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680.526,26, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações - O prazo de vigência do 
presente Convênio é de 810 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
15/12/2021.

Processo N.°00264 - Convênio N° 000171/2021 – Parecer 
Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: Secretaria de Turismo 
e Viagens e o Município de Cananéia – Objeto: Nova Orla do 
Ariri – o valor do presente Convênio é de R$ 434.902,97, sendo 
o valor de R$ 434.902,97 de responsabilidade do ESTADO e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000 – os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 434.902,97, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações - o prazo de 
vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data de 
assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 16/12/2021

Processo N° 00319/2021 – Convênio N° 000173/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Nazaré Paulis-
ta – Objeto: “Construção Do Museu Do Império Do Divino” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 294.080,13, sendo o valor 
de R$ 253.965,52 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 40.114,61, e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 253.965,52, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 630 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N.°00046/2021 – Convênio N° º 000117/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Cruzeiro – 
Objeto: Revitalização do Belvedere da Santa, no Município de 
Cruzeiro - o valor do presente Convênio é de R$ 382.267,00 , 
sendo o valor de R$ 361.108,44 de responsabilidade do ESTADO 
e o valor de R$ 21.158,56, e/ou o que exceder, de responsabili-
dade do MUNICÍPIO – Recursos: os recursos a serem transferidos 
ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 
500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 – os 
recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 
MUNICÍPIO em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44 , 
após a expedição da ordem de serviço, nos termos do Decreto 
Estadual nº 66.173/2021 e observado o disposto no inciso I 
do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações - o prazo de vigência do pre-
sente Convênio é de 755 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
15/12/2021.

Processo N° 00280/2021 – Convênio N° 000195/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Araraqua-
ra – Objeto: “Implantação De Área De Convivência E Apoio 
Turístico No Distrito De Bueno De Andrada / Araraquara / Sp.” 
- O valor do presente Convênio é de R$ 277.913,34, sendo o 
valor de R$ 253.965,52 de responsabilidade do ESTADO e o 
valor de 23.947,82 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 253.965,52, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

´
Processo N° 00238/2021 – Convênio N° 000131/2021 ST-

-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Joanópolis 
– Objeto: “Implantação De Mirantes Na Cachoeira Dos Pretos” 
- O valor do presente Convênio é de R$ 1.036.131,00, sendo o 
valor de R$ 1.036.131,00 de responsabilidade do ESTADO e/ou 
o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000.- Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 310.919,46, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 391.379,22, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 3ª 
parcela: no valor de R$ 333.832,32, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 810 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00237/2021 – Convênio N° 000130/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Joanópolis 
– Objeto: “Implantação Do Mirante Do Alto Do Juquitão” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 353.123,04, sendo o valor 
de R$ 353.123,04 de responsabilidade do ESTADO, e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 353.123,04, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 450 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo 
de Convênio: 16/12/2021

Processo N° 00284/2021 – Convênio N° 000151/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Joanópolis 
– Objeto: “Pavimentação De Acesso a Pontos Turísticos” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 1.082.300,91, sendo o valor 

2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021. 
I - 1ªparcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações - o prazo de vigência do presente Convênio é de 1140 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021

Processo N.° 00247/2021- Convênio N°000113/2021 – 
Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: Secretaria de 
Turismo e Viagens e o Município de Ibitinga – Objeto: Serviços 
complementares no complexo turístico do Pontal do Jacaré - o 
valor do presente Convênio é de R$ 349.408,36 , sendo o valor 
de R$ 300.000,00 de responsabilidade do ESTADO, e o valor 
de R$ 49.408,36, e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO - os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 300.000,00 , após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações - o prazo de vigência do presente Convênio é de 570 
dias, a partir da ata de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021

Processo N.°00301- Convênio N° 000163/2021 - Parecer 
Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: Secretaria de Turismo 
e Viagens e o Município de Cruzeiro - Objeto: Sinalização 
turística da cidade de Cruzeiro - o valor do presente Convê-
nio é de R$ 256.895,00 , sendo o valor de R$ 253.965,52 de 
responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 2.929,48 e/ou o 
que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102,P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações - o prazo de 
vigência do presente Convênio é de 755 dias, a partir da data de 
assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021

Processo N.° 00341 - Convênio N° 000098/2021 – Parecer 
Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: Secretaria de Turismo 
e Viagens e o Município de Itanhaém – Objeto: Revitalização 
da Avenida Beira Mar (Avenida Doutor Edson Baptista de 
Andrade) – Diversos Bairros - o valor do presente Convênio 
é de R$ 2.539.877,05, sendo o valor de R$ 2.006.901,55 de 
responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 532.975,50 e/ou 
o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO - os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados parceladamente ao MUNICÍPIO em 
3 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021. I. 
1ª parcela: no valor de R$ 602.070,47, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 1.003.450,77, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 401.380,31, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações - o prazo de vigência do presente Convênio é de 
810 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021

Processo N.° 00142 - Convênio N° 000144/2021 – Parecer 
Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: Secretaria de Turismo 
e Viagens e o Município de Piratininga – Objeto: Calçadão na 
Rua Central - o valor do presente Convênio é de R$ 575.796,32, 
sendo o valor de R$ 575.796,32 de responsabilidade do ESTADO 
e/ou o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO - os 
recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do 
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Ele-
mento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa 
de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos de res-
ponsabilidade do Estado serão repassados parceladamente ao 
MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021. I. 1ª parcela: no valor de R$ 287.898,16, a que 
alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após a 
expedição da ordem de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 
287.898,16, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações - o prazo de vigência do 
presente Convênio é de 510 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
16/12/2021.

Processo N.° 00102 - Convênio N° º 000158/2021 – Parecer 
Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: Secretaria de Turismo e 
Viagens e o Município de Porto Ferreira – Objeto: Reforma dos 
Sanitários e construção do centro de atendimento ao turista - o 
valor do presente Convênio é de R$ 394.377,50 , sendo o valor 
de R$ 361.108,44 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 33.269,06, e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO - os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações - o prazo de vigência do presente Convênio é de 510 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N.°00199 - Convênio N° º 000114/2021 – Parecer 
Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: Secretaria de Turismo e 
Viagens e o Município de Barra Bonita – Objeto: Recuperação 
e recapeamento asfáltico em diversas vias públicas do centro 
turístico do Município da Estância Turística de Barra Bonita - o 
valor do presente Convênio é de R$ 1.978.729,84 , sendo o 
valor de R$ 1.944.360,75 de responsabilidade do ESTADO e o 
valor de R$ 34.369,09 e/ou o que exceder de responsabilidade 
do MUNICÍPIO - os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados parceladamen-
te ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021. I. 1ª parcela: no valor de R$ 583.308,23, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 
680.526,26, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação de 
contas relativas à parcela anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 

de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00309/2021 – Convênio N°000206/2021ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Timburi – 
Objeto: Revitalização do Largo São Bento – o valor do presente 
Convênio é de R$ 190.767,36 , sendo o valor de R$ 164.965,42 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 25.801,94 e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 164.965,42 , após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações - o prazo de 
vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data de 
assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00311/2021 – Convênio N° 000286/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Miguelópolis 
– Objeto: “2ª Fase de Iluminação Ornamental da Praia Artificial 
David de Oliveira Freitas” - O valor do presente Convênio é de 
R$ 321.837,12, sendo o valor de R$ 253.965,52 de respon-
sabilidade do ESTADO e o valor de R$ 67.871,60 e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00373/2021 – Convênio N° 000289/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Cardoso – 
Objeto: “Revitalização Da Lanchonete Do Complexo Turístico 
“Leandro Trindade Da Silveira” - O valor do presente Convênio 
é de R$ 292.075,69, sendo o valor de R$ 253.965,52 de res-
ponsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 38.110,17 e/ou o 
que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52; após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00306/2021 – Convênio N° 000226/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Santo Antônio 
da Alegria – Objeto: “Construção De Sanitário No Parque De 
Exposições “José Camilo De Souza” - O valor do presente Con-
vênio é de R$ 289.199,33, sendo o valor de R$ 253.965,52 de 
responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 35.233,81, e/ou o 
que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 510 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00317/2021 – Convênio N° 000285/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Jahu – Objeto: 
“Implantação De Ciclovia No Município De Jahu” - O valor 
do presente Convênio é de R$ 478.376,02, sendo o valor de 
R$ 317.791,17 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
R$ 160.584,85 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 317.791,17, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00335/2021 – Convênio N° 000199/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Tambaú 
– Objeto: “Implantação De Alameda Turística” - O valor do 
presente Convênio é de R$ 253.960,18, sendo o valor de 
R$ 253.960,18 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.960,18 após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 570 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00116/2021 - Convênio N° 000123/2021 
– Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: Secretaria 
de Turismo e Viagens e o Município de São Simão – Objeto: 
Revitalização do Parque do Bosque Municipal – Joaquim 
Procópio de Araújo Carvalho - o valor do presente Convênio 
é de R$ 713.026,26 , sendo o valor de R$ 615.073,96 de res-
ponsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 97.952,30 e/ou o 
que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO - os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados parceladamente ao MUNICÍPIO em 

Licitante Vencedor: ZL ELETROTUDO MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA ME

Considerando que a empresa ER DO BRASIL INDUS-
TRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI, CNPJ: 
17.700.001/0001-41, encontra-se com pendência no que se 
refere à Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União, deve a empresa sanar a 
pendência constatada nas fls. 136 A 139 para que seja realizado 
o pagamento.

Desse modo, encaminhe-se ao Núcleo de Compras e Con-
tratações para publicação da Homologação e respectivo envio 
ao Núcleo de Orçamento e Finanças para emissão das notas 
de empenho.

Sem mais.
Atenciosamente.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2021.
Marcelo Scofano
Diretor Ferroviário
Diretoria Ferroviária

 Turismo e Viagens

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário de Turismo, de 13-12-2021
Ratificando, no uso de minhas atribuições legais e nos 

termos do disposto no art. 26 da Lei federal n° 8.666/93, c.c. o 
art. 26 da Lei estadual n° 6.544/89, a dispensa de licitação reco-
nhecida pelo Senhor Chefe de Gabinete, com fundamento no art. 
24, inciso VIII, do aludido Estatuto Federal Licitatório, destinada 
a contratação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 47.865.597/0001-09, para Prestação de Serviços Técnicos 
Especializados de Engenharia, Assistência Técnica e Serviços, 
para acompanhamento dos convênios celebrados pela Secreta-
ria de Turismo e Viagens por meio do Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR.

 Termo de Convênio
Processo N. ST-PRC-2021-00005-DM– Convênio ST-GB - 

000016/2021– CJ/ST n. º 219/2021 – Partícipes: Secretaria de 
Turismo e Viagens e o Município de BARRA DO TURVO – Objeto: 
Construção e Sinalização do Portal da Cidade de Barra do Turvo 
- O valor do presente Convênio é de R$ 200.985,25 (duzentos 
mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 
dos quais R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de 
responsabilidade do ESTADO e o restante de responsabilidade 
da PREFEITURA.- Recursos: os recursos a serem transferidos 
ao Município, originários do Programa 2990 –Desenvolvimento 
de Ações decorrentes de Emendas Parlamentares - Funcional 
Programática - 04.127.2990.2272.0000 - Ptres: 500114 - Desen-
volvimento de Ações decorrentes de Emendas Parlamentares, 
exceto Saúde - Natureza de Despesa: 4.4.40.51 – Transferência 
a Municípios - UGE: 500101– Prazo: O prazo de vigência do 
presente Convênio é de 510 ( quinhentos e dez ) dias a partir da 
data da assinatura. - Data da assinatura do Termo de Convênio: 
16/12/2021.

1
ksc

 DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS 
TURÍSTICOS

 Termo de Convênio
Processo N° 00364/2021 – Convênio N°000277/2021 ST-

-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de São Pedro 
– Objeto: “Reforma Da Rodoviária Municipal De São Pedro” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 2.383.037,72, sendo o valor 
de R$ 2.130.000,00 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 253.037,72 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 3 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 639.000,62, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 745.499,69, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 745.499,69, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
90 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00366/2021 – Convênio N° 000219/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Aparecida 
– Objeto: “Substituição De Iluminação Pública Para Lâmpadas 
De Led, Turística No Município De Aparecida" - O valor do 
presente Convênio é de R$ 2.654.334,83, sendo o valor de R$ 
2.653.855,97 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
478,86 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. 
- Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa 
de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de res-
ponsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª 
parcela: no valor de R$ 796.156,79, a que alude o “caput” desta 
cláusula, que será repassada após a expedição da ordem de 
serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 791.977,55, a ser paga em 
até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela 
anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 1.065.721,63, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00365/2021 – Convênio N° 000202/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Aparecida – 
Objeto: “Cobertura Da Praça Dr. Benedito Meireles”. - O valor 
do presente Convênio é de R$ 248.740,13, sendo o valor de 
R$ 248.740,13 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 248.740,13, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

sábado, 18 de dezembro de 2021 às 05:01:36
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nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor de R$ R$ 314.549,38, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço. II. 2ª parcela: no valor de R$ 
314.549,38, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações. - O prazo de vigência do 
presente Convênio é de 810 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
15/12/2021.

Processo N° 00162/2021 – Convênio N° 000081/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itanhaém 
– Objeto: “Urbanização Da Avenida Dr. José Peixe Abade/
Avenida Beira Mar” - O valor do presente Convênio é de R$ 
1.975.799,78, sendo o valor de R$ 1.414.161,42 de respon-
sabilidade do ESTADO e o valor de R$ 561.638,36 e/ou o que 
exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 424.248,43, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 707.080,71, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 3ª 
parcela: no valor de R$ 282.832,28, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 810 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00111/2021 – Convênio N° 000136/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Santa Isabel 
– Objeto: “Reforma E Revitalização Do Mirante Do Monte Serrat 
- Fase 2” - O valor do presente Convênio é de R$ 614.003,71, 
sendo o valor de R$ 614.003,71 de responsabilidade do ESTADO 
e/ou o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os 
recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do 
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Ele-
mento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa 
de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de res-
ponsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 
2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 
1ª parcela: no valor de R$ 307.001,85, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço. II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.001,86, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações - O prazo de vigência do presente Convênio é de 720 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00147/2021 – Convênio N° 000109/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de São Manuel 
– Objeto: “Reforma Do Museu Histórico E Pedagógico "Padre 
Manoel Da Nóbrega" ” - O valor do presente Convênio é de 
R$ 360.490,08, sendo o valor de R$ 360.490,08 de responsabi-
lidade do ESTADO, e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 360.490,08, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 570 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00130/2021 – Convênio N° 000074/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Iporanga 
– Objeto: “Estruturação Dos Mirantes Da Cidade” - O valor 
do presente Convênio é de R$ 719.583,04, sendo o valor de 
R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
R$ 104.509,08 e/ou o que exceder de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ R$ 307.536,98, a que alude o 
“caput” desta cláusula, que será repassada após a expedição da 
ordem de serviço. II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
570 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00097/2021 – Convênio N° 000071/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Paulo de Faria 
– Objeto: “Reforma E Ampliação Da Casa De Cultura Prof. José 
Vasconcelos Rezende” - O valor do presente Convênio é de R$ 
617.610,77, sendo o valor de R$ 615.073,96 de responsabilida-
de do ESTADO e o valor de R$ 2.536,81 e/ou o que exceder de 
responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferi-
dos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Muni-
cípios Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 
Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. 
Res 500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. 
- Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados 
ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor de R$ R$ 307.536,98, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço. II. 2ª parcela: no valor de R$ 
307.536,98, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações - O prazo de vigência do 
presente Convênio é de 660 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
16/12/2021.

Processo N° 00150/2021 – Convênio N° 000068/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Votuporanga 
– Objeto: “Adequações E Melhorias No Parque Da Cultura” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 629.214,48, sendo o valor 
de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 14.140,52 e/ou o que exceder de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO em 02 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 
307.536,98, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação de 
contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no inci-
so I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações -  o prazo de vigência do presente 
Convênio é de 720 dias, a partir da data de assinatura deste ins-
trumento. Data da assinatura do Termo de Convênio:15/12/2021.

Processo N.° 00025/2021 – Convênio N.° 000018/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Barbo-
sa – Objeto: Revitalização da Pista de Passeio e Caminhada 
Vereador Nestor Carvalho - O valor do presente Convênio é de 
R$ 454.990,71, sendo o valor de R$ 454.990,71 de responsabi-
lidade do ESTADO e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao 
MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 
500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os 
recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 
MUNICÍPIO em uma única parcela, no valor de R$ 454.990,71, 
após a expedição da ordem de serviço;  nos termos do Decreto 
Estadual nº  66.173/2021 e observado o disposto no inciso I 
do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações -  o prazo de vigência do pre-
sente Convênio é de 570 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
16/12/2021.

 Termo de Convênio

Processo N° 00041/2021 – Convênio N° 000095/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Bofete – 
Objeto: “Pavimentação De 3 Pontos Na Estrada Municipal BFT 
040” - O valor do presente Convênio é de R$ 809.195,77, sendo 
o valor de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o 
valor de R$ 194.121,81 e/ou o que exceder de responsabilidade 
do MUNICÍPIO.- Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço. II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações - O prazo de vigência do presente Convênio é de 720 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00073/2021 – Convênio N° 000103/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Limeira 
– Objeto: “Infraestrutura Turística – Construção, Reforma e 
Revitalização no Horto Florestal – 2ª Etapa: Implantação de 
Quiosques, Iluminação e Portaria Educativa” - O valor do presen-
te Convênio é de R$ 626.867,99, sendo o valor de R$ 615.073,96 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 11.794,03 e/ou 
o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos ter-
mos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor 
de R$ R$ 307.536,98, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço. II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 720 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00165/2021 – Convênio N° 000077/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itanhaém – 
Objeto: “Reurbanização Da Praça Jornalista Almir Garcia” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 552.093,30, sendo o valor 
de R$ 411.994,35 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 140.098,95, e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 411.994,35, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 810 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00164/2021 – Convênio N° 000076/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itanhaém 
– Objeto: “Reurbanização De Orla Na Avenida Padre Anchieta 
– Vila Balneária - Praia Dos Pescadores” - O valor do presente 
Convênio é de R$ 855.929,03, sendo o valor de R$ 624.033,92 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 231.895,11 e/ou 
o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos ter-
mos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor 
de R$ R$ 312.016,96, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço. II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 312.016,96, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 810 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 13/12/2021.

Processo N° 00163/2021 – Convênio N° 000075/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itanhaém 
– Objeto: “Recuperação De Percurso Da Trilha Do Sapucaitava/
Morro Sapucaitava” - O valor do presente Convênio é de R$ 
662.180,53, sendo o valor de R$ 629.098,76 de responsabilida-
de do ESTADO e o valor de R$ 33.081,77 e/ou o que exceder de 
responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferi-
dos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Muni-
cípios Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 
Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. 
Res 500.109; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. 
- Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados 
ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 

R$ 926,03 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍ-
PIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 02 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98 , a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 720 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00020/2021 – Convênio N.° 000022/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Três Fronteiras 
– Objeto: Revitalização de Canteiros Centrais em Avenidas - O 
valor do presente Convênio é de R$ 393.025,06, sendo o valor 
de R$ 361.108,44 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
R$ 31.916,62, e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNI-
CÍPIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44, após a expe-
dição da ordem de serviço;  nos termos do Decreto Estadual nº  
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 570 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 17/12/2021.

Processo N.° 00016/2021 – Convênio N.° 000008/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Buritama – 
Objeto: Reforma de Quiosques no Parque Turístico "João Simão 
Garcia" - O valor do presente Convênio é de R$ 472.532,73, 
sendo o valor de R$ 361.108,44 de responsabilidade do 
ESTADO e o valor de R$ 111.424,29, e/ou o que exceder, de 
responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 361.108,44, após a expedição da ordem de ser-
viço;  nos termos do Decreto Estadual nº  66.173/2021 e obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações -  o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 570 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00031/2021 – Convênio N.° 000033/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Adamantina 
– Objeto: Revitalização da Praça Élio Micheloni -  O valor do 
presente Convênio é de R$ 788.040,53, sendo o valor de R$ 
615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
172.966,57 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍ-
PIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 02 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98 , a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 780 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio:15/12/2021.

Processo N.° 00117/2021 – Convênio N.° 000012/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Sertãozinho – 
Objeto: Reforma e Adequação do Prédio da Antiga Estação Fer-
roviária para Implantação de um Museu -  O valor do presente 
Convênio é de R$ 847.396,78, sendo o valor de R$ 615.073,96 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 232.322,82 e/
ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   
Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de 
Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos de respon-
sabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 
1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 780 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00108/2021 – Convênio N.° 000037/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partíci-
pes: Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Santa 
Albertina – Objeto: Construção de Quiosques e Paisagismo na 
Avenida Sílvio Rálio e Praça da Matriz - O valor do presente 
Convênio é de R$ 462.142,62, sendo o valor de R$ 361.108,44 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 101.034,18, 
e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - 
Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44, após a expe-
dição da ordem de serviço;  nos termos do Decreto Estadual nº  
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 540 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00077/2021 – Convênio N.° 000043/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Mendonça – 
Objeto: Construção da Cidade da Criança no Município de Men-
donça-SP - O valor do presente Convênio é de R$ 690.070,24, 
sendo o valor de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO 
e o valor de R$ 74.996,28 e/ou o que exceder, de responsabilida-
de do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos 
ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 
500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os 
recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 

de R$ 1.028.234,25 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 54.066,66 e/ou o que exceder de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 3 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 308.470,28, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 359.995,81, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 359.768,16, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
690 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00113/2021 – Convênio N.° 000027/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Santo Expedi-
to – Objeto: Reforma e Ampliação do Centro de Eventos “João 
Lopes de Oliveira” -   O valor do presente Convênio é de R$ 
643.230,53, sendo o valor de R$ 615.073,96 de responsabilida-
de do ESTADO e o valor de R$ 28.156,57, e/ou o que exceder, 
de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações -  o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 630 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00008-/2021 – Convênio N.° 000013/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Altinópolis – 
Objeto: Revitalização, Iluminação, Implantação de Passarela ao 
Longo do Trecho do Córrego Mato Grosso - 2ª Etapa -  O valor 
do presente Convênio é de R$ 702.706,40, sendo o valor de R$ 
615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
87.632,44, e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍ-
PIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 02 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98 , a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 660 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N.° 00064/2021 – Convênio N.° 000042/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itirapina 
– Objeto: Construção de Portais de Entrada no Município de 
Itirapina, SP - 1ª Etapa - O valor do presente Convênio é de R$ 
375.826,44, sendo o valor de R$ 361.108,44 de responsabilida-
de do ESTADO e o valor de R$ 14.718,00, e/ou o que exceder, 
de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 361.108,44, após a expedição da ordem de ser-
viço;  nos termos do Decreto Estadual nº  66.173/2021 e obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações -  o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 480 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00010/2021 – Convênio N.° 000005/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Rifaina – 
Objeto: Construção da Praça Laercio Masson Filho -  O valor 
do presente Convênio é de R$ 549.209,68, sendo o valor de R$ 
549.209,68 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que exceder, 
de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 274.604,84, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 274.604,84, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações -  o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 720 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00045/2021 – Convênio N.° 000001/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Cesário Lange 
– Objeto: Revitalização do Córrego do Caminhódromo "José 
Oraci de Campos Rocha " - O valor do presente Convênio é de 
R$ 386.787,56, sendo o valor de R$ 361.108,44 de responsabili-
dade do ESTADO e o valor de R$ 25.679.12, e/ou o que exceder, 
de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 361.108,44, após a expedição da ordem de ser-
viço;  nos termos do Decreto Estadual nº  66.173/2021 e obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações -  o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 540 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00058/2021 – Convênio N.° 000009/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itapira – Obje-
to: Reforma e Revitalização do Morro do Cruzeiro (Fase 1) -  O 
valor do presente Convênio é de R$ 615.999,99, sendo o valor 
de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
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ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   
Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de 
Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos de respon-
sabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 
1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 600 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00100/2021 – Convênio N.° 000020/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Piracaia – 
Objeto: Revitalização da Praça Nossa Senhora do Rosário – Parte 
II - O valor do presente Convênio é de R$ 621.077,14, sendo o 
valor de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o 
valor de R$ 6.003,18 e/ou o que exceder, de responsabilidade 
do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao 
MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 
500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os 
recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 
MUNICÍPIO em 02 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 
307.536,98, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações -  o prazo de vigência do 
presente Convênio é de 600 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
15/12/2021.

Processo N.° 00201/2021 – Convênio N.° 000014/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Amparo – 
Objeto: Revitalização do Parque Ecológico Dr. Paulino Rech, 
com Implantação do Museu da Saúde - 1ª Etapa - O valor do 
presente Convênio é de R$ 265.695,59, sendo o valor de R$ 
200.000,00 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
65.695,59 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍ-
PIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 200.000,00, após a expe-
dição da ordem de serviço;  nos termos do Decreto Estadual nº  
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 720 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00202/2021 – Convênio N.° 000015/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Amparo – 
Objeto: Integração da Ponte Vecchio com o Centro Histórico de 
Amparo e com o Parque Linear Águas do Camanducaia - O valor 
do presente Convênio é de R$ 1.765.503,91, sendo o valor de 
R$ 1.214.082,65 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
551.421,26 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍ-
PIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 03 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 364.224,80 (trezentos e sessenta e 
quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), 
a que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço; II. 2ª parcela: no valor de 
R$ 424.928,93, a ser paga em até 30 (trinta) dias a partir da 
aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 3ª parcela: 
no valor de R$ 424.928,92, a ser paga em até 30 dias a partir 
da aprovação de contas relativas à parcela anterior; observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações o prazo de 
vigência do presente Convênio é de 630 dias, a partir da data de 
assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00119/2021 – Convênio N.° 000149/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Sud Mennuc-
ci – Objeto: Revitalização do Parque "Recanto das Águas"- 2ª 
Etapa (Portaria, Vestiário e Estacionamento) - O valor do presen-
te Convênio é de R$ 648.728,42, sendo o valor de R$ 615.073,96 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 33.654,46 e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   
Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de 
Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos de respon-
sabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 
1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00133/2021 – Convênio N.° 000118/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itariri – Objeto: 
Implantação de Sinalização Viária de Interesse Turístico - O valor 
do presente Convênio é de R$ 349.784,78, sendo o valor de R$ 
349.784,78 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que exceder, 
de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 349.784,78, após a expedição da ordem de ser-
viço;  nos termos do Decreto Estadual nº  66.173/2021 e obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações -  o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 780 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00104/2021 – Convênio N.° 000127/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Registro – 
Objeto: Revitalização do PIT - Posto de Informação Turística - O 
valor do presente Convênio é de R$ 363.102,85, sendo o valor 

cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 540 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.°00109/2021 – Convênio N.° 000004/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Santa Clara do 
D’Oeste – Objeto: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIROS CENTRAIS - 
FASE 2, - o valor do presente Convênio é de O valor do presente 
Convênio é de R$ 373.763,15, sendo o valor de R$ 361.108,44 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 12.654,71, e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. – Recursos:   
Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa 
de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. – Os recursos de 
responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44, após a expe-
dição da ordem de serviço; nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações - o prazo de vigência do presente Convênio é de 690 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00317/2021 – Convênio N° 000285/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Jaú – Objeto: 
“Implantação De Ciclovia No Município De Jahu” - O valor 
do presente Convênio é de R$ 478.376,02, sendo o valor de 
R$ 317.791,17 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
R$ 160.584,85 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 317.791,17, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00335/2021 – Convênio N° 000199/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Tambaú 
– Objeto: “Implantação De Alameda Turística” - O valor do 
presente Convênio é de R$ 253.960,18, sendo o valor de 
R$ 253.960,18 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.960,18 após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 570 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00376/2021 – Convênio N° 000194/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itariri – Objeto: 
“Revitalização Da Iluminação Pública Em Vias De Interesse Turís-
tico” - O valor do presente Convênio é de R$ 205.930,45, sendo 
o valor de R$ 205.930,45 de responsabilidade do ESTADO e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 205.930,45, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 720 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00338/2021 – Convênio N° 000238/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Monte Alegre 
do Sul – Objeto: “Instalação De Pórticos Turísticos Nas Principais 
Rotas Turísticas Municipais” - O valor do presente Convênio é de 
R$ 794.055,51, sendo o valor de R$ 794.055,51 de responsabi-
lidade do ESTADO e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 397.027,76, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 397.027,75, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N.° 00093/2021 – Convênio N.° 000019/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Paraibuna 
– Objeto: Centro de Apoio ao Turista -  O valor do presente 
Convênio é de R$ 851.646,38, sendo o valor de R$ 615.073,96 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 236.572,42 e/
ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   
Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de 
Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos de respon-
sabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 
1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 720 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N.° 00098/2021 – Convênio N.°000025/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Pedreira 
– Objeto: Construção de Área de Exposição e Mirante no 
Complexo Turístico do Morro do Cristo - O valor do presente 
Convênio é de R$ 820.193,80, sendo o valor de R$ 615.073,96 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 205.119,84 e/

de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 3 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 858.184,73, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 1.312.599,37, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 689.831,64, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
810 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00213/2021 – Convênio N° 000141/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Salesópolis 
– Objeto: “Implantação De Box No Centro De Exposições” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 179.961,37, sendo o valor 
de R$ 179.961,37 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 179.961,37, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 540 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00211/2021 – Convênio N° 000142/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Salesópolis 
– Objeto: “Implantação De Portal Artístico e Parklet No Distrito 
Nossa Senhora Dos Remédios e Letreiros Turísticos” - O valor 
do presente Convênio é de R$ 327.355,68, sendo o valor de 
R$ 327.355,68 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 327.355,68, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 570 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00197/2021 – Convênio N° 000125/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Bananal – 
Objeto: “Reforma Do Portal” - O valor do presente Convênio é 
de R$ 388.394,86, sendo o valor de R$ 388.394,86 de respon-
sabilidade do ESTADO, e/ou o que exceder, de responsabilidade 
do MUNICÍPIO.- Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 388.394,86, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00196/2021 – Convênio N° 000139/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Bananal – 
Objeto: “Revitalização Das Áreas Verdes Em Espaços Públicos 
(Praças e Canteiros)” - O valor do presente Convênio é de R$ 
737.363,48, sendo o valor de R$ 640.469,20 de responsabilida-
de do ESTADO e o valor de R$ 96.894,28 e/ou o que exceder de 
responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferi-
dos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Muni-
cípios Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 
Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. 
Res 500.109; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. 
- Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados 
ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor de R$ R$ 320.234,60, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço. II. 2ª parcela: no valor de R$ 
320.234,60, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações. - O prazo de vigência do 
presente Convênio é de 90 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
15/12/2021.

Processo N° 00192/2021 – Convênio N° 000064/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Paraguaçu 
Paulista – Objeto: “Requalificação Da Infraestrutura Turística 
No Parque Aquático Pref. Benedicto Benício – Grande Lago” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 685.812,60, sendo o valor 
de R$ 685.812,60 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos ter-
mos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor 
de R$ R$ 342.906,30, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço. II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 342.906,30, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 720 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 17/12/2021.

 Termo de Convênio

Processo N.° 00138/2021 – Convênio N.° 000031/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Mogi Mirim – 
Objeto: Restauro da antiga “Estação da Mogiana” - o valor do 
presente Convênio é de R$ 612.728,73, de responsabilidade do 
ESTADO e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. 
- Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021. 
– I 1ª parcela: no valor de R$ 306.364,37, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço - II 2ª parcela: no valor de R$ 306.364,36, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-

em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ R$ 307.536,98, a que alude o 
“caput” desta cláusula, que será repassada após a expedição da 
ordem de serviço. II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
600 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00112/2021 – Convênio N° 000057/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Santo Antonio 
da Alegria – Objeto: “Rua Da Gastronomia” - O valor do presen-
te Convênio é de R$ 369.521,83, sendo o valor de R$ 361.108,44 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 8.413,39 e/ou 
o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 361.108,44, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 510 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00143/2021 – Convênio N° 000066/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Rancharia – 
Objeto: “Pavimentação Na Avenida Octávio Zanardo, Localizado 
No Parque Balneário Municipal "Manoel Severo Lins Netto” 
” - O valor do presente Convênio é de R$ 657.913,17, sendo 
o valor de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o 
valor de R$ 42.839,21 e/ou o que exceder de responsabilidade 
do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ R$ 307.536,98, a que alude o 
“caput” desta cláusula, que será repassada após a expedição da 
ordem de serviço. II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
480 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00061/2021 – Convênio N° 000063/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itapura 
– Objeto: “Revitalização Da Praça Trajano De Almeida” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 643.409,76, sendo o valor 
de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 28.335,80 e/ou o que exceder de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do

Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor 
de R$ R$ 307.536,98, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço. II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 600 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00101/2021 – Convênio N° 000094/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Pirapora do 
Bom Jesus – Objeto: “Adequação e Implantação Dos Portais 
Municipais” - O valor do presente Convênio é de R$ 532.429,27, 
sendo o valor de R$ 532.429,27 de responsabilidade do ESTADO 
e/ou o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os 
recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do 
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Ele-
mento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa 
de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de res-
ponsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 2 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª 
parcela: no valor de R$ R$ 266.214,63, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço. II. 2ª parcela: no valor de R$ 266.214,64, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 780 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00241/2021 – Convênio N° 000079/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Socorro 
– Objeto: “Implantação De Melhorias No Parque Da Cidade 
“João Orlandi Pagliusi”” - O valor do presente Convênio é 
de R$ 3.034.155,45, sendo o valor de R$ 2.969.620,12 de 
responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 64.535,33 e/ou o 
que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000.- Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 890.886,04, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 1.039.367,04, a ser paga em até 30 dias 
a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 
3ª parcela: no valor de R$ 1.039.367,04 a ser paga em até 30 
dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; 
observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - 
O prazo de vigência do presente Convênio é de 750 dias, a partir 
da data de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do 
Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00215/2021 – Convênio N° 000067/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Santa Fé do Sul 
– Objeto: “Construção Da Avenida Caminho Das Águas - Etapa 
3” - O valor do presente Convênio é de R$ 3.179.589,82, sendo 
o valor de R$ 2.860.615,74 de responsabilidade do ESTADO e o 
valor de R$ 318.974,08 e/ou o que exceder de responsabilidade 
do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
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dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; 
observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - 
O prazo de vigência do presente Convênio é de 720 dias, a partir 
da data de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do 
Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00175/2021 – Convênio N° 000176/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Campos do 
Jordão – Objeto: “Adequação E Melhorias Na Ciclovia”- O valor 
do presente Convênio é de R$ 4.335.897,06, sendo o valor de 
R$ 4.335.897,06 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 1.300.769,12, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 1.903.467,57, a ser paga em até 30 dias 
a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 
3ª parcela: no valor de R$ 1.131.660,37, a ser paga em até 30 
dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; 
observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - 
O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir 
da data de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do 
Termo de Convênio: 17/12/2021.

Processo N° 00179/2021 – Convênio N° 000164/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Praia Grande – 
Objeto: “Implantação Da Casa Do Artesão E Da Base Da Guarda 
Municipal - Bairro Solemar”- O valor do presente Convênio é 
de R$ 3.563.657,63, sendo o valor de R$ 2.050.000,00 de res-
ponsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 1.513.657,63 e/ou o 
que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. Os recursos de 
responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 
3 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 
1ª parcela: no valor de R$ 615.000,00, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 931.635,51, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 503.364,49, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
90 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00178/2021 – Convênio N° 000169/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Praia Grande 
– Objeto: “Reformulação Do Sistema Viário e Do Sistema De 
Drenagem Das Praças “A Tribuna e Parceria “ e Implantação 
De Acesso De Veículos No Complexo Cultural Palácio Das Artes 
- Bairro Boqueirão, Em Praia Grande” - O valor do presente Con-
vênio é de R$ 5.412.537,44, sendo o valor de R$ 3.048.999,93 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 2.363.537,51 e/
ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recur-
sos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 914.699,98, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 1.187.455,38, a ser paga em até 30 dias 
a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 
3ª parcela: no valor de R$ 946.844,57, a ser paga em até 30 
dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; 
observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - 
O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir 
da data de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do 
Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00151/2021 – Convênio N° 000225/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Ibirarema 
– Objeto: “Revitalização do Recinto Municipal de Eventos 
Altair Pontremolez”- O valor do presente Convênio é de R$ 
631.066,47, sendo o valor de R$ 615.073,96 de responsabilida-
de do ESTADO e o valor de R$ 15.992,51 e/ou o que exceder de 
responsabilidade do MUNICÍPIO. Os recursos a serem transferi-
dos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Muni-
cípios Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 
Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. 
Res 500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. 
Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados 
ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 
307.536,98, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações. - O prazo de vigência do 
presente Convênio é de 600 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
15/12/2021.

Processo N° 00218/2021 – Convênio N° 000156/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Salto – Objeto: 
“Implantação Da Rua Da Barra”- O valor do presente Convênio 
é de R$ 970.044,69, sendo o valor de R$ 689.851,44 de res-
ponsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 280.193,25 e/ou o 
que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 344.925,71, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 344.925,73, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 750 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00118/2021 – Convênio N° 000154/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partí-
cipes: Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Sete 
Barras – Objeto: “Recuperação Do Pavimento, Construção De 
Calçadas E Substituição De Luminárias Do Centro Histórico”- O 
valor do presente Convênio é de R$ 618.969,13, sendo o valor 
de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 3.895,17 e/ou o que exceder de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações -  o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 690 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00043/2021 – Convênio N.° 000084/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Brodowski – 
Objeto: Reurbanização da Vicinal Armando Scozzafave - Fase 2 - 
O valor do presente Convênio é de R$ 457.125,20, sendo o valor 
de R$ 361.108,44 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
R$ 96.016,76 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNI-
CÍPIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44, após a expe-
dição da ordem de serviço;  nos termos do Decreto Estadual nº  
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 450 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N.° 00062/2021 – Convênio N.° 000110/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itararé – Obje-
to: Construção de uma Área de Alimentação na Esquina da Rua 
XV de Novembro com a Rua Major Queiróz - O valor do presente 
Convênio é de R$ 616.949,74, sendo o valor de R$ 615.073,96 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 1.875,78 e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   
Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de 
Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos de respon-
sabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 
1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 900 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00095/2021 – Convênio N.° 000052/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Patrocínio 
Paulista – Objeto: Reforma da Praça João Batista da Luz - O valor 
do presente Convênio é de R$ 620.728,68, sendo o valor de R$ 
615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
5.654,72 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO 
- Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 02 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307. 536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 780 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N.° 00105/2021 – Convênio N.° 000106/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Rubineia – 
Objeto: Construção de Pista de Caminhada - O valor do presente 
Convênio é de R$ 678.146,81, sendo o valor de R$ 615.073,96 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 63.072,85 e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   
Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de 
Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos de respon-
sabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 
1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 750 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00171/2021 – Convênio N° 000111/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Ibitinga – Obje-
to: “Reforma Da Praça Rui Barbosa”- O valor do presente Con-
vênio é de R$ 1.141.974,26, sendo o valor de R$ 1.082.760,54 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 59.213,72 e/ou 
o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 324.828,16, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 378.966,19, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 3ª 
parcela: no valor de R$ 378.966,19, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 630 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00205/2021 – Convênio N° 000121/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Avaré – Objeto: 
“Cobertura Da Arena De Eventos Do Parque De Exposições 
Fernando Cruz Pimentel”- O valor do presente Convênio é de 
R$ 4.074.822,51, sendo o valor de R$ 3.958.593,73 de res-
ponsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 116.228,78 e/ou o 
que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 1.187.578,11, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 1.385.507,81, a ser paga em até 30 dias 
a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 
3ª parcela: no valor de R$ 1.385.507,81, a ser paga em até 30 

no valor de R$ 360.552,73, após a expedição da ordem de ser-
viço;  nos termos do Decreto Estadual nº  66.173/2021 e obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações -  o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 360 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 17/12/2021.

Processo N.° 00036/2021 – Convênio N.° 000062/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Araçatuba 
– Objeto: Intervenção no Calçadão de Araçatuba - O valor do 
presente Convênio é de R$ 537.280,03, sendo o valor de R$ 
537.280,03 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que exceder, 
de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 268.640,02, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 268.640,01, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações -  o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 600 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00053/2021 – Convênio N.° 000143/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Igarapava – 
Objeto: Iluminação das Vias que Interliga os Principais Projetos 
Turísticos do Município Parque Ecoturístico Porto das Canoas, 
Memorial e Praia da Revolução Constitucionalista de 1932 - 
O valor do presente Convênio é de R$ 593.582,38, sendo o 
valor de R$ 593.582,38 de responsabilidade do ESTADO e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   
Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de 
Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos de respon-
sabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 
1ª parcela: no valor de R$ 296.791,19, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 296.791,19, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 720 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N.° 00099/2021 – Convênio N.° 000102/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Piedade – 
Objeto: Rota das Capelas - Sinalização e Estrutura de Apoio - O 
valor do presente Convênio é de R$ 371.604,71, sendo o valor 
de R$ 361.108,00 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
R$ 10.496,71 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNI-
CÍPIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,00, após a expe-
dição da ordem de serviço;  nos termos do Decreto Estadual nº  
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 540 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00146/2021 – Convênio N.° 000126/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Santa Branca 
– Objeto: Revitalização, Pavimentação e Implantação das Estru-
turas da Área de Lazer da Represa de Santa Branca - Fase 2 - O 
valor do presente Convênio é de R$ 389.278,25, sendo o valor 
de R$ 361.108,44 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
R$ 28.169,81 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNI-
CÍPIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44, após a expe-
dição da ordem de serviço;  nos termos do Decreto Estadual nº  
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 750 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00032/2021 – Convênio N.° 000088/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Adolfo – Obje-
to: Revitalização do Centro de Lazer do Trabalhador "Prainha" - 
O valor do presente Convênio é de R$ 617.240,71, sendo o valor 
de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
R$ 2.166,75 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNI-
CÍPIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 02 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 720 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00084/2021 – Convênio N.° 000085/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Mira Estre-
la – Objeto: Revitalização do Palco e Camarim do Recinto de 
Festas Napoleão Moura - O valor do presente Convênio é de 
R$ 615.527,12, sendo o valor de R$ 615.073,96 de responsabi-
lidade do ESTADO e o valor de R$ 453,16 e/ou o que exceder, 
de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 

de R$ 361.108,44 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
R$ 1.994,41 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNI-
CÍPIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44, após a expe-
dição da ordem de serviço;  nos termos do Decreto Estadual nº  
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 570 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00106/2021 – Convênio N.° º 000053/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Riolândia – 
Objeto: Revitalização da Praia Municipal - Fase III - O valor do 
presente Convênio é de R$ 744.926,28, sendo o valor de R$ 
615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
129.852,32 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍ-
PIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 02 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 780 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00127/2021 – Convênio N.° 000069/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Cardoso – 
Objeto: Revitalização da Iluminação em Praças e Vias Públicas - 
O valor do presente Convênio é de R$ 430.240,85, sendo o valor 
de R$ 361.108,44 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
R$ 69.132,41 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNI-
CÍPIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44, após a expe-
dição da ordem de serviço;  nos termos do Decreto Estadual nº  
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 750 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00018/2021 – Convênio N.° 000061/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Icém – Objeto: 
Sinalização Turística - O valor do presente Convênio é de R$ 
398.463,41, sendo o valor de R$ 361.108,44 de responsabili-
dade do ESTADO e o valor de R$ 37.354,97 e/ou o que exceder, 
de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 361.108,44, após a expedição da ordem de ser-
viço;  nos termos do Decreto Estadual nº  66.173/2021 e obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações -  o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 630 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00012/2021 – Convênio N.° 000060/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de São Bernardo 
do Campo – Objeto: Recuperação das Edificações da Área Ama-
zônica da Cidade da Criança para Implantação do Centro Turís-
tico de São Bernardo do Campo - O valor do presente Convênio 
é de R$ 523.010,34, sendo o valor de R$ 523.010,34 de respon-
sabilidade do ESTADO e/ou o que exceder, de responsabilidade 
do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos a serem transferidos ao 
MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 
500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os 
recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 
MUNICÍPIO em 02 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor de R$ 261.505,17, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 
261.505,17, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações -  o prazo de vigência do 
presente Convênio é de 330 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
15/12/2021.

Processo N.° 00055/2021 – Convênio N.° 000087/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Indiaporã – 
Objeto: Reforma no Balneário Municipal - O valor do presente 
Convênio é de R$ 616.944,21, sendo o valor de R$ 615.073,96 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 1.870,25 e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   
Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de 
Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos de respon-
sabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 02 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 
1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. -  o prazo de vigência do presente Convênio é de 660 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00015/2021 – Convênio N.° 000093/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Par-
tícipes: Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de 
Juquitiba – Objeto: Implantação de Portal Turístico - O valor do 
presente Convênio é de R$ 360.552,73, sendo o valor de R$ 
360.552,73 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que exceder, 
de responsabilidade do MUNICÍPIO - Recursos:   Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

sábado, 18 de dezembro de 2021 às 05:01:36

.                                                 .

S
T

C
A

P
20

21
02

48
88

D
M

.                                                 .

182



sábado, 18 de dezembro de 2021 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (241) – 79

deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
16/12/2021.

Processo N° 00325/2021 – Convênio N° 000268/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Brodowski 
– Objeto: “Casa Do Turista: Posto De Informação Turística - PIT 
E Espaço Colaborativo De Economia Criativa - Fase 01” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 344.249,29, sendo o valor 
de R$ 253.965,52 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 90.283,77 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 253.965,52, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00316/2021 – Convênio N° 000342/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Lins – Objeto: 
“Construção Do Teatro Ao Ar Livre No Horto Florestal De Lins” 
- O valor do presente Convênio é de R$ 253.965,52, sendo o 
valor de R$ 253.965,52 de responsabilidade do ESTADO e/ou o 
que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00332/2021 – Convênio N° 000298/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Santa Branca 
– Objeto: “Reestruturação Da Praça Ajudante Braga - Fase 2” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 363.413,59, sendo o valor 
de R$ 253.965,52 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 109.448,07, e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 253.965,52, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 750 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00339/2021 – Convênio N° 000299/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Paranapane-
ma – Objeto: “Construção De Parque Da Imigração” - O valor 
do presente Convênio é de R$ 1.080.129,70, sendo o valor 
de R$ 1.078.631,19 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 1.498,51 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 3 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 323.589,36, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 323.589,36, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 431.452,47, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
90 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00206/2021 – Convênio N° 000291/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Paranapa-
nema – Objeto: “Iluminação De Led Na Ciclovia Localizada 
Na Rodovia Prefeito Tibiriçá, Rodovia Tenente Antônio Gomes 
Alves e Avenida Coronel Zé Mendes” - O valor do presente 
Convênio é de R$ 762.758,82, sendo o valor de R$ 762.641,45 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 117,37 e/ou o 
que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 381.320,73, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 381.320,72, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo 
de Convênio: 16/12/2021

Processo N° 00334/2021 – Convênio N° 000287/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Tabatinga – 
Objeto: “Reforma Da Fonte Luminosa Da Praça 08 De Maio” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 146.504,90, sendo o valor 
de R$ 84.606,57 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 61.898,33 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 84.606,57, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00331/2021 – Convênio N° 000307/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partíci-
pes: Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Porto 
Ferreira – Objeto: “Sinalização Temática” - O valor do presente 
Convênio é de R$ 263.986,16, sendo o valor de R$ 253.965,52 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 10.020,64 e/ou 

em uma única parcela, no valor de R $ 377.563,25, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021

Processo N° 00268/2021 – Convênio N° 000257/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Nuporanga 
– Objeto: “Revitalização Do Centro Turístico Municipal Antô-
nio Ferreira Viana” - O valor do presente Convênio é de R$ 
970.817,27, sendo o valor de R$ 970.817,27 de responsabili-
dade do ESTADO e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 485.408,64, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 485.408,64, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00367/2021 – Convênio N° 000346/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Embu das Artes 
– Objeto: “Reforma Do Memorial Sakai” - O valor do presente 
Convênio é de R$ 286.769,72, sendo o valor de R$ 286.769,72 
de responsabilidade do ESTADO e/ou o que exceder, de respon-
sabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao 
MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 
500.109; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. Os 
recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 
MUNICÍPIO em uma única parcela, no valor de R$ 286.769,72, 
após a expedição da ordem de serviço, nos termos do Decreto 
Estadual nº 66.173/2021 e observado o disposto no inciso I 
do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações. - O prazo de vigência do pre-
sente Convênio é de 90 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
17/12/2021.

Processo N° 00368/2021 – Convênio N° 000348/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Embu das 
Artes – Objeto: “Continuidade Do Parque Linear” - O valor 
do presente Convênio é de R$ 3.408.186,96, sendo o valor de 
R$ 3.408.186,96 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 1.022.456,09, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 1.022.456,08, a ser paga em até 30 dias 
a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 
3ª parcela: no valor de R$ 1.363.274,79, a ser paga em até 30 
dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; 
observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - 
O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir 
da data de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do 
Termo de Convênio: 17/12/2021.

Processo N° 00369/2021 – Convênio N° 000347/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Embu das 
Artes – Objeto: “Construção De Ciclovia Turística” - O valor 
do presente Convênio é de R$ 1.396.593,32, sendo o valor de 
R$ 1.396.593,32 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 418.978,00, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 418.978,00, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 3ª 
parcela: no valor de R$ 558.697,32, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 17/12/2021.

Processo N° 00372/2021 – Convênio N° 000350/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Divinolân-
dia – Objeto: “Revitalização Da Praça Dom Bosco” - O valor 
do presente Convênio é de R$ 238.754,18, sendo o valor de 
R$ 238.754,18 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 238.754,18, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00312/2021 – Convênio N° 000297/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Paulicéia – 
Objeto: “Construção De Dois Quiosques” - O valor do presente 
Convênio é de R$ 249.935,93, sendo o valor de R$ 249.935,93 
de responsabilidade do ESTADO e/ou o que exceder, de respon-
sabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao 
MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 
500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. Os 
recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 
MUNICÍPIO em uma única parcela, no valor de R$ 249.935,93, 
após a expedição da ordem de serviço, nos termos do Decreto 
Estadual nº 66.173/2021 e observado o disposto no inciso I 
do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações. - O prazo de vigência do pre-
sente Convênio é de 90 dias, a partir da data de assinatura 

Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados 
ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 
307.536,98, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações. - O prazo de vigência do 
presente Convênio é de 90 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
16/12/2021.

Processo N° 00121/2021 – Convênio N° 000198/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Tambaú 
– Objeto: “Recuperação Da Casa Do Maquinista” - O valor 
do presente Convênio é de R$ 398.058,66, sendo o valor de 
R$ 361.108,44 de responsabilidade do ESTADO e o valor de 
R$ 36.950,22 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 690 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00080/2021 – Convênio N° 000150/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Torrinha – 
Objeto: “Revitalização E Reforma No Centro Hípico E De Eventos 
De Torrinha” - O valor do presente Convênio é de R$ 705.324,30, 
sendo o valor de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO 
e o valor de R$ 90.250,34 e/ou o que exceder de responsabilida-
de do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 540 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00017/2021 – Convênio N° 000160/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Barra do Turvo 
– Objeto: “Pavimentação Em Trechos Da Estrada De Acesso A 
Cachoeira Dito Salú” - O valor do presente Convênio é de R$ 
621.505,13, sendo o valor de R$ 615.073,96 de responsabilida-
de do ESTADO e o valor de R$ 6.431,17 e/ou o que exceder de 
responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferi-
dos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Muni-
cípios Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 
Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. 
Res 500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. 
Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados 
ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 
307.536,98, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações. - O prazo de vigência do 
presente Convênio é de 570 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
15/12/2021.

Processo N° 00014/2021 – Convênio N° 000155/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Guaíra – 
Objeto: “Projeto Pista De Skate - Ampliação e Reforma” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 725.899,54, sendo o valor 
de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 110.825,58 e/ou o que exceder de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 600 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00110/2021 – Convênio N° 000190/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Santa Cruz do 
Rio Pardo – Objeto: “Infraestrutura E Equipamentos Turísticos 
Para O Parque Ecológico Municipal” - O valor do presente Con-
vênio é de R$ 826.812,20, sendo o valor de R$ 615.073,96 de 
responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 211.738,24 e/ou o 
que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00267/2021 – Convênio N° 000259/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Nuporanga 
– Objeto: “Execução De Projeto De Monitoramento Nos Pontos 
Turísticos Municipais” - O valor do presente Convênio é de R$ 
377.563,25, sendo o valor de R$ 377.563,25, de responsabili-
dade do ESTADO e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 

Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 600 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00091/2021 – Convênio N° 000152/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Ouroeste 
– Objeto: “Revitalização e Implantação De Melhorias No CCO - 
Centro Comunitário De Ouroeste - Fase 02”- O valor do presente 
Convênio é de R$ 676.663,26, sendo o valor de R$ 615.073,96 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 61.589,30 e/ou 
o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 600 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00075/2021 – Convênio N° 000203/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Marília – Obje-
to: “Programa De Incremento Ao Bosque Municipal De Marília”- 
O valor do presente Convênio é de R$ 676.097,37, sendo o valor 
de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 61.023,41 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 17/12/2021.

Processo N° 00148/2021 – Convênio N° 000205/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Timburi – 
Objeto: “Construção e Reforma No Camping Do Redondo”- O 
valor do presente Convênio é de R$ 531.797,70, sendo o valor 
de R$ 450.108,54 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 81.689,16 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 450.108,54, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 17/12/2021.

Processo N° 00141/2021 – Convênio N° 000204/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Pedrinhas Pau-
lista – Objeto: “Reforma, Adequação E Remodelação Do Teatro 
Municipal” - O valor do presente Convênio é de R$ 627.652,27, 
sendo o valor de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO 
e o valor de R$ 12.578,31 e/ou o que exceder, de responsabilida-
de do MUNICÍPIO - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102,P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00195/2021 – Convênio N° 000263/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Bananal – 
Objeto: “Reforma Do Complexo Esportivo Na Vila” - O valor 
do presente Convênio é de R$ 1.334.490,83, sendo o valor 
de R$ 1.334.490,83 de responsabilidade do ESTADO e/ou o 
que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 400.347,25, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 467.071,79, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 3ª 
parcela: no valor de R$ 467.071,79, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo 
de Convênio: 15/12/2021

Processo N° 00051/2021 – Convênio N° 000181/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Garça – Objeto: 
“Iluminação Do Parque Jaime Miranda E Construção De Pista De 
Wheeling” - O valor do presente Convênio é de R$ 1.139.702,76, 
sendo o valor de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO 
e o valor de R$ 524.628,80 e/ou o que exceder, de responsa-
bilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao 
MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 
500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
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de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 327.651,43, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 480 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00366/2021 – Convênio N° 000219/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Aparecida 
– Objeto: “Substituição De Iluminação Pública Para Lâmpadas 
De Led, Turística No Município De Aparecida" - O valor do 
presente Convênio é de R$ 2.654.334,83, sendo o valor de R$ 
2.653.855,97 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
478,86 e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. 
- Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa 
de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de res-
ponsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 
parcelas, nos Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 796.156,79, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 791.977,55, a ser paga em até 30 dias 
a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 
3ª parcela: no valor de R$ 1.065.721,63, a ser paga em até 30 
dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; 
observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - 
O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir 
da data de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do 
Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00310/2021 – Convênio N° 000220/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Barbosa – 
Objeto: “Reforma e Ampliação De Espaço Multiuso Turístico Cul-
tural” - O valor do presente Convênio é de R$ 259.603,35, sendo 
o valor de R$ 160.083,25 de responsabilidade do ESTADO e o 
valor de R$ 99.520,10 e/ou o que exceder, de responsabilidade 
do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 160.083,25 após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 13/12/2021.

Processo N° 00309/2021 – Convênio N° 000206/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Timburi – Obje-
to: “Revitalização do Largo São Bento” - O valor do presente 
Convênio é de R$ 190.767,36, sendo o valor de R$ 164.965,42 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 25.801,94 e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 164.965,42, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00336/2021 – Convênio N° 000166/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Tapiraí – Obje-
to: “Estruturação da Praça de Eventos “Matheus Ricciardi” – 3ª 
Fase DADETUR – 2021” - O valor do presente Convênio é de 
R$ 277.059,40, sendo o valor de R$ 253.965,52 de respon-
sabilidade do ESTADO e o valor de R$ 23.093,88, e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000 - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 540 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00327/2021 – Convênio N° 000222/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partíci-
pes: Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Juquiá 
– Objeto: “Sinalização e Orientação Turístico De Juquiá - Fase 
1” - O valor do presente Convênio é de R$ 120.894,82, sendo 
o valor de R$ 120.000,00 de responsabilidade do ESTADO e o 
valor de R$ 894,82 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 120.000,00, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00377/2021 – Convênio N° 000221/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Registro – 
Objeto: “Monitoramento Por Câmeras” - O valor do presente 
Convênio é de R$ 253.965,37, sendo o valor de R$ 253.965,37 
de responsabilidade do ESTADO e/ou o que exceder, de respon-
sabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao 
MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 
500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os 
recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 
MUNICÍPIO em uma única parcela, no valor de R$ 253.965,37, 
após a expedição da ordem de serviço, nos termos do Decreto 
Estadual nº 66.173/2021 e observado o disposto no inciso I 
do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações. - O prazo de vigência do pre-
sente Convênio é de 90 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
15/12/2021.

Processo N° 00297/2021 – Convênio N° 000213/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Tupã – Objeto: 
“Reforma e Execução De Proteção e Combate a Incêndio Do 
Museu De Varpa” - O valor do presente Convênio é de R$ 

de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 396.374,28, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 90 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00185/2021 – Convênio N° 000100/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de São Bento do 
Sapucaí – Objeto: “Reurbanização Da Área Central - Fase VII" 
- O valor do presente Convênio é de R$ 2.354.086,01, sendo o 
valor de R$ 2.354.086,01 de responsabilidade do ESTADO e/ou 
o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 706.225,80, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 823.930,11, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 3ª 
parcela: no valor de R$ 823.930,10, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 810 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00176/2021 – Convênio N° 000097/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Águas de 
Lindóia – Objeto: “Restruturação De Áreas Turísticas – Fase 02" 
- O valor do presente Convênio é de R$ 2.231.854,86, sendo o 
valor de R$ 2.231.624,88 de responsabilidade do ESTADO e o 
valor de R$ 229,98 e/ou o que exceder de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 3 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 669.487,46, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 781.068,71, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 781.068,71, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
90 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N° 00174/2021 – Convênio N° 000083/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Caraguatatuba 
– Objeto: “Implantação Do Boulevard Turístico Da Praia Do Cen-
tro" - O valor do presente Convênio é de R$ 2.478.847,82, sendo 
o valor de R$ 2.358.066,96 de responsabilidade do ESTADO e o 
valor de R$ 120.780,86 e/ou o que exceder de responsabilidade 
do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 3 parcelas, nos Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª par-
cela: no valor de R$ 707.420,08, a que alude o “caput” desta 
cláusula, que será repassada após a expedição da ordem de 
serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 825.323,44, a ser paga em 
até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela 
anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 825.323,44, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 845 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00209/2021 – Convênio N° 000065/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Presidente 
Epitácio – Objeto: “Parque Da Orla - Estrutura Para A Imagem 
De Nossa Senhora Dos Navegantes" - O valor do presente 
Convênio é de R$ 309.596,40, sendo o valor de R$ 306.696,40 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 2.900,00, e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 306.696,40, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 570 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00166/2021 – Convênio N° 000078/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itanhaém 
– Objeto: “Reurbanização De Vias - Acesso À Trilha Do Morro 
Do Sapucaitava" - O valor do presente Convênio é de R$ 
573.676,77, sendo o valor de R$ 382.873,21 de responsa-
bilidade do ESTADO e o valor de R$ 190.803,56, e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 382.873,21, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 810 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00257/2021 – Convênio N° 000082/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Ilha Comprida 
– Objeto: “Sinalização Turística" - O valor do presente Convênio 
é de R$ 655.302,86, sendo o valor de R$ 655.302,86 de respon-
sabilidade do ESTADO e/ou o que exceder de responsabilidade 
do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 327.651,43, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 

Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 439.877,53, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 439.877,53, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 780 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00326/2021 – Convênio N° 000129/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Cesário 
Lange – Objeto: “Revitalização Do Calçadão "Gisele De Fátima 
Bergami De Oliveira" - O valor do presente Convênio é de 
R$ 257.678,36, sendo o valor de R$ 253.965,52 de respon-
sabilidade do ESTADO e o valor de R$ 3.712,84, e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 480 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00333/2021 – Convênio N° 000145/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de São Manuel – 
Objeto: “Reforma Do Mercado Municipal "Catarina Koike"" - O 
valor do presente Convênio é de R$ 596.309,92, sendo o valor 
de R$ 253.965,52 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 342.344,40, e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 253.965,52, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 750 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00201/2021 – Convênio N° 000014/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Amparo 
– Objeto: “A Revitalização do Parque Ecológico Dr. Paulino 
Rech, Com Implantação Do Museu Da Saúde - 1ª Etapa" - O 
valor do presente Convênio é de R$ 265.695,59, sendo o valor 
de R$ 200.000,00 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 65.695,59, e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$200.000,00, após a expe-
dição da ordem de serviço; nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 720 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00222/2021 – Convênio N° 000148/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Mongaguá – 
Objeto: “Valorização Turística Da Orla Da Praia - Trecho Vila São 
Paulo" - O valor do presente Convênio é de R$ 5.939.091,30 
sendo o valor de R$ 4.176.525,30 de responsabilidade do 
ESTADO e o valor de R$ 1.762.566,00 e/ou o que exceder de 
responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferi-
dos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Muni-
cípios Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 
Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. 
Res 500.109; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. 
- Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados 
ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no valor de R$ 1.252.957,59, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 
1.670.701,56, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; III. 3ª parcela: no valor de 
R$ 1.252.866,15, a ser paga em até 30 dias a partir da aprova-
ção de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto 
no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo de vigência do 
presente Convênio é de 840 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
16/12/2021.

Processo N° 00186/2021 – Convênio N° 000086/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de São José do 
Barreiro – Objeto: “Revitalização Do Balneário Da Água Santa" - 
O valor do presente Convênio é de R$ 364.587,95, sendo o valor 
de R$ 350.000,00 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 14.587,95, e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 350.000,00, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 720 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00177/2021 – Convênio N° 000056/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Águas de 
Lindóia – Objeto: “Revitalização E Modernização Da Praça 
Cavalinho Branco" - O valor do presente Convênio é de R$ 
792.748,55, sendo o valor de R$ R$ 792.748,55 de responsa-
bilidade do ESTADO e/ou o que exceder de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 396.374,27, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 

o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 16/12/2021.

 Termo de Convênio

Processo N° 00233/2021 – Convênio N° 000089/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Iguape – Obje-
to: “Construção De Campo De Futebol No Bairro Da Barra Do 
Ribeira” - O valor do presente Convênio é de R$ 685.366,31, 
sendo o valor de R$ 602.918,15 de responsabilidade do ESTADO 
e o valor de R$ 82.448,16 e/ou o que exceder de responsabilida-
de do MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍ-
PIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ R$ 301.459,07, a que alude o 
“caput” desta cláusula, que será repassada após a expedição da 
ordem de serviço. II. 2ª parcela: no valor de R$ 301.459,08, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
600 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00304/2021 – Convênio N° 000059/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Itirapina 
– Objeto: “Construção De Totens Para Instalação Em Pontos 
Estratégicos No Município De Itirapina,Sp” - O valor do presente 
Convênio é de R$ 268.626,92, sendo o valor de R$ 253.965,52 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 14.661,40, e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 480 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00282/2021 – Convênio N° 000105/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Ilha Comprida 
– Objeto: “Reurbanização Do Boqueirão Norte” - O valor do 
presente Convênio é de R$ 2.294.050,83, sendo o valor de 
R$ 2.294.050,83 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos 
termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 - I. 1ª parcela: no 
valor de R$ 688.215,25, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª 
parcela: no valor de R$ 809.166,81, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 3ª 
parcela: no valor de R$ 796.668,77, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; obser-
vado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 870 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00356/2021 – Convênio N° 000140/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Serra Negra 
– Objeto: “Fontanário Temático Com Espelho D’água” - O valor 
do presente Convênio é de R$ 1.380.316,71, sendo o valor 
de R$ 505.209,56 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 875.107,15 e/ou o que exceder de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 252.604,78, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 252.604,78, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 810 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00303/2021 – Convênio N° 000080/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Icem – Objeto: 
“Revitalização, Paisagismo E Implantação De Acessibilidade 
Na Avenida Jorge Salustiano De Jesus” - O valor do presente 
Convênio é de R$ 314.868,76, sendo o valor de R$ 253.965,52 
de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 60.903,24, e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 570 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00285/2021 – Convênio N° 000072/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Lindóia 
– Objeto: “Reforma e Modernização Do Salão De Eventos, 
Campo Society e Parque Infantil Do Recinto De Exposições 
“Prefeito Antonio Toledo”” - O valor do presente Convênio 
é de R$ 938.513,09, sendo o valor de R$ 879.755,06 de res-
ponsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 58.758,03 e/ou o 
que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

sábado, 18 de dezembro de 2021 às 05:01:36
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 EDITORA DA USP

 EDITORA DA USP
Despacho do Reitor, de 17/12/2021
Processo: 2019.1.104.91.4
Assunto:Ratifico o ato declaratório de inexigibilidade de 

licitação, de acordo com o artigo 26 da Lei Federal n' 8.666/93. 
ressaltando que a responsabilidade da justificativa técnica é do 
servidorque a assina.

Unidade Interessada: Editora da Universidade de São 
Paulo-EDUSP

Contratada: Bookwire Brazil Distribuição de Livros Digitais 
Ltda

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SEÇÃO DE COMPRAS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES EACH/

USP
Comunicado:
Em cumprimento ao parágrafo 1º do Artigo 5º da Portaria 

GR-4710 de 25/02/2010, comunicamos que o pagamento ao 
fornecedor RRX Construtora e Comércio Ltda. Me., no valor de 
R$ 70.012,00, referente ao Processo nº 21.1.631.86.0, foi efetu-
ado com preterição da ordem cronológica, devido a problemas 
administrativos.

 ESCOLA POLITÉCNICA

 PORTARIA DIR 2.953 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2022
Eleição de membro titular docente da Comissão Coordena-

dora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral da 
Escola Politécnica da USP.

A Diretora da Escola Politécnica da USP, de acordo com o 
que dispõem o Regimento Geral da USP e o artigo 32 do Regi-
mento da Pós-Graduação da USP, baixa a seguinte

PORTARIA
Art. 1º – A eleição para escolha de um membro titular 

docente será realizada das 09 às 12 horas do dia 20 de janeiro 
de 2022, por meio de sistema eletrônico de votação e totaliza-
ção de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado 
sistema de votação convencional, de acordo com as regras dos 
artigos 9º a 13 desta Portaria.

Parágrafo único – Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo: 

a) e-mail cadastrado na base de dados corporativa da USP 
desatualizado; 

b) não recebimento da senha de votação via e-mail; 
c) dificuldade de acesso à internet.
Art. 2º – Os membros docentes serão eleitos por seus 

pares, entre os orientadores plenos credenciados no Programa 
e vinculados à Unidade.

Art. 3º – Será eleita(o) um membro titular para compor 
a CCP do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Mineral.

Art. 4º – O docente eleito deverá completar o mandado 
com vigência de 01/02/2022 a 18/06/2022, conforme o disposto 
no parágrafo 5º do artigo 32, parágrafo 1º da Resolução 7.493 
de 27/03/2018.

Art. 5º – Todos os orientadores credenciados de forma plena 
no Programa, com credenciamento mínimo válido até a data da 
posse, podem se candidatar.

DA INSCRIÇÃO:
Art. 6º – A candidatura individual deverá ser registrada 

obrigatoriamente por um dos orientadores credenciados no 
Programa, através da entrega de um formulário padronizado 
com a respectiva assinatura, por meio do endereço eletrônico 
ppg.mineral@usp.br, cc beleza@usp.br.

Art. 7º – Os pedidos de inscrição deverão ser enviados por 
e-mail para o endereço eletrônico ppg.mineral@usp.br, cc bele-
za@usp.br, a partir da data de divulgação desta Portaria, até as 
17h horas do dia 14 de janeiro de 2022.

Art. 8º – O quadro dos candidatos será enviado pela 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Mineral para os orientadores plenos credenciados no seu 
e-mail cadastrado no Sistemas USP até dia 20 de janeiro 
de 2022.

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Art. 9º – A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 20 de janeiro de 2022, das 09 
às 12 horas, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mineral da Escola Politécnica da USP.

Art. 10 – O Coordenador da CCP nomeará a mesa eleitoral 
e indicará um membro docente como Presidente.

Parágrafo único - O presidente da mesa eleitoral rubricará 
todas as cédulas no ato da eleição.

Art. 11 – A identificação de cada votante será feita median-
te a apresentação de prova hábil de identidade e confronto de 
seu nome com o constante na lista de presença.

Art. 12 – Não será permitido o voto por procuração.
Art. 13 – A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA:
Art. 14 – Os orientadores credenciados do programa na 

data da eleição votarão em apenas 01 candidato.
Art. 15 – A votação eletrônica será realizada no dia 20 de 

janeiro de 2022, das 09 às 12 horas.
Art. 16 – A Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mineral encaminhará aos eleitores, no dia 19 de 
janeiro de 2022, em seu e-mail cadastrado no Sistemas USP, o 
endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso 
com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Art. 17 – O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

DOS RESULTADOS
Art. 18 – A totalização dos votos das eleições eletrônica e 

convencional será divulgada no site do Programa http://www.
pmi.poli.usp.br/ até as 17 horas do dia 21 de janeiro de 2022, 
sendo considerado(a) eleito(a) o(a) candidato(a) mais votado(a).

§ 1º – Em caso de empate, serão adotados os seguintes 
critérios:

I – o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 
a titular;

II – o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 
a suplente;

III – o maior tempo de serviço na respectiva categoria do 
candidato a titular;

IV – o maior tempo de serviço na respectiva categoria do 
candidato a suplente;

V – o candidato a titular mais idoso;
VI – o candidato a suplente mais idoso.
§ 2º – Dos resultados da eleição cabe recurso, sem efeito 

suspensivo, no prazo de três dias úteis, após a divulgação do 
resultado. 

§ 3º – O recurso a que se refere o parágrafo anterior deverá 
ser enviado para o endereço eletrônico ppg.mineral@usp.br, cc 
beleza@usp.br e será decidido pelo Coordenador do Programa.

Art. 19 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Coorde-
nador do Programa.

Art. 20 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
divulgação.

Liedi Légi Bariani Bernucci
Diretora da EPUSP

Estadual nº 66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do 
§3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações - o prazo de vigência do presente Convênio é 
de 720 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N.° 00214/2021- Convênio N° 000096/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Poa – Objeto: 
Conclusão do Edifício do balneário municipal, pavimentação e 
paisagismo das áreas destinadas a atividade de SPA - o valor do 
presente Convênio é de R$ 6.937.913,86 , sendo o valor de R$ 
6.925.853,05 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
12.060,81 e/ou o que exceder de responsabilidade do MUNICÍPIO 
- os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do 
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento 
Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T.Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados parceladamente ao MUNICÍPIO em 3 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021. I - 
1ªparcela: no valor de R$ 2.077.755,92, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 2.077.755,91, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela 
anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 2.770.341,22, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela 
anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da 
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
- o prazo de vigência do presente Convênio é de 630 dias, a partir 
da data de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do 
Termo de Convênio: 15/12/2021

Processo N.° 00234/2021- Convênio N° º 000104/2021 – 
Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: Secretaria de 
Turismo e Viagens e o Município de Iguape – Objeto: A constru-
ção de centro multiuso no bairro da Barra do Ribeira - o valor 
do presente Convênio é de R$ 1.491.019,82, sendo o valor de 
R$1.312.876,90 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
178.142,92 e/ou o que exceder de responsabilidade do MUNICÍ-
PIO - os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Ele-
mento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, 
U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.109; Programa de Trabalho 
PT 23.695.5002.4102.0000 - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados parceladamente ao MUNICÍPIO em 3 
parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021.I - 1ª 
parcela: no valor de R$ 393.863,07, a que alude o “caput” desta 
cláusula, que será repassada após a expedição da ordem de servi-
ço. II. 2ª parcela: no valor de R$ 453.601,14, a ser paga em até 30 
dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; 
III. 3ª parcela: no valor de R$ 465.412,69, a ser paga em até 30 
dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; 
observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Fede-
ral nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações - o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 815 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00188/2021 - Convênio N° º 000107/2021 
– Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: Secretaria 
de Turismo e Viagens e o Município de São José do Barreiro – 
Objeto: Pavimentação de trechos críticos em Estradas Turísticas 
– Fase 2 - o valor do presente Convênio é de R$ 2.212.597,92 
sendo o valor de R$ 1.957.796,25 de responsabilidade do 
ESTADO e o valor de R$ 254.801,67 e/ou o que exceder de res-
ponsabilidade do MUNICÍPIO - os recursos a serem transferidos 
ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 
500.109; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000 
– os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados 
parceladamente ao MUNICÍPIO em 3 parcelas, nos termos do 
Decreto Estadual nº 66.173/2021. I- 1ªparcela: no valor de R$ 
587.338,87, a que alude o “caput” desta cláusula, que será 
repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª parcela: 
no valor de R$ 685.228,69, a ser paga em até 30 dias a partir da 
aprovação de contas relativas à parcela anterior; III. 3ª parcela: 
no valor de R$ 685.228,69, a ser paga em até 30 dias a partir 
da aprovação de contas relativas à parcela anterior; observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações - o prazo de 
vigência do presente Convênio é de 720 dias, a partir da data de 
assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021

 Universidade de São 
Paulo

 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria do Reitor, de 17-12-2021
Designando, nos termos do artigo 1º das Disposições Tran-

sitórias da Resolução 7.759/2019, que baixou o Regimento da 
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP), 
em recondução, a Profa. Dra. Maria Vitoria Lopes Badra Bentley, 
Professora Titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (FCFRP), para compor a Congregação da Escola 
de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto; Proc. USP 
2009.1.9910.1.8.

 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 COMUNICADO DE INSCRIÇÃO E COMISSÃO JULGA-
DORA

O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de 
São Paulo comunica que o Conselho Deliberativo do Museu 
de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, 
APROVOU, em Sessão Ordinária realizada em 08 de dezembro 
de 2021, as inscrições referente ao Concurso de títulos e pro-
vas para a obtenção do título de livre-docente dos candidatos 
Professores Doutores FABÍOLA ANDRÉA SILVA e LEVY FIGUTI na 
área de Arqueologia Brasileira, conforme Edital MAE 001/2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 24 de julho 
de 2021, págs. 236/237. Na mesma Sessão nos termos regimen-
tais escolheu, indicou e aprovou, por unanimidade, os membros 
titulares e suplentes da Comissão Julgadora para o Concurso 
de títulos e provas para a obtenção do título de livre-docente 
dos candidatos Professores Doutores FABÍOLA ANDRÉA SILVA 
e LEVY FIGUTI, que ficou assim constituída. Membros Titulares: 
Prof. Dr. Eduardo Góes Neves - Professor Titular - MAE-USP; Prof. 
Dr. Camilo de Mello Vasconcellos - Professor Associado 1 - MAE-
-USP; Prof. Dr. Manuel Ferreira Lima Filho - Professor Associado 
- UFG; Profa. Dra. Maria Dulce Gaspar - Professora Associada 
- MN-UFRJ; Profa. Dra. Márcia Bezerra de Almeida - Professora 
Associada - UFPA. Membros Suplentes: Prof. Dr. Paulo Antonio 
Dantas DeBlasis - Professor Associado 3 - MAE-USP; Profa. Dra. 
Marília Xavier Cury - Professora Associada 2 - MAE-USP; Profa. 
Dra. Rita Scheel-Ybert - Professora Associada - MN-UFRJ; Profa. 
Dra. Claudia Alves de Oliveira - Professora Associada - UFPE; 
Prof. Dr. Lucio Menezes Ferreira - Professor Associado - UFPel-RS. 
Nos termos do Artigo 193 do Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo o CD-MAE indicou o Professor Titular Eduardo Góes 
Neves - MAE-USP para presidir a Comissão Julgadora acima 
constituída. São Paulo, 17 de dezembro de 2021. Processos: 
2021.1.00113.71.1; 2021.1.00140.71.9 e 2021.1.00139.71.0.

DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 510 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N.°00072/2021 – Convênio N° 000092/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Lavrinhas 
– Objeto: Revitalização do Recinto: Torneio Leiteiro Benedito Iná-
cio Nunes – o valor do presente Convênio é de R$ 697.053,67, 
sendo o valor de R$ 615.073,96 de responsabilidade do ESTADO 
e o valor de R$ 81.979,71 e/ou o que exceder de responsabili-
dade do MUNICÍPIO. Recursos: os recursos a serem transferidos 
ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 
500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 
- os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados 
parceladamente ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos termos do 
Decreto Estadual nº 66.173/2021. I .1ª parcela: no valor de R$ 
307.536,98, a que alude o “caput” desta cláusula, que será 
repassada após a expedição da ordem de serviço II. 2ª parcela: 
no valor de R$ 307.536,98, a ser paga em até 30 dias a partir 
da aprovação de contas relativas à parcela anterior; observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações - o prazo 
de vigência do presente Convênio é de 720 (setecentos e vinte) 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N.° 00115/2021 – Convênio N° º 000108/2021 
ST-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de São Miguel 
Arcanjo – Objeto: Construção do Portal Turístico - o valor do 
presente Convênio é de R$ 404.337,35 , sendo o valor de R$ 
361.108,44 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
43.228,91 , e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍ-
PIO – Recursos: os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 – os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44, após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações - o prazo de vigência do presente Convênio é de 750 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 16/12/2021.

Processo N.°00094/2021 – Convênio N° 000135/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Pardinho – 
Objeto: Construção do Portal na Rua João Correa. Revitalização 
paisagística e calçadas no município de Pardinho – o valor do 
presente Convênio é de R$ 650.710,64, sendo o valor de R$ 
615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
35.636,68 e/ou o que exceder de responsabilidade do MUNICÍ-
PIO – Recursos: os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 – os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados parceladamen-
te ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021. I. 1ª parcela: no valor de R$ 307.536,98, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após 
a expedição da ordem de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 
307.536,98, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações. - o prazo de vigência do 
presente Convênio é de 600 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
16/12/2021.

Processo N.° 00078/2021 – Convênio N° 000051/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Miguelópolis 
– Objeto: Revitalização do acesso e da rampa náutica da praia 
artificial David de Oliveira Freitas - o valor do presente Convê-
nio é de R$ 441.994,48 , sendo o valor de R$ 361.108,44 de 
responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 80.836,04, e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO – Recursos: 
os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o 
Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/
Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa 
de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os recursos de res-
ponsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em 
uma única parcela, no valor de R$ 361.108,44 , após a expe-
dição da ordem de serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 
66.173/2021 e observado o disposto no inciso I do §3º do artigo 
116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações - o prazo de vigência do presente Convênio é de 750 
dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data da 
assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N.° 00083/2021 – Convênio N° 000128/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Votorantim – 
Objeto: Revitalização de prédio para instalação em sede própria 
o museu histórico de Votorantim “ Ettore Marangoni” - o valor 
do presente Convênio é de R$ 649.749,83, sendo o valor de R$ 
615.073,96 de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 
34.675,87 e/ou o que exceder de responsabilidade do MUNICÍ-
PIO. Recursos: os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 – os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados parceladamen-
te ao MUNICÍPIO em 2 parcelas, nos termos do Decreto Estadual 
nº 66.173/2021. I- 1ªparcela: no valor de R$ 307.536,98, a que 
alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após a 
expedição da ordem de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 
307.536,98, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no 
inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações - o prazo de vigência do 
presente Convênio é de 900 dias, a partir da data de assinatura 
deste instrumento. Data da assinatura do Termo de Convênio: 
15/12/2021.

Processo N.° 00039/2021- Convênio N° º 000099/2021 – 
Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: Secretaria de 
Turismo e Viagens e o Município de Areias – Objeto: Revitalização 
do Mirante do Cristo - o valor do presente Convênio é de R$ 
372.189,26, sendo o valor de R$ 361.000,00 de responsabilidade 
do ESTADO e o valor de R$ 11.189,26 , e/ou o que exceder, de 
responsabilidade do MUNICÍPIO - os recursos a serem transferidos 
ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 
500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 - os 
recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 
MUNICÍPIO em uma única parcela, no valor de R$ 361.000,00, 
após a expedição da ordem de serviço, nos termos do Decreto 

350.324,65, sendo o valor de R$ 250.324,65 de responsa-
bilidade do ESTADO e o valor de R$ 100.000,00 e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 250.324,65, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00284/2021 – Convênio N° 000151/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Joanópolis 
– Objeto: “Pavimentação De Acesso a Pontos Turísticos” - O 
valor do presente Convênio é de R$ 1.082.300,91, sendo o valor 
de R$ 1.028.234,25 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 54.066,66 e/ou o que exceder de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 3 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 308.470,28, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço II. 2ª parcela: no valor de R$ 359.995,81, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 359.768,16, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
690 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00364/2021 – Convênio N° 000277/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de São Pedro 
– Objeto: “Reforma Da Rodoviária Municipal De São Pedro” O 
valor do presente Convênio é de R$ 2.383.037,72, sendo o valor 
de R$ 2.130.000,00 de responsabilidade do ESTADO e o valor 
de R$ 253.037,72 e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. - Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, 
originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Transferência a 
Municípios/Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; 
Programa de Trabalho PT 23.695.5002.4102.0000. - Os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao MUNICÍPIO 
em 3 parcelas, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 
- I. 1ª parcela: no valor de R$ 639.000,62, a que alude o “caput” 
desta cláusula, que será repassada após a expedição da ordem 
de serviço; II. 2ª parcela: no valor de R$ 745.499,69, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior; III. 3ª parcela: no valor de R$ 745.499,69, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do §3º do 
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. - O prazo de vigência do presente Convênio é de 
90 dias, a partir da data de assinatura deste instrumento. Data 
da assinatura do Termo de Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00365/2021 – Convênio N° 000202/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Aparecida 
– Objeto: “Cobertura Da Praça Dr. Benedito Meireles”. O valor 
do presente Convênio é de R$ 248.740,13, sendo o valor de 
R$ 248.740,13 de responsabilidade do ESTADO e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.109; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.4102.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 248.740,13, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00311/2021 – Convênio N° 000286/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Miguelópolis 
– Objeto: “2ª Fase de Iluminação Ornamental da Praia Artificial 
David de Oliveira Freitas” - O valor do presente Convênio é de 
R$ 321.837,12, sendo o valor de R$ 253.965,52 de respon-
sabilidade do ESTADO e o valor de R$ 67.871,60 e/ou o que 
exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos a 
serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52, após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00373/2021 – Convênio N° 000289/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 08/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Cardoso – 
Objeto: “Revitalização Da Lanchonete Do Complexo Turístico 
“Leandro Trindade Da Silveira” - O valor do presente Convênio 
é de R$ 292.075,69, sendo o valor de R$ 253.965,52 de res-
ponsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 38.110,17 e/ou o 
que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
DADETUR 500.102, P.T. Res 500.110; Programa de Trabalho PT 
23.695.5002.6195.0000. - Os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao MUNICÍPIO em uma única parcela, 
no valor de R$ 253.965,52; após a expedição da ordem de servi-
ço, nos termos do Decreto Estadual nº 66.173/2021 e observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo 
de vigência do presente Convênio é de 90 dias, a partir da data 
de assinatura deste instrumento. Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 15/12/2021.

Processo N° 00306/2021 – Convênio N° 000226/2021 ST-
-DADETUR – Parecer Referencial CJ/ST nº 06/2021- Partícipes: 
Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Santo Antônio 
da Alegria – Objeto: “Construção De Sanitário No Parque De 
Exposições “José Camilo De Souza” - O valor do presente Con-
vênio é de R$ 289.199,33, sendo o valor de R$ 253.965,52 de 
responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 35.233,81, e/ou o 
que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO. - Os recursos 
a serem transferidos ao MUNICÍPIO, originários do Fundo de 
Melhoria dos Municípios Turísticos, onerarão o Elemento Eco-
nômico 4.4.40.51.01 Transferência a Municípios/Obras, U.G.E. 
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