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Educação Nacional, e do artigo 81 do Regimento Geral da USP, 
baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Entende-se por Extraordinário Aproveitamento 
nos Estudos a avaliação por meio de aplicação de prova, de 
modo a comprovar conhecimento extraordinário do(a) aluno(a) 
em disciplinas obrigatórias, exclusivamente teóricas, constantes 
da grade curricular do curso em que está matriculado(a).

§ 1º - Cabe ao(à) aluno(a) solicitar a avaliação mediante 
requisição protocolada no Serviço de Graduação de sua Unida-
de, ou no caso de curso interunidades, no Serviço de Graduação 
responsável pelo curso.

§ 2º - A solicitação da avaliação deverá ser feita no semestre 
anterior ao oferecimento da disciplina, 60 (sessenta) dias antes 
do encerramento do semestre letivo, de acordo com o Calendá-
rio Escolar estabelecido pela Pró-Reitoria de Graduação.

Artigo 2º - Para solicitar a avaliação para obtenção do 
Extraordinário Aproveitamento nos Estudos o(a) aluno(a) deverá 
atender às seguintes exigências:

I - estar regularmente matriculado(a) no período ideal cor-
respondente ao ano de ingresso no curso;

II - ter cumprido integralmente o primeiro ano do curso, 
com aprovação em todas as disciplinas correspondentes à grade 
curricular;

III - possuir média ponderada igual ou superior a 9,0 (nove) 
sem reprovações ou trancamentos em quaisquer disciplinas;

IV - respeitar os prazos fixados pela Comissão de Gradua-
ção no calendário oficial, não sendo admitidas requisições fora 
do prazo.

§ 1º - Ao solicitar a avaliação, o(a) aluno(a) deverá justificar 
seu pedido, cabendo à Comissão de Graduação, ou no caso de 
curso interunidades à respectiva Comissão de Graduação res-
ponsável pelo curso, a análise da solicitação, ouvida a Comissão 
de Coordenação do Curso.

§ 2º - No caso de alunos(as) transferidos(as), o seu histó-
rico escolar anterior também será analisado pela Comissão de 
Graduação, ou no caso de curso interunidades pela respectiva 
Comissão de Graduação responsável pelo curso.

§ 3º - Os(as) alunos(as) ingressantes pelo sistema de par-
ticipação em competições do conhecimento poderão solicitar 
Extraordinário Aproveitamento nos Estudos ao efetuarem a 
matrícula, nos mesmos termos e condições, cabendo à Comissão 
de Graduação, ou no caso de curso interunidades à respectiva 
Comissão de Graduação responsável pelo curso, a análise da 
solicitação, ouvida a Comissão de Coordenação do Curso, res-
salvadas as seguintes regras:

I - na matrícula inicial, o(a) aluno(a) ingressante pelo sis-
tema de participação em competições do conhecimento ficará 
dispensado(a) do cumprimento dos requisitos previstos nos 
incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - na matrícula correspondente ao 2º (segundo) semestre 
do primeiro ano do curso, o(a) aluno(a) ingressante pelo sis-
tema de participação em competições do conhecimento ficará 
dispensado(a) do cumprimento dos requisitos previstos nos 
incisos I e II do caput deste artigo.

Artigo 3º - A avaliação será estabelecida pela Comissão 
de Graduação, ou no caso de curso interunidades, pela(s) 
respectiva(s) Comissão(ões) de Graduação responsável(is) 
pela(s) disciplina(s), a(as) qual(is) constituirá(ão) uma banca 
examinadora composta por 3 (três) docentes que tenham 
ministrado a disciplina a ser avaliada, ou que tenham ministrado 
qualquer outra disciplina correlata.

§ 1º - A banca deverá elaborar uma prova escrita baseada 
na ementa da disciplina, com duração de 4 (quatro) horas, con-
tendo 5 (cinco) questões discursivas, com pesos iguais, valendo 
10 (dez) pontos.

§ 2º - Não haverá arguição.
Artigo 4º - Será considerado(a) aprovado(a) na avaliação 

o(a) aluno(a) que obtiver nota final igual ou superior a 8,0 (oito), 
que será a média das notas atribuídas pelos examinadores.

§ 1º - As notas variarão de 0 (zero) a 10 (dez), considerando 
a primeira casa decimal após a vírgula.

§ 2º - Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 81, § 
1º, do Regimento Geral.

Artigo 5º - O(A) aluno(a) que não se apresentar para a 
avaliação na data, local e horário estabelecidos pela Comis-
são de Graduação, ou no caso de curso interunidades pela(s) 
respectiva(s) Comissão(ões) de Graduação responsável(is) 
pela(s) disciplina(s), perderá o direito de solicitar nova avaliação 
para a mesma disciplina.

Artigo 6º - O resultado final será divulgado ao(à) aluno(a) 
antes do início do semestre letivo seguinte e o devido registro 
será efetuado em seu histórico escolar.

Artigo 7º - Casos omissos serão apreciados pela Pró-Reitoria 
de Graduação da USP.

Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (Proc. 
19.1.11504.1.3)

 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 Extrato de Convênio
Convênio que celebram a Universidade de São Paulo no 

interesse do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERUNIDA-
DES EM MUSEOLOGIA (PPGMUS) dos Museus de Arqueologia e 
Etnologia, Paulista, Arte Contemporânea e Zoologia da Univer-
sidade de São Paulo e a Universidade Nacional da Colômbia, no 
interesse de sua Faculdade de Artes, Mestrado em Museologia 
e Gestão do Patrimônio, visando a cooperação acadêmica para 
fins de intercâmbio de estudantes, docentes/pesquisadores na 
área de Museologia. Vigância: 5 (cinco) anos a partir da data de 
assinatura por ambas as partes, de: 16/09/2019 a 15/09/2024, 
Proc USP: 19.1.38.71.7.

 EDITORA DA USP

 Primeiro Termo Aditivo de Contrato
Processo 2018.1.391.91.2.
Contrato de Cessão de Direitos e Edição assinado no dia 

19-03-2019, entre a Universidade de São Paulo, por meio de sua 
Editora - Edusp e Ronaldo Eustáquio de Souza, para a edição da 
obra “Introdução à Cosmologia”, 2ª edição.

Pelo presente termo aditivo fica aditada a cláusula:
7. A publicação da obra “Introdução à Cosmologia”, 2ª 

edição revista e atualizada, terá uma tiragem de 800 exemplares 
e o preço de capa de R$ 70,00.

Ficam ratificadas e em vigência as demais cláusulas do 
contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado 
no presente Termo Aditivo.

Termo assinado em 23-10-2019.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 Resumo de Convênio
Convênio Acadêmico Internacional entre a Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo, 
e a Universidade de Évora (UE), Portugal.

Processo: 017101353118
Objeto: Promover a cooperação acadêmica nas áreas de 

mútuo interesse.
Vigência: 22-10-2019 a 21-10-2024
Data da assinatura: 22-10-2019

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
 Portarias da Pró-Reitora
De 16-10-2019
Designando:
tendo em vista o disposto no artigo 4º da Resolução 

5371/2006, a contar da publicação, os membros abaixo relacio-
nados para comporem o Conselho Deliberativo do Monumento 
Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, órgão subordi-
nado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (Portaria 
PRCEU 23/2019 - Proc. USP 10.1.6766.1.5):

- nos termos do inciso IV:
Titular: Edson Gomes (EP)
Suplente: Eliane Aparecida Del Lama (IGc)
Titular: Astolfo Gomes de Mello Araújo (MAE)
Suplente: Jorge Pimentel Cintra (MP)
Titular: Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno (FAU)
Suplente: Deborah Yara Alves Cursino dos Santos (IB)
Titular: Daniel Strum (FFLCH)
Suplente: Roni Cleber Dias de Menezes (FE)
Titular: Guilherme Grandi (FEA)
tendo em vista o disposto no artigo 4º da Resolução CoCEx 

7648/2019, a contar da publicação, os membros abaixo relacio-
nados para comporem o Conselho Deliberativo da Orquestra 
Sinfônica da Universidade de São Paulo (OSUSP), órgão subordi-
nado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (Portaria 
PRCEU 24/2019 - Proc. USP 10.1.6768.1.8):

- nos termos do inciso IV:
Luís Antonio Eugênio Afonso
- nos termos do inciso V:
André Luís Giovanini Micheletti
- nos termos do inciso VI:
Alexandre Miranda Silva
De 17-10-2019
Designando:
tendo em vista o disposto na Resolução CoCEx 6447/2012, 

artigo 5º, a contar da publicação, os membros abaixo rela-
cionados para comporem o Conselho Deliberativo do Coral 
Universidade de São Paulo, órgão subordinado à Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária (Portaria PRCEU 26/2019 - Proc. 
USP 10.1.6771.1.9):

- nos termos do inciso III:
Eduardo Gonçalves Fernandes
- nos termos do inciso IV:
Mauro Rodrigues Aulicino
- nos termos do inciso V:
Eduardo Henrique Soares Monteiro
- nos termos do inciso VI:
Diana Gonçalves Vidal
- nos termos do inciso VII:
Edelton Gloeden
- nos termos do inciso VIII:
Ana Paula Morais Fernandes
- nos termos do inciso IX:
Fábio Cury
- nos termos do inciso X:
Thiago Pinheiro de Souza
Elizabeth Amin
- nos termos do inciso XI:
Lucieni Eliza Gallo
- nos termos do inciso XII:
Carla Herr Anders Rodrigues de Brito
Silvia de Medeiros Navarro
Luiz Eduardo Stancato de Souza
Maria Filomena da Silva
- nos termos do inciso XIV:
Martha Assumpção de Andrada e Silva
Ricardo Appezzato
tendo em vista o disposto na Resolução CoCEx 6549/2013, 

artigo 4º, a contar da publicação, os membros abaixo rela-
cionados para comporem o Conselho Deliberativo do Cinema 
da Universidade de São Paulo (CINUSP), órgão subordinado à 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (Portaria PRCEU 
27/2019 - Proc. USP 10.1.6761.1.3):

- nos termos do inciso III:
David Moreno Sperling
Ana Paula Morais Fernandes
- nos termos do inciso IV:
Patrícia Moran Fernandes
- nos termos do inciso V:
Thiago Afonso de André
- nos termos do inciso VI:
Luiz Gonzaga Assis de Luca
Zita Carvalhosa Leblanc
tendo em vista o disposto na Resolução CoCEx 4950/2002, 

artigo 4º, a contar da publicação, os membros abaixo relacio-
nados para comporem o Conselho Deliberativo do Parque de 
Ciência e Tecnologia (Parque CienTec), órgão subordinado à 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (Portaria PRCEU 
28/2019 - Proc. USP 10.1.6767.1.1):

- nos termos do inciso IV:
Eduardo Serra Cypriano
Márcia Akemi Yamasoe
Fábio Ramos Dias de Andrade
Martha Marandino
Suzana Ursi
- nos termos do inciso V:
José Ribamar Ferreira
Viviane Sarraf
Natalia Pirani Ghilardi Lopes

 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
 Resolução CoG-7853, de 23-10-2019

Altera dispositivo da Resolução CoG 5500/2009, 
que estabelece normas para o funcionamento das 
Comissões de Coordenação de Cursos

O Pró-Reitor de Graduação da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pelo Conselho de Graduação, em 
sessão de 23 de agosto de 2018, e pela Comissão de Legisla-
ção e Recursos, em sessão de 16 de outubro de 2019, baixa a 
seguinte Resolução:

Artigo 1º - O artigo 3º da Resolução CoG 5500, de 13 de 
janeiro de 2009, passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 3º - Ao final de cada mandato da coordenação, a 
CG deverá aprovar e encaminhar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
relatório de atividades desenvolvidas pelas suas CoCs, à Con-
gregação, que considerando as metas estabelecidas no projeto 
político pedagógico do curso poderá solicitar a ação da CG para 
sanar problemas que estejam ocorrendo. (NR)

Parágrafo único - (suprimido)”
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.
Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em 

especial a Resolução CoG 6103, de 20 de abril de 2012. (Proc. 
18.1.14342.1.3)

Resolução CoG-7854, de 23-10-2019

Institui as normas para obtenção do Extraordinário 
Aproveitamento nos Estudos para os alunos dos 
Cursos de Graduação da USP

O Pró-Reitor de Graduação da Universidade de São Paulo, 
com base na decisão do Conselho de Graduação, em 16 de maio 
de 2019 e “ad referendum”, em 18 de setembro de 2019, e da 
Comissão de Legislação e Recursos, em 16 de outubro de 2019, 
nos termos do artigo 47, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Dados do Estado de São Paulo – Prodesp – Processo 076/2016 
– Objeto: Prestação de serviços com a disponibilização e insta-
lação de sistemas, programas e aplicativos necessários, inclusive 
para o uso do correio eletrônico do Governo de São Paulo – 
notes – e a disponibilização de servidores para hospedagem 
do “lótus notes”.

Cláusula Primeira – Do Encerramento
As partes, de comum acordo, consideram concluído o objeto 

do contrato Secretaria de Turismo 003/2016, em 01-05-2018, 
registrado que não há nenhuma pendência.

Data da assinatura: 11-07-2019
 Despacho do Secretário, de 23-10-2019
Ratificando, nos moldes do artigo 26, da Lei Federal 

8.666/93, o ato da Chefe de Gabinete, que declarou nos termos 
do artigo 25, da citada Lei, a inexigibilidade de procedimento 
licitatório, para a contratação de empresa especializada na pres-
tação de planejamento, organização e administração de estande 
para o evento Kids Festival 2019, a ser realizada no São Paulo 
Expo, de 25 a 27-10-2019, devidamente justificada a inviabilida-
de de competição da contratação pretendida.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7515, de 22-10-2019

Altera dispositivo da Portaria GR 5721, de 21-06-
2012, que institui e disciplina a utilização do 
Fundo de Cobertura de Acidentes Pessoais no 
âmbito da Universidade de São Paulo

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, IX, do Estatuto da USP, e tendo em vista o deliberado pela 
Comissão de Orçamento e Patrimônio, em sessão realizada em 
15-10-2019, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O inciso V do artigo 2º da Portaria GR 5721, de 
21-06-2012, alterada pelas Portarias GR 5775/2012, 6170/2013, 
6323/2013 e 7026/2017, passa a ter a seguinte redação:

“V - os integrantes do Coral Universidade de São Paulo 
(CORALUSP), da Orquestra Sinfônica da Universidade de São 
Paulo (OSUSP), do Teatro da Universidade de São Paulo (TUSP) e 
da USP-Filarmônica e convidados, quando da realização de seus 
espetáculos;” (NR)

Artigo 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação (Prot. 2018.5.160.59.4).
(Republicada por ter saído com incorreções)
Portaria GR-7516, de 22-10-2019

Altera dispositivo da Portaria GR 6561, de 16-06-
2014, que dispõe sobre delegação de compe-
tência

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, IX, do Estatuto da USP, e tendo em vista o deliberado pela 
Comissão de Orçamento e Patrimônio, em sessão realizada em 
15-10-2019, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O caput do artigo 1º da Portaria GR 6561, de 
16-06-2014 e alterada pela Portaria GR 7388, de 22-05-2019, 
passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 1º - Fica delegada ao Vice-Reitor, aos Pró-Reitores, 
aos Diretores de Unidades Universitárias, Institutos Especiali-
zados e Museus, ao Coordenador de Administração Geral, aos 
Superintendentes, aos Prefeitos dos Campi da Capital, do Inte-
rior e do Quadrilátero Saúde/Direito, ao Diretor-Presidente da 
EDUSP, ao Diretor do CEPEUSP, ao Coordenador da Agência USP 
de Inovação, ao Presidente da Agência USP de Cooperação Aca-
dêmica Nacional e Internacional, ao Presidente da Agência USP 
de Gestão da Informação Acadêmica (AGUIA) e ao Coordenador 
do Centro de Inovação da Universidade de São Paulo (InovaUSP), 
bem como aos seus respectivos substitutos devidamente cons-
tituídos durante seus impedimentos legais, a competência para, 
observada a legislação vigente, praticar os seguintes atos:” (NR)

Artigo 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação (Prot. 2019.5.782.1.4).
(Republicada por ter saído com incorreções)
Portaria GR-7517, de 22-10-2019

Dispõe sobre a criação, organização e funcio-
namento da Cátedra Paschoal Senise de Pós-
Graduação da Universidade de São Paulo

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento no 
artigo 42, IX, do Estatuto da USP, e tendo em vista o deliberado 
pela Comissão de Atividades Acadêmicas, em sessão realizada 
em 14-10-2019 e pela Comissão de Orçamento e Patrimônio, 
em sessão realizada em 15-10-2019, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica criada a Cátedra Paschoal Senise, com 
a finalidade de promover reflexões e atividades regionais, 
nacionais e globais, sobre temas relativos à Pós-Graduação na 
USP, considerando as atividades do corpo discente e do corpo 
docente e aspectos organizacionais.

§ 1º - As atividades da Cátedra serão abertas à participação 
de professores, pesquisadores e personalidades do Brasil e do 
exterior.

§ 2º - A cada ano, a Cátedra terá por titular uma perso-
nalidade do mundo acadêmico externo à USP com atividades 
pregressas na Pós-Graduação brasileira ou internacional que, 
durante esse período, proferirá conferências e coordenará dis-
cussões de natureza acadêmica no referido campo.

I - O mandato do titular da Cátedra será de um ano, vedada 
a recondução.

Artigo 2º - Caberá à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) 
da USP a responsabilidade pela indicação do titular da Cátedra 
Paschoal Senise, pela sua organização e funcionamento e pela 
instituição do seu respectivo Conselho de Governança.

Parágrafo único - A manutenção financeira da Cátedra 
será realizada por meio de orçamento próprio da PRPG, com 
pagamento mensal ao titular da Cátedra equivalente ao do 
Programa de Bolsas para Professores Visitantes instituído pela 
Resolução 7192, de 19-04-2016, e de, no máximo, 12 passagens 
anuais de ida e volta em classe econômica para o local de 
moradia do titular.

Artigo 3º - O Conselho de Governança terá a seguinte 
composição:

I - o Pró-Reitor de Pós-Graduação da USP, seu Presidente;
II - o Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação da USP;
III - um membro docente indicado pelo Reitor da USP;
IV - um membro docente indicado pelo Conselho de Pós-

-Graduação da USP.
Parágrafo único - O mandato dos membros previstos nos 

incisos III e IV deste artigo será de dois anos, podendo ocorrer 
uma recondução.

Artigo 4º - Caberá ao titular da Cátedra a apresentação de 
um plano anual de atividades e um relatório final, contendo as 
atividades realizadas e recomendações para a Pós-Graduação 
da USP.

§ 1º - Os documentos previstos no caput deste artigo serão 
analisados e aprovados pelo Conselho de Governança no início 
e no final das atividades da Cátedra.

§ 2º - O plano de atividades tem como objetivo propor 
temas a serem estudados e as metodologias utilizadas.

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. 2019.1.10175.1.6).

(Republicada por ter saído com incorreções)

PR-RMSP/TCR/2705/19

APAV DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

54524-A 15-10-2019 HFI 1922 HILDEBRANDO ALMEIDA MARTINS
54543-A 18-10-2019 FEN 8456 JAIMETRANS TRANSPORTES 
   EIRELI - 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/2706/19

APAV DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

54519-A 14-10-2019 ENL 1384 JANAILTON SILVA SANTOS
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/2707/19

APAV-F DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

00446-B 16-10-2019 FRV 1012 MAVITUR LOCAÇÕES E 
   TRANSPORTES LTDA

 ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO 
JORDÃO

 Portaria do Diretor Ferroviário, de 18-10-2019
I - Alterar a Portaria 106/2019, a partir de 17 de outubro de 

2019, para constar como fiscal dos contratos abaixo André Lucas 
Ferreira do Espírito Santo, RG 30.466.938-6, conforme segue:

* Processo EFCJ 093/15 leia-se Processo 560934/2018 - GB 
Bariri Serviços Gerais LTDA

Objeto: Serviço de locação de veículos - FROTA
Gestor: Marcelo Scofano, RG 28.146.650-6
Substituto: Guilherme Rennó de Azeredo Freitas, RG 

43.475.539-4
Fiscal: André Lucas Ferreira do Espírito Santo, RG 

30.466.938-6
* Processo EFCJ 129/16 leia-se Processo 493510/2019 - 

Convênios Card Administradora e Editora LTDA - EPP leia-se Link 
Card Administradora de Benefícios EIRELI

Objeto: Serviços de gerenciamento de abastecimento de 
combustível

Gestor: Guilherme Rennó de Azeredo Freitas, RG. 
43.475.539-4

Substituto: Marcelo Scofano, RG 28.146.650-6
Fiscal: André Lucas Ferreira do Espírito Santo, RG 

30.466.938-6
EFCJ 109/2019
 Despacho do Responsável, de 23-10-2019
DF/EFCJ 162/2019
Processo 2243993/2019
Assunto: Aquisição de madeira e complementos para a 

recuperação das venezianas do lanternim das oficinas de Pinda-
monhangaba e revestimento da escada da Estação Emílio Ribas 
em Campos do Jordão

Tendo em vista o que consta dos autos do processo em 
epígrafe e ACOLHENDO o julgamento do responsável pela aber-
tura do Convite BEC, OC 370108000012019OC00053, adjudico 
os itens pretendidos no presente certame para as empresas das 
propostas classificadas, utilizando o critério de menor preço.

Em consequência, de acordo com o artigo 14, do Decreto-
-Lei 233, de 28-04-1970 e a vista dos elementos que instruem 
estes autos, HOMOLOGO a decisão apresentada no Convite 
Eletrônico, bem como AUTORIZO a despesa e a emissão da 
respectiva Nota de Empenho a favor das empresas classificadas 
em 1º lugar, conforme planilha de homologação/BEC, a saber:

ITEM 01 –VIGOTA DE QUALEA SPP, CAMBARÁ, TIPO VIGA 
COM SEÇÃO 10X20CM, BRUTA 4,5M

LICITANTE: AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU-
CAO LTDA - ME

VALOR UNITÁRIO: R$ 310,17
VALOR PARA 30UNIDADES: R$9.305,10
ITEM 02 – TABUA DE MADEIRA, CEDRINHO,(5,00MX12"X1"), 

APARELHADA
LICLICITANTE: GUILHERME NUNES DA ROCHA COMERCIO 

DE MATERIAIS
VALOR UNITÁRIO: R$ 113,76
VALOR PARA 40 UNIDADES: R$4.550,40
ITEM 03 – PISO DE MADEIRA, IPE,(2500X200X20)MM
LICLICITANTE: GUILHERME NUNES DA ROCHA COMERCIO 

DE MATERIAIS
VALOR UNITÁRIO: R$ 256,00
VALOR PARA 25 UNIDADES: R$6.400,00
ITEM 04 – CANTONEIRA DE MADEIRA, 

CEDRINHO,2,5M,2,0CM
LICLICITANTE: PORTAL MADEIRAS EIRELI
VALOR UNITÁRIO: R$ 31,25
VALOR PARA 25 UNIDADES: R$375,00
ITEM 05 – TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, 

SINTETICO, ALTO BRILHO, COLORADO
LICLICITANTE: DENNIS MARTINS AURAFI - ME
VALOR UNITÁRIO: R$ 54,85
VALOR PARA 05 GALÕES DE 3,6L: R$274,25
ITEM 06– VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO PARA MADEI-

RA, REND 75-110M², NATURAL, TRANSPLICLICITANTE: DENNIS 
MARTINS AURAFI - ME

VALOR UNITÁRIO: R$ 69,95
VALOR PARA 05 GALÕES DE 3,6L: R$139,90

 Turismo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução ST-20, de 22-10-2019

Dispõe sobre a assinatura pelo Secretário 
Executivo, dos convênios que especifica, e dos 
respectivos aditamentos, nos termos do Decreto 
56.638/2011, de 01-01-2011

O Secretário de Turismo com fundamento nos artigos 18, 
inciso II, alíneas “b”, 19, inciso I, alínea “a”, e 55, todos do 
Decreto Estadual 56.638, de 01-01-2011 resolve:

Artigo 1º - Fica o Secretário Executivo da Pasta autorizado 
a assinar os convênios com Municípios paulistas de que trata o 
Decreto 56.780, de 17-02-2011, tendo como objeto a transferên-
cia de recursos financeiros para auxílio na realização de obras, 
serviços e projetos de finalidade e interesse turístico, bem como 
autorizado a assinar os respectivos aditamentos.

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

 Resumo do Termo de Contrato
Termo de Encerramento ao Contrato 003/2016 – Convenen-

tes – Secretaria de Turismo e a Companhia de Processamento de 
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