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OBSTETRICIA, NEUROLOGIA, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, REUMA-
TOLOGIA, UROLOGIA.

Município: São Vicente.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 14-06-2020
 Extrato do 3º Termo Aditivo
Termo de Credenciamento Decam/Iamspe 14/2017
Processo Iamspe 8144/2017.
Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual.
Credenciada: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - 

CNPJ: 60.975.737/0072-45
Objeto: prestação de serviços de assistência médica em 

regime hospitalar aos usuários do Iamspe, celebrado entre o 
Iamspe – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual e SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (CNPJ 
60.975.737/0072-45).

Município: Taubaté
Data de assinatura: 23-05-2020
Valor estimado mensal: R$ 330.000,00.
Valor total estimado: R$ 3.960.000,00.
A despesa com a execução onerará a conta dos recur-

sos consignados na UG 512901, no Programa de Trabalho 
10.302.5121.6.239.0000 e na natureza de despesa 33.90.39.46.

Vigência: 12 meses.
 Extrato de Contrato
Primeiro termo aditivo
Termo de credenciamento Decam/Iamspe 54/2017
Processo Iamspe 15664/2017
Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual
Credenciada: Salomão & Salomão Laborátorio Ltda ME - 

CNPJ 10.343.282/0001-83
Objeto: prestação de Serviços de Apoio, Diagnóstico e Tera-

pia (SADT) em unidades não hospitalares aos usuários do Iams-
pe, celebrado entre o Iamspe – Instituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual e Salomão & Salomão Laborátorio 
Ltda ME (CNPJ 10.343.282/0001-83).

Município: Paraguaçu Paulista
Data de assinatura: 01-05-2020
Valor estimado mensal: R$ 7.500
Valor total estimado: R$ 225.000
A despesa com a execução onerará a conta dos recur-

sos consignados na UG 512901, no Programa de Trabalho 
10.302.5121.6.239.0000 e na natureza de despesa 33.90.39.46.

Vigência: 30 meses
 Extrato do 4º Termo Aditivo
Termo de Credenciamento Decam/Iamspe 10/2016
Processo Iamspe 16099/2014.
Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual.
Credenciada: IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU - 

CNPJ: 50.753.631/0001-50
Objeto: prestação de serviços de assistência médica em 

regime hospitalar aos usuários do Iamspe, celebrado entre o 
Iamspe – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual e IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU (CNPJ 
50.753.631/0001-50).

Município: Jaú
Data de assinatura: 14-06-2020
Valor estimado mensal: R$ 200.000,00.
Valor total estimado: R$ 2.400.000,00.
A despesa com a execução onerará a conta dos recur-

sos consignados na UG 512901, no Programa de Trabalho 
10.302.5121.6.239.0000 e na natureza de despesa 33.90.39.46.

Vigência: 12 meses.

 Projetos, Orçamento e 
Gestão
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resoluções
De 18-6-2020
Designando, atribuída pelo inc. IV do art. 2º do Dec. 

64.219-2019, c.c. o inc. X do art. 11 do Dec. 64.998-2020, 
George Hermann Rodolfo Tormin, RG 785.630/GO, em substi-
tuição a Luciana de Moura Gabbai Stocche, RG 23.654.597-8, 
como membro do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado 
– CODEC, para mandato complementar, conforme Resolução 
SFP 56, de 10-6-2019.

(Publicado novamente por ter saído com incorreções)
De 19-6-2020
Declarando, com fundamento na Nota Técnica SPPREV 

3-2020, nos termos do art. 3º, do Dec. 65.021-2020, cumulado 
com o §2º, do art. 9º, da LC 1.012-2007, com a redação dada 
pela LC 1.354-2020, a existência de déficit atuarial no âmbito do 
Regime Próprio de Previdência do Estado.

 Desenvolvimento 
Regional
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Portaria Agem-Baixada - 6, de 16-6-2020

Dispõe sobre prorrogação da Portaria Agem-
Baixada - 5, de 2-6-2020

A Diretoria Executiva,
Considerando as medidas adotadas pelo Governo do Estado 

em relação à prevenção de contágio pelo Covid-19, notadamen-
te a prorrogação da quarentena no âmbito do Estado, disposto 
no Decreto 64.994 de 28-05-2020, e a Resolução SDR-37, de 
01-06-2020, a Diretoria Executiva da Agência Metropolitana da 
Baixada Santista- Agem, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - O prazo a que se refere o artigo 1º, da Resolução 
001 de 21-03-2020, a suspensão das atividades presenciais da 
Agência Metropolitana da Baixada Santista-Agem, fica prorro-
gado até 28-6-2020.

Art. 2º - Todos os funcionários da Autarquia ficarão à dis-
posição, pelos meios de comunicação disponíveis, observado o 
horário de sua jornada de trabalho.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. 

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 17-6-2020
Processo SDR-PRC-2020/00164
Interessado: Departamento de Apoio Logístico
Assunto: Aquisição de higienizador (álcool gel) para mãos, 

através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC
À vista da Ata da Sessão Pública referente ao Convite e 

Oferta de Compra 290101000012020OC00013, bem como 
nos demais elementos de instrução dos autos, Revogo, nos 
termos do inciso IX, Artigo 4º e anexo do Decreto 46.074/01, 
o procedimento licitatório do Convite e Oferta de Compra 
290101000012020OC00013, referente a aquisição de higie-
nizador (álcool gel) para mãos, através da Bolsa Eletrônica de 
Compras - BEC, tendo em vista o mesmo ser Deserto.

de Leilão para a devida publicidade da data, local, regras de 
arremate, retirada dos bens e a listagem dos veículos, conforme 
classificação à luz da Portaria Detran 1215/2014.

Artigo 7º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
TRÂNSITO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO II
 Portaria do Superintendente Regional, de 7-3-2019
Considerando a Lei Federal 9.503 de 23-09-1997 e alte-

rações - Código de Trânsito Brasileiro, a Resolução Contran 
449 de 25-07-2013, a Portaria Detran 938 de 24-05-2006 e 
alterações posteriores, Portaria Detran 1.215/2014 e Portaria 
Detran 023/2015 que estabelecem os procedimentos para o 
leilão de veículos em hasta pública e a Lei Estadual 15.911 
de 29-09-2015 que estabelece as taxas no âmbito do poder 
estadual; Considerando a existência de elevado número de 
veículos automotores e ciclomotores nessas condições no 
pátio de recolha de veículos, sob jurisdição desta Superin-
tendência Regional de Trânsito da região de São Jose do Rio 
Preto II, resolve:

Artigo 1º - Promover, nos termos da legislação supramen-
cionada, bem como suas alterações, a venda em Leilão Público 
dos veículos automotores e ciclomotores que encontram-se 
removidos, apreendidos e retidos no Pátio da Unidade de 
Atendimento da Cidade de Votuporanga por período superior 
a 60 dias.

Artigo 2º - A Comissão de Leilão instituída conforme Porta-
ria Detran 023/2015 terá plenos poderes para desencadear as 
providências constantes das Normas Vigentes para a realização 
do leilão.

Artigo 3º - Fica designado o Perito Avaliador Edgar Cesar 
Pereira, R.G. 17.230.746-6, ao qual caberá, mediante Termo de 
Compromisso e Responsabilidade, todos os atos previstos nos 
artigos 8º e seguintes da Portaria Detran 938/06;

Artigo 4º - Fica designado o Leiloeiro Oficial, com a lista 
quíntupla publicada em 17-02-2017 pag 9, sorteado em 24-02-
2017 e publicado dia 02-03-2017 pag 4, pela Gerência de Pátios 
e Leilões do Detran-SP, Maria Berbel Garcia Marchi, nos termos 
da legislação em vigor, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob 796, a qual cumprirá as funções deter-
minadas pela Portaria Detran/ SP 938/2006 e suas alterações, 
conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade assinado 
junto à Comissão de Leilão.

Artigo 5º - O pregão deverá ser realizado em localidade 
estabelecida pela Comissão de Leilão, observando o princípio da 
conveniência e oportunidade e as propostas apresentadas pelo 
leiloeiro contratado, podendo ser em local diverso da cidade 
onde o Pátio estiver localizado.

Artigo 6º – Depois de adotadas as providências acima, 
preparados, definidos, avaliados e classificados os veículos 
que serão vendidos em hasta pública, será publicado o Edital 
de Leilão para a devida publicidade da data, local, regras de 
arremate, retirada dos bens e a listagem dos veículos, conforme 
classificação à luz da Portaria Detran 1215/2014.

Artigo 7º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 SUPERINTENDÊNCIA

 Portaria Iamspe-17, de 19-6-2020
O Superintendente do Iamspe, considerando o estudo 

realizado pela Comissão Tabela Iamspe, criada pela Portaria 
Iamspe-17 de 17-07-2018, Determina:

Artigo 1º - Introdução na “Tabela Iamspe Ambulatorial Rede 
Própria” do Código 11073498 – SARS-CoV2 (Covid 19) - Anti-
corpos IGM mais IGG pelo método Elisa no valor de R$ 220,00.

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

 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E ASSISTÊNCIA 
MÉDICO AMBULATORIAL

 GERÊNCIA DE REDE
 Extrato de Aditamento
2º Termo de Aditamento ao Credenciamento 230/2017
Processo Iamspe 15014/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: RN NONOSE SERVIÇOS MEDICOS.
CNPJ/CPF 09.469.513/0001-10
Objeto Deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 27-04-2020 e término 
em 27-10-2022.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade de CIRURGIA GERAL, 
ORTOPEDIA.

Município: Bragança Paulista.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 27-04-2020
Extrato de Aditamento
1º Termo de Aditamento ao Credenciamento 251/2017
Processo Iamspe 16518/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: REZENDE & REZENDE SERVIÇOS MEDICOS 

SS LTDA.
CNPJ/CPF 11.869.073/0001-30
Objeto Deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 13-06-2020 e término 
em 13-12-2022.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade de OFTALMOLOGIA.

Município: Presidente Prudente.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 13-06-2020
Extrato de Aditamento
1º Termo de Aditamento ao Credenciamento 173/2017
Processo Iamspe 9588/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: POLICLINICA IPIRANGA LTDA ME.
CNPJ/CPF 08.354.155/0001-38
Objeto Deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 14-06-2020 e término 
em 14-12-2022.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência à 
saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em regi-
me ambulatorial na especialidade de CARDIOLOGIA, CIRURGIA 
GERAL, CLINICA MEDICA, DERMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA 
E METABOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA E 

Serão gerados, obrigatoriamente, arquivos de coletas bio-
métricas que deverão conter trilha de auditoria em relação à 
data, horário e local da coleta.

A cada imagem submetida à validação, a solução tecnológi-
ca retornará um percentual de similaridade da imagem enviada.

As validações com resultado igual ou superior a 85% serão 
consideradas válidas, permitindo o prosseguimento das demais 
etapas do processo de habilitação.

Se o resultado da validação for inferior a 85%, o sistema 
deverá bloquear o prosseguimento do processo, informando 
automaticamente o CFC, que ficará responsável pela liberação 
ou nova coleta de imagem e respectivo armazenamento no 
sistema.

Os logs com datas de validação biométrica de instrutores e 
alunos, com as respectivas data e hora de cada coleta, deverão 
ser armazenados em banco de dados pelo prazo de 5 anos, sob 
responsabilidade da empresa cadastrada

A plataforma tecnológica deverá assegurar a(o):
Correta duração e quantidade de horas/aula;
Intervalo entre os períodos das aulas;
Confirmação da conclusão do curso na modalidade ensino 

remoto para expedição do certificado de conclusão, por meio 
do e-CNH;

Demais requisitos estabelecidos pela Deliberação Contran 
189/20.

Deverá ser seguido o Protocolo Sanitário para retomada dos 
serviços pelos Centros de Formação de Condutores, publicado 
no Portal do Detran-SP no endereço eletrônico www.detran.
sp.gov.br.

Este Comunicado entra em vigor na data de sua publicação. 
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 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E 
FISCALIZAÇÃO

 Portaria DETF - 10, de 19-06-2020

Credencia leiloeiros oficiais para a realização dos 
leilões dos veículos removidos ou recolhidos a 
qualquer título, em função de penalidade aplicada 
ou medida administrativa por infração à Lei 9.503, 
de 23-09-1997

O Diretor Setorial de Educação para o Trânsito e Fiscali-
zação, visando normalizar os procedimentos de remoção, o 
depósito, a guarda e o leilão de veículos removidos ou apreen-
didos em face da competência deste Departamento Estadual de 
Trânsito – Detran-SP;

Considerando que o leiloeiro relacionado no Anexo I 
desta portaria apresentaram seus requerimentos devida-
mente instruídos e de forma plenamente satisfatória em 
atendimento às exigências do Chamamento Público 01/2019 
– DETF referente ao Credenciamento de Leiloeiros Oficiais 
pelo Detran-SP, e o disposto na Portaria Detran 938, de 
24-05-2006, com alterações dadas pela Portaria Detran-SP 
275, de 15-10-2019;

Considerando os documentos juntados ao protocolo SPDoc 
1790637/2019;

Considerando que a Diretoria de Educação para o Trânsito 
e Fiscalização procedeu à análise de todos os requerimentos 
de credenciamento apresentados pelos leiloeiros oficiais até a 
presente data, resolve:

Artigo 1° - Credenciar, por 36 meses, os leiloeiros elencados 
no ANEXO I desta portaria, considerados aptos e habilitados 
pelo Departamento Estadual de Trânsito – Detran-SP para rea-
lização de leilão de veículos removidos por infração de trânsito 
em todo o território do Estado de São Paulo.

Parágrafo único – O credenciamento poderá ser renovado 
por períodos iguais e sucessivos, mediante o cumprimento dos 
requisitos dispostos no Chamamento Público 01/2019 – DETF ou 
em normas que o alterarem.

Artigo 2° - Os leiloeiros oficiais que protocolizaram requeri-
mento de credenciamento e não integraram a relação do Anexo 
I, serão notificados por meio eletrônico, com o fim de comple-
mentar a instrução de seus pedidos autuados.

Artigo 3° - A Diretoria de Educação para o Trânsito e Fisca-
lização torna pública também que não há prazo determinado 
para requerimento de credenciamento de leiloeiros oficiais. 
O credenciamento se mantém permanentemente aberto, até 
resolução contrária.

Artigo 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Fernando Durán Poch
Diretor de Educação para o Trânsito e Fiscalização
Detran-SP
Anexo I De Que Trata a Portaria DETF 010, de 19-06-2020
Leiloeiros credenciados por meio desta portaria:
I – André Luis Dias Albino, RG 32.278.958-8;
II – José Roberto Kuwaoka Albino, RG 32.885.536-8 e
III – Murilo Paes Lopes Lourenço, RG 44.091.097-3.
Rua João Brícola, 32, 6º andar | CEP 01014-010 | São 

Paulo, SP

 SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE TRÂNSITO

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
TRÂNSITO DA REGIÃO METROPOLITANA 
DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE
 Portaria SRTVP-5, de 7-3-2019
Considerando a Lei Federal 9.503 de 23-09-1997 e alte-

rações - Código de Trânsito Brasileiro, a Resolução Contran 
449 de 25-07-2013, a Portaria Detran 938 de 24-05-2006 e 
alterações posteriores, Portaria Detran 1.215/2014 e Portaria 
Detran 023/2015 que estabelecem os procedimentos para o 
leilão de veículos em hasta pública e a Lei Estadual 15.911 
de 29-09-2015 que estabelece as taxas no âmbito do poder 
estadual;

Considerando a existência de elevado número de veículos 
automotores e ciclomotores nessas condições no pátio de reco-
lha de veículos, sob jurisdição desta Superintendência Regional 
de Trânsito do Vale do Paraiba, resolve:

Artigo 1º - Promover, nos termos da legislação supramen-
cionada, bem como suas alterações, a venda em Leilão Público 
dos veículos automotores e ciclomotores que encontram-se 
removidos, apreendidos e retidos no Pátio da Unidade de Aten-
dimento da cidade de Pindamonhangaba por período superior 
a 60 dias.

Artigo 2º - A Comissão de Leilão instituída conforme Porta-
ria Detran 023/2015 terá plenos poderes para desencadear as 
providências constantes das Normas Vigentes para a realização 
do leilão.

Artigo 3º - Fica designado o Perito Avaliador Renato Walde-
mar Bartz, R.G. 1.793.676, ao qual caberá, mediante Termo de 
Compromisso e Responsabilidade, todos os atos previstos nos 
artigos 8º e seguintes da Portaria Detran 938/06;

Artigo 4º - Fica designado o Leiloeiro Oficial, sorteado em 
09-03-2018 e publicado no D.O. em 23-03-2018 pela Gerência 
de Pátios e Leilões do Detran-SP, Nelson Bernardo Junior, nos 
termos da legislação em vigor, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob 689, a qual cumprirá as funções 
determinadas pela Portaria Detran/ SP 938/2006 e suas alte-
rações, conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade 
assinado junto à Comissão de Leilão.

Artigo 5º - O pregão deverá ser realizado em localidade 
estabelecida pela Comissão de Leilão, observando o princípio da 
conveniência e oportunidade e as propostas apresentadas pelo 
leiloeiro contratado, podendo ser em local diverso da cidade 
onde o Pátio estiver localizado.

Artigo 6º – Depois de adotadas as providências acima, 
preparados, definidos, avaliados e classificados os veículos 
que serão vendidos em hasta pública, será publicado o Edital 

Artigo 2º Revoga-se a Portaria 1282/15, publicada em 
30-09-2015 que o (a) havia credenciado anteriormente.

Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DH - 430, de 17-06-2020
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran 
874.021/2020;

Resolve:
Artigo 1º Autorizar a Mudança de Endereço do(a) 

psicólogo(a) PAMELA MARTINS DO CARMO, inscrito(a) no CRP/
SP 06/121.805 para a realização dos exames de avaliação psi-
cológica exigidos pela legislação para candidatos à obtenção da 
permissão e da renovação da Carteira Nacional de Habilitação-
-CNH, na Rua Amador Bueno, 229, lojas 3018 a 3023, Bairro 
Santo Amaro, São Paulo/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, podendo 
ser revogado em função do interesse da Administração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º A cota fixada são de 10 (dez) exames diários às 
segundas, quartas e sextas-feiras e 00 (zero) exame nos demais 
dias da semana.

Artigo 5º Os honorários dos exames realizados são fixados 
em 3.850 UFESP, de acordo com o estabelecido no item 4.4, da 
Tabela "C", a que se refere o art. 25º, inc.IV, cap. IV do anexo I 
da Lei 15.266, de 26-12-2013.

Artigo 6º Revoga-se a Portaria 57/17, publicada em 21-01-
2017, que autorizou a realização da atividade no endereço 
anterior.

Artigo 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 Comunicado
Trata do cadastramento de entidades especializadas para 

realização do curso de formação de condutores na modalidade 
de ensino remoto, por meio dos Centros de Formação de Con-
dutores – CFCs.

O Diretor da Diretoria de Habilitação do Departamento 
Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - Detran-SP, no uso 
de suas atribuições legais,

Considerando o Decreto 64.864, de 16-03-2020, que dispõe 
sobre a adoção de medidas adicionais, de caráter temporário 
e emergencial, de prevenção de contágio pelo covid-19 (novo 
coronavírus), e dá providências correlatas;

Considerando o disposto no decreto 64.879, de 20-03-
2020, e suas alterações, que reconhece o estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia e determinou a suspensão das 
atividades de natureza não essencial na administração pública 
estadual, no contexto da pandemia do covid-19;

Considerando o Decreto 64.994, de 28-05-2020, que dispõe 
sobre a medida de quarentena de que trata o decreto 64.881, 
de 22-03-2020, institui o Plano São Paulo e dá providências 
complementares;

Considerando as disposições da Resolução Contran 168, de 
14-12-2004, com suas alterações;

Considerando o regramento da Resolução Contran 730, de 
6 de março de 2018;

Considerando o conteúdo normativo da Deliberação Con-
tran 189, de 28-04-2020,

Fundamentação
Trata do cadastramento das instituições e entidades públi-

cas ou privadas especializadas interessadas em ofertar o curso 
de formação de condutores na modalidade ensino remoto, com 
suas respectivas plataformas de educação e respectiva trans-
missão de vídeo.

O curso de formação de condutores na modalidade ensino 
remoto será realizado por meio dos Centros de Formação de 
Condutores – CFC, credenciados nos termos da Portaria Detran-
-SP 101, 26-02-2016.

Do Cadastramento
Para obtenção do cadastramento, a instituição ou entidade 

pública ou privada homologada pelo Denatran, deverá apresen-
tar os seguintes documentos:

I – requerimento de solicitação, informando razão social, 
descrição da atividade econômica principal, endereços fiscal e 
eletrônico e número de registro perante a Secretaria da Receita 
Federal;

II – cópia reprográfica autenticada do(a):
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, acompanhado das alterações posterio-
res ou da última consolidação;

b) cédula de identidade e do CPF dos proprietários e de 
seu(s) representante(s) legal(is);

c) registro regular no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídi-
ca - CNPJ;

d) portaria de homologação expedida pelo Denatran com 
base na Resolução Contran 730, de 6 de março de 2018.

O cadastramento será realizado pela Diretoria de Habilita-
ção do Detran-SP, condicionado ao interesse público tutelado, 
não implicando qualquer ônus para esta Autarquia.

O descumprimento das exigências estabelecidas neste 
Comunicado implicará cancelamento do cadastramento da 
instituição ou entidade pública ou privada cadastrada, obser-
vado o rito procedimental previsto na Lei estadual 10.177, de 
30-12-1988.

Integração com e-CNH
A entidade cadastrada deverá, obrigatoriamente, realizar a 

integração sistêmica do curso e de sua plataforma educacional 
com o sistema e-CNH do Detran-SP, observados os protocolos 
definidos pela Companhia de Processamento de Dados do Esta-
do de São Paulo – Prodesp.

O procedimento de integração sistêmica compreende, 
dentre outros requisitos, a validação, por meio eletrônico, dos 
dados de matrículas e, ao seu final, do envio do certificado de 
conclusão ao Detran-SP, tudo por meio do sistema e-CNH.

A entidade cadastrada deverá disponibilizar ao Detran-SP 
logins e senhas de acesso à(s) plataforma(s) de educação e 
sistema(s), em ambiente de produção, com os perfis de admi-
nistrador e aluno.

O Centro de Formação de Condutores – CFC deverá disponi-
bilizar materiais pedagógicos de apoio aos candidatos, inclusive 
para uso em período fora da aula remota, como complemen-
tação de estudos, podendo valer-se de apostilas, vídeos, aulas 
gravadas, questionários e testes simulados, apoio por chat, por 
e-mail e aplicativos privados de mensagens, bem como outros 
meios tecnológicos e pedagógicos de que disponha.

A entidade cadastrada e o Centro de Formação de Conduto-
res deverão cumprir integralmente todos os requisitos de segu-
rança de que trata a Deliberação Contran 189/20, no que couber.

Após aprovação nos exames de aptidão física e psicológica, 
o sistema de matrículas da entidade cadastrada liberará o início 
do curso de formação, validando as informações de cadastro do 
candidato junto ao e-CNH.

Na abertura da aula pelo instrutor, será validado junto ao 
sistema e-CNH a regularidade do registro do instrutor de trânsito 
para ministrar a aula por meio de ensino remoto. No término de 
cada aula ministrada pelo instrutor, a plataforma tecnológica 
deverá transmitir ao e-CNH todas as informações comprobató-
rias de sua conclusão.

A coleta da foto do instrutor, para posterior comprovação 
biométrica, será realizada sob exclusiva responsabilidade do 
CFC e a biometria facial do candidato será validada no e-CNH.
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