como 
determino a citação da empresa NTC - Núcleo de Tecnologia e 
Conhecimento em Informática LTDA,, CNPJ 05.255.748/0001-59, 
na pessoa de seu Representante Legal, dos termos da presente, e 
sua intimação para, em querendo, apresentar defesa, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da citação, sob pena 
de, em não sendo aptas as razões apresentadas a ilidir o descum-
primento contratual apontado, impondo à contratada a penalidades 
de multa no importe de R$ 7.890,00, correspondente a 10% do 
valor contratual referente à prestação de serviços dos meses de 
setembro de 2018 a janeiro de 2019, nos termos do artigo 1º, inciso 
III, "a" da Resolução GPG 18 de 27-03-1992.

 CENTRO DE ESTÁGIOS
 Despachos da Procuradora do Estado Chefe de Gabi-

nete e Coordenadora do Centro de Estágios da Procurado-
ria Geral do Estado, de 12-7-2019

Processo Seletivo para estágio de Direito
A Procuradora do Estado Chefe de Gabinete e Coordena-

dora do Centro de Estágios da PGE, no uso de suas atribuições 
legais, diante da regularidade do certame, HOMOLOGA o pre-
sente processo seletivo, nos termos do disposto no art. 4º, §1º, 
da Portaria CGPGE 1, de 14-08-2018.

GDOC 19016-145426/2019
Procuradoria Regional de Campinas
GDOC 16616-667509/2018
Procuradoria Regional de Taubaté
GDOC 16903-126146/2019
Procuradoria do Contencioso Ambiental e Imobiliário

 Transportes 
Metropolitanos
 COORDENADORIA DE TRANSPORTE 
COLETIVO

 Despacho do Coordenador, de 11-7-2019
Com fundamento no artigo 1º, inciso II, letra “a”, da Reso-

lução STM – 046, de 06.07.05, aprovo as alterações de caracte-
rísticas operacionais da linha metropolitana abaixo relacionada:

Processo STM – 0284165/2018
Interessado: Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A
Assunto: Alteração de características operacionais da linha 

C-5308TRO-000-R.
Aprovo as alterações de horários da linha C-5308TRO-000-

-R, Potim (Miguel Vieira) – Aparecida (Terminal Rodoviário de 
Aparecida), para o Serviço Complementar (Viagens Parciais) 
C-5308VP1-000-R, Potim (Minas Gerais) – Aparecida (Terminal 
Rodoviário de Aparecida), alterações de horários, 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 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 do Vale do Paraíba e Litoral Norte 
– RMVPLN

OSM LINHA EMPRESA

10 5308 Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.422, de 15-7-2019

Dispõe sobre redistribuição de cargos de Professor 
Titular

O Reitor da Universidade de São Paulo, consoante o deli-
berado pela Comissão de Atividades Acadêmicas, em sessão de 
24-6-2019, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Os 3 (três) cargos de Professor Titular, ref. MS-6, 
da PG do QDUSP, relacionados abaixo ficam redistribuídos 
entre os Departamentos da Escola Politécnica, na seguinte 
conformidade:
Nº do Cargo: Do Departamento de: Para o Departamento de:
130222 Engenharia de Computação e Sistemas Digitais Engenharia de Sistemas Eletrônicos
130397 Engenharia de Energia e Automação Elétrica Engenharia de Estruturas e Geotécnica
224553 Engenharia de Produção Engenharia de Minas e de Petróleo

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

Portarias do Reitor, de 15-7-2019
Designando:
nos termos do artigo 8º, inciso III, do Decreto Estadual 

52.205, de 27-09-2007, que instituiu o Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado de São Paulo - Caufesp, combinado com 
o artigo 51 da Lei 8.666, de 21-06-1993, Celma Cristina Cunha 

2. Os contratos em voga foram firmados entre a Procura-
doria Geral do Estado e a empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO 
E SISTEMAS LTDA, objetivando a prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados, compreendendo atualização tec-
nológica e funcional, suporte técnico e manutenção ao sistema 
informatizado de controle de processos judiciais (PGE.net) - 
Contrato PGE 45/2015 e a prestação de serviços de evolução 
tecnológica e funcional, suporte técnico remoto e presencial e 
manutenção no sistema informatizado para o controle de pro-
cessos judiciais (PGE.net), no módulo Execução Fiscal Eletrônica 
- SAJ/EFE - Contrato PGE 31/2016.

3. De acordo com o que consta dos autos, houve aponta-
mentos de 99 (noventa e nove) falhas no sistema, para os quais 
o prazo para atendimento de 72 horas, considerando o enqua-
dramento como nível de Severidade Dois, foi desrespeitado em 
59 (cinquenta e nove) casos (fl. 618).

4. Inicialmente, foi instaurado o presente processo adminis-
trativo para aplicação das penalidades previstas em lei (fl. 91), 
para apuração dos fatos narrados a fls. 13/16.

5. Foi apresentado relatório pela Assessoria de Tecnologia 
da Informação da PGE sobre o fato originário, bem como sobre 
aqueles mencionados no item 3, com proposta de aplicação de 
pena de advertência e multa no valor de 10% das obrigações 
contratuais, concernentes aos Contratos PGE 45/2015 e PGE 
31/2016 (fls. 549/621).

6. Intimada pela via postal (fl. 715), a contratada apresen-
tou defesa prévia a fls. 716/730 e os autos foram encaminhados 
para manifestação deste órgão jurídico.

7. Foi exarada a Cota SubG-Cons 206/2019 (fls. 742/743) 
com proposta de adiamento da decisão de instauração do 
presente processo administrativo, para incluir todos os fatos 
constantes do relatório de fls. 549/621, a qual foi acolhida pela 
Subprocuradora Geral Adjunta e em seguida o aditamento foi 
realizado pela Procuradora Geral do Estado (fls. 744/746).

8. A contratada foi novamente notificada via postal (ti. 755) 
e apresentou nova defesa prévia (fls. 756/761). A Assessoria de 
Tecnologia da Informação da PGE manifestou-se a fls. 762/764, 
com reiteração da proposta de aplicação de multa anteriormen-
te apresentada, o que foi confirmado pelo Departamento de 
Suprimentos e Atividades Complementares, que solicitou nova 
manifestação desta Subprocuradoria (fls. 764).

9. Ao celebrar os contratos acima identificados com a 
Procuradoria Geral do Estado, a empresa Softplan Planejamento 
e Sistemas Ltda. obrigou-se ao cumprimento das cláusulas ali 
estipuladas, que se tornaram vinculantes.

10. Como se verifica pela instrução dos autos, foram abertos 
99 "Salts" referentes a falhas das mais diversas ordens, em 
grande parte relacionadas a incorreções da versão 5.1 do PGE.
net. e identificadas como Severidade 2, as quais não foram solu-
cionadas no prazo de 72 horas previsto no contrato, conforme 
Cláusula Terceira, § 1° (fl. 670).

11. Em sua defesa (fls. 716/730 e 756/761), a contratada 
aduziu em síntese que i) os problemas ocorreram quando da 
implantação de uma nova versão do sistema, o que se trata 
de atividade de grande dificuldade; ii) com relação aos prazos, 
houve erro na contagem para solução da falhas por parte da 
PGE, que não considerou apenas dias úteis, e não reconheceu o 
envio da correção para aceite como prazo para encerramento da 
"Salt" e iii) a multa, caso mantida, deve ter por base a rubrica 
contratual referente aos "Serviços de Suporte Técnico Remoto e 
Manutenção Corretiva" e não o "Serviço de Garantia de Atuali-
zação Tecnológica" e não deve corresponder ao montante anual 
do contrato, mas sim à sua parcela mensal.

12. Contudo, suas alegações não merecem prosperar. Senão 
vejamos.

13. Primeiramente é importante ressaltar que a contratada 
assumiu o atraso no atendimento das "Salts", apresentando 
como justificativa apenas que os problemas ocorreram devido 
à implantação de uma nova versão do sistema, situação gerava 
dificuldades.

13.1 Conforme manifestação técnica da Assessoria de Tec-
nologia da Informação da PGE, cujo trecho ora transcrevemos, 
tal justificativa não se sustenta:

Não há como afastar as cláusulas contratuais referentes 
ao acordo de nível de serviço como pretendido em razão dos 
problemas experimentados no sistema terem decorrido na 
implantação de uma nova versão.

(...)
Por vezes, a evolução tecnológica é tamanha, que exige a 

migração de plataforma ou tecnologia, implicando no refazi-
mento de grande parte do sistema. Em geral, a migração para 
tecnologias mais atuais se dá pela disponibilização de novas 
versões do produto.

(...)
Os serviços sob demanda precedem o uso de qualquer nova 

funcionalidade, na
medida em que elas precisam ser criadas antes de poderem 

ser utilizadas. Trata-se de um processo complexo que envolve 
especificação de requisitos, análises de sistemas, programação, 
homologação e testes, entre outros.

(...)
Não há como justificar falhas na entrega de unia versão do 

sistema em razão de novas funcionalidades desenvolvidas, pois 
o esperado é que versões atualizadas tragam inovações e itens 
anteriormente indisponíveis (fls. 732/736).

14. Em seguida, a contratada questionou o prazo de con-
tagem para o atendimento da Salt, bem como seu termo de 
encerramento.

14.1 Sobre o primeiro argumento não existe nenhuma cláusula 
contratual que preveja que o atendimento deverá ser realizado em 
"dias úteis", até mesmo porque o prazo em questão é contado em 
horas, sem qualquer menção a eventual suspensão, como alegado. 
Ademais, ainda que o prazo pudesse ser considerado apenas em 
dias úteis, o atraso verificou-se na maioria dos casos.

14.2 Sobre o termo de encerramento, novamente assiste 
razão à Assessoria de Tecnologia da Informação da PGE, que 
informou ter sido considerado o encerramento da Salt no portal 
do cliente, sistema criado pela própria contratada. Também 
informou que o momento em que a contratada encaminhava 
mensagem eletrônica sobre a solução da Salts não foi considera-
do para fins de encerramento pois muitas vezes a demanda não 
era completamente atendida, persistindo o problema (fls. 737).

15. Por fim, sobre as penalidades, a contratada questionou 
a base se cálculo da multa, tanto para que seja considerado 
como base o valor do contrato apenas no Parecer SubG-Cons 
57/2019 que tange aos "Serviços de Suporte Técnico Remoto e 
Manutenção Corretiva", bem como o valor da parcela mensal.

15.1. Tais argumentos devem ser igualmente rejeitados. A 
proposta de aplicação de penalidade está aderente ao previsto na 
Resolução PGE-18, de 27-03-1992, que regulamenta o procedimen-
to sancionatório decorrente de contratos geridos pela PGE e no caso 
enseja a aplicação de penalidades em decorrência da inexecução 
parcial do contrato, conforme art. 1°, III da referida Resolução.

15.2. No mais, destacamos a pertinente ressalva da Asses-
soria de Tecnologia da Informação da PGE:

Também não há equívoco na eleição da base de cálculo 
adotada para aferir o valor da multa, que deve corresponder ao 
valor contratual da rubrica em que houve a inexecução, e não 
a uma parcela mensal. Trata-se de atividade contínua que não 
comporta mensuração específica ou fracionamento (fl. 739).

16. Assim, como verificado, as falhas ocorridas no sistema 
PGE. Net, foram classificadas como Severidade 2, que são assim 
definidas nos termos contratuais:

Cláusula Terceira - Da Garantia e Assistência Técnica do 
Produto

§ 1º (...)
Quanto à análise, diagnóstico e solução de problemas, a 

PGE e a Softplan determinarão a severidade do problema, de 
comum acordo, respeitadas as situações abaixo:

1.6. Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento – 
DAIL;

2. Caberá ao gestor da área analisar as normas específicas do 
zoneamento vigente no local pretendido pelo empreendimento;

2.1. Os limites das Unidades de Conservação Estaduais 
paulistas estão disponíveis no site no Geoportal da Secretaria 
do Meio Ambiente – DataGEO (http://datageo.ambiente.sp.gov.
br/) – que deverá ser utilizado para identificar adequadamente 
materiais cartográficos protocolados.

2.1.1. O Núcleo de Regularização Fundiária deverá ser con-
sultado para confirmação da localização pretendida em função 
de dúvidas quanto aos limites da UC ou do zoneamento.

2.2. Compete ao gestor formalizar manifestação técnica 
à proposta.

2.2.1. Diante da inexistência de óbices à instalação preten-
dida, a manifestação deverá ser de não-objeção, submetendo-a 
ao superior;

2.2.2. Caberá a Gerência responsável registrar sua análise 
nos autos e encaminhá-los a respectiva Diretoria

2.2.3. O Núcleo de Novos Negócios e Parcerias deverá se 
manifestar sobre a necessidade de taxas ou cobranças;

2.2.4. Fica delegada à Diretoria Adjunta o encaminhamento 
da resposta diretamente ao interessado por meio de Ofício, com 
a manifestação do gestor como anexo.

2.2.4.1. A cópia do Ofício formalizado pela Diretoria Adjunta 
deverá ser entregue aos arquivos da Diretoria Executiva.

Anexo II – Instalação de infraestrutura em Unidades de Uni-
dades de Conservação de Uso Sustentável de Posse ou Domínio 
Público, incluindo Reservas de Desenvolvimento Sustentável e 
Reservas Extrativistas sob gestão da Fundação Florestal

1. O responsável pela instalação deverá apresentar na 
ocasião de sua solicitação todos os documentos relacionados 
abaixo:

1.1. Localização dos equipamentos, em planta ou arquivo 
digital vetorial, com coordenadas geográficas claramente apre-
sentadas, com Sistema de Coordenadas, Projeção e Datum devi-
damente identificados, pontuando a intervenção em função dos 
limites da UC e à rede de infraestrutura previamente instalada;

1.2. Projeto de instalação, descrevendo as características 
do equipamento de infraestrutura pretendido e as etapas de 
intervenção, planta planimétrica e, laudo fotográfico.

1.2.1. Para empreendimentos lineares, será admitido o 
registro de traçado sobre imagens aéreas; para empreendimen-
tos pontuais, o laudo fotográfico deverá registrar 360º a partir 
do par de coordenadas pretendidas;

1.2.2. Para empreendimentos lineares e intervenções em 
áreas, deverá ser apresentada a tabela com vértices georrefe-
renciados.

1.2.3. As siglas e abreviações adotadas devem ser propria-
mente identificadas em qualquer tabela ou planilha.

1.3. RG e CPF do interessado ou seu responsável legal, 
devidamente identificado por procuração.

1.4. Registro em Laudo de Identificação Fundiária (LIF) ou 
outro documento oficial de cadastro de ocupantes reconhecido 
pelo órgão gestor, sempre que aplicável.

1.5. Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento - 
DAIL, se aplicável.

2. Caberá ao gestor da área analisar as normas específicas 
do zoneamento vigente no local pretendido pelo empreen-
dimento, além das regras constantes do Plano de Utilização 
ou Plano de Manejo da Unidade de Conservação, sempre que 
existente.

2.1.1. Nos casos de Reserva de Desenvolvimento Sustentá-
vel e Reserva Extrativista, encaminhar ao Conselho Deliberativo 
da Unidade de Conservação para manifestação, cuja ata deverá 
acompanhar a informação técnica do gestor da Unidade de 
Conservação.

2.2. Os limites das Unidades de Conservação Estaduais 
paulistas estão disponíveis no site no Geoportal da Secretaria 
do Meio Ambiente – DataGEO (http://datageo.ambiente.sp.gov.
br/) – que deverá ser utilizado para identificar adequadamente 
materiais cartográficos protocolados.

2.2.1. O Núcleo de Regularização Fundiária deverá ser con-
sultado para confirmação da localização pretendida em função 
de dúvidas quanto aos limites da UC ou do zoneamento.

2.3. Compete ao gestor formalizar manifestação técnica 
à proposta.

2.3.1. Diante da inexistência de óbices à instalação preten-
dida, a manifestação deverá ser de não-objeção, para conside-
ração superior;

2.3.2. Caberá a Gerência responsável registrar sua análise 
nos autos e encaminhá-los a respectiva Diretoria.

2.3.3. Fica delegada à Diretoria Adjunta o encaminhamento 
da resposta diretamente ao interessado por meio de Ofício, com 
a manifestação do gestor como anexo.

2.3.3.1. A cópia do Ofício formalizado pela Diretoria Adjunta 
deverá ser entregue aos arquivos da Diretoria Executiva.

 Procuradoria Geral do 
Estado
 GABINETE DA PROCURADORA-GERAL 
DO ESTADO

 Despacho da Procuradora do Estado, Assessora Chefe 
da Assessoria Jurídica do Gabinete, De 15-7-2019

Processo: SE-6606/2013, Vols. I ao III (SEE-917201/2019) c/ 
ap. SEDUC-1855078/2019 Sobre pedido de vista: Fica deferida 
vista do processo em referência, ao interessado Renato da Silva 
Neto Junior, através de seu advogado, Dr. Vinícius Santos de 
Souza, OAB/SP 227.858-E, por 10 dias, no interior do Palácio do 
Governo, Av. Morumbi – 4500, Centro de Protocolo e Expedição, 
sala 23, térreo, ante a existência de documentos originais de 
difícil restauração (Lei federal 8.906, de 4.7.1994, art. 7º, § 1º, 
“2”), facultada a extração de cópias reprográficas das peças 
indicadas mediante o recolhimento da respectiva taxa.

 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 Portaria da Diretora, de 15-7-2019
Processo PGE-GDOC 19016-326479/2018
Objeto: Apuração de Conduta Irregular - SOFTPLAN
Portaria DSA – 04/2019
A Diretora de Departamento de Suprimentos e Atividades 

Complementares - Substituta, no uso de suas atribuições legais, 
previstas na resolução 83, de 19-10-1994, e tendo em vista o 
disposto no artigo 87 da Lei 8.666/93, bem como a aplicação 
prevista na Resolução GPG 18, de 27-03-1992, artigo 1, inciso 
III, “a”.

Resolve:
instaurar processo administrativo sancionatório em face 

da empresa Softplan Planejamento e Sistemas Ltda, CNPJ 
82.845.322/0001-04, com sede à Rodovia SC-401 – Km 01 10 – 
ParqTec ALFA – Centro Tecnológico IlhaSoft, na Cidade de Floria-
nópolis, Estado de Santa Catarina – Cep: 88030-912, em razão 
dos fatos noticiados no Processo PGE 19016-326479/2018, a 
saber:

1. Trata-se de processo de apuração e aplicação de sanções 
administrativas, instaurado pelo Departamento de Suprimentos 
e Atividades Complementares da Procuradoria Geral do Estado, 
face à ocorrência de falhas enquadradas como severidade dois, 
nos termos dos contratos, cuja solução demandou prazo supe-
rior acordo de nível de serviço contratado.


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2019-07-16T01:22:44-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




