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OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Edificação.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa 
de Trabalho Resumido 04.127.2990.2272.000 Atuação Especial 
em Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercício 
da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02003-DM
CONVÊNIO: 102014/2021
PARECER JURÍDICO: 21/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de JUNDIAI

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa 
de Trabalho Resumido 04.127.2990.2272.000 Atuação Especial 
em Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercício 
da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02000-DM
CONVÊNIO: 102017/2021
PARECER JURÍDICO: 21/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de MAIRIPORÃ

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 300.000,00 (trezentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa 
de Trabalho Resumido 04.127.2990.2272.000 Atuação Especial 
em Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercício 
da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01987-DM
CONVÊNIO: 102019/2021
PARECER JURÍDICO: 21/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de MONTE MOR

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 100.000,00 (cem mil reais) e o excedente 
de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa 
de Trabalho Resumido 04.127.2990.2272.000 Atuação Especial 
em Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercício 
da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02048-DM
CONVÊNIO: 102021/2021
PARECER JURÍDICO: 21/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de OLIMPIA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa 
de Trabalho Resumido 04.127.2990.2272.000 Atuação Especial 
em Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercício 
da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02049-DM
CONVÊNIO: 102040/2021
PARECER JURÍDICO: 22/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de SALTINHO

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Edificação.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa 
de Trabalho Resumido 04.127.2990.2272.000 Atuação Especial 
em Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercício 
da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, a 
teor dos documentos protocolados em 18/03/2021:

RESOLVE:
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento do 

psicólogo (a) RAUL JOSÉ BIFFI - CRP: 06/60482, estabelecido 
(a) à Rua Almirante Barroso, 864, centro, credenciado (a) 
anteriormente pela Portaria nº 03/2019 para realização dos 
exames de avaliação psicológica exigidos na legislação vigente, 
para condutores e candidatos à obtenção de Carteira Nacional 
de Habilitação.

Artigo 2º. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2023, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
da Portaria DETRAN nº 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias periódi-
cas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de não 
atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN nº 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 05/2021
A Diretora da Unidade de Atendimento de Tupi Paulista - 

Departamento Estadual de Trânsito, no uso de suas atribuições 
legais e;

CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 
nº 425/2012 e Portaria DETRAN nº 70/2017 e demais legisla-
ções em vigor, que dispõem sobre a renovação do credencia-
mento dos psicólogos que realizam exames de avaliação psi-
cológica para condutores e candidatos à obtenção de Carteira 
Nacional de Habilitação;

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, a 
teor dos documentos protocolados em 18/03/2021:

RESOLVE:
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento do 

psicólogo (a) TEREZINHA DE JESUS MARTINS BIFFI - CRP: 
06/19059, estabelecido (a) à Rua Almirante Barroso, 864, 
centro, credenciado (a) anteriormente pela Portaria nº 03/2019 
para realização dos exames de avaliação psicológica exigidos 
na legislação vigente, para condutores e candidatos à obtenção 
de Carteira Nacional de Habilitação. Artigo 2º. A autorização de 
funcionamento é conferida até o último dia do mês de março de 
2023, pendente, ao final desse período, da renovação do pedido 
de funcionamento, nos termos da Portaria DETRAN nº 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias periódi-
cas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de não 
atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN nº 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 CASA MILITAR

 ADMINISTRAÇÃO DIRETA

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Divisão de Finanças e Compras
 Despacho do Chefe de Gabinete
Extrato do Termo de Contrato
Dispensa de Licitação nº CMIL-006/2021
Parecer CJ/SG nº 250/2021 de 02/12/2021
Processo nº CM-PRC-2021/00269
Contrato nº CMIL-037/2021
Contrato PRODESP nº PD021154
Contratante: Casa Militar do Gabinete do Governador
Contratada: Companhia de Processamento de Dados do 

Estado de São Paulo - Prodesp - CNPJ nº 62.577.929/0001-35
Objeto: Serviço de Informática, caracterizado pelo arma-

zenamento dos documentos produzidos pela Casa Militar na 
plataforma eletrônica do programa “SP SEM PAPEL” (Resolução 
SG-45).

Vigência: 12 (doze) meses, de 01/01/2022 até 31/12/2022
Valor total do contrato: R$ 5.587,65 (cinco mil, quinhentos 

e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) para 12 
(doze) meses.

Classificação Orçamentária: 510305 - Coordenação Opera-
ção de Segurança Institucional

Natureza da Despesa: 339040
Gestor Contratual: Cap PM Edgar Pinezzi de Mello

 Desenvolvimento 
Regional

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despachos do Secretário Executivo, Respondendo 
pelo Expediente

De 29-12-2021
À vista da manifestação Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente, nos termos do Dec. 52.336-2007 e de conformidade 
com o art. 32, do Dec. 64.063-2019, aprovo a indicação dos 
convenentes constantes do quadro, descritos seus objetos e 
valores na seguinte conformidade:

Município Objeto Valor (R$)

Americo 
Brasiliense

Aquisição e montagem de reservatório metálico apoiado de 
capacidade de 160m3, com fundação, base, interligações de 

tubulações e fechamento de área com alambrado; aquisição e 
execução de 170m de rede de distribuição de água em tubos 

de PVC PBA de diâmetro 110 milímetros e interligações à rede 
existente, localizado no Jardim Planalto

300.000,00

Balsamo
Aquisição e instalação de reservatório metálico apoiado 

de100m3 com fundação e base.
150.000,00

De 30-12-2021
À vista da manifestação da Coordenadoria de Administra-

ção de Fundos e Convênios da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, para os efeitos do art. 1º do Dec. 62.639-2017, e de 
conformidade com o art. 32, do Dec. 64.063-2019, aprovo a 
indicação dos convenentes constantes do quadro, descritos seus 
objetos e valores na seguinte conformidade:

Municipio Instituição Objeto Valor (R$)
Santa Cruz das 

Palmeiras
Centro de convivência 

Dom Bosco
Aquisição de 

Equipamentos
50.000,00

Sorocaba
Instituto Humberto 

de Campos
Aquisicao de 

Equipamentos
125.000,00

Franca
APAE – Associacao de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Franca
Obras 100.000,00

 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS 
COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO 
GOVERNAMENTAIS

 Extratos de Convênios
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02001-DM
CONVÊNIO: 102000/2021
PARECER JURÍDICO: 22/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de CONCHAL

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
TRÂNSITO DE PRESIDENTE PRUDENTE
 118ª Ciretran - Rinópolis
 Portarias Diretor Técnico I, de 30-12-2021
Concedendo: a renovação do credenciamento da psicóloga 

ANA ELISA LOPES - CRP: 48456, estabelecida à Rua São Luiz, 
350, Bairro Centro - Rinópolis, credenciado(a) para realização dos 
exames de avaliação psicológica exigidos na legislação vigente, 
para condutores e candidatos à obtenção de Carteira Nacional 
de Habilitação. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2023, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
do artigo 24 da Portaria Detran 70/2017. O prazo acima está 
vinculado a vistorias periódicas, podendo a qualquer tempo ser 
revogado, em caso de não atendimento dos requisitos da Portaria 
Detran 70/2017 e demais legislações em vigor sobre a matéria. Os 
honorários dos exames realizados permanecem fixados em 3.300 
Ufesp, de acordo com o estabelecido no item 8.1, da Tabela "C", 
a que se refere o art. 1º, da Lei 9.904, de 30-12-1997. Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. (Port. 01/2021)

Concedendo: a renovação do credenciamento da médica 
ROSEANI APARECIDA PEVERARI TREVISAN - CRM: 82916, 
estabelecida à Avenida Rinópolis, 180, Bairro Centro - Rinópolis, 
credenciado(a) para realização dos exames de avaliação médica 
exigidos na legislação vigente, para condutores e candidatos à 
obtenção de Carteira Nacional de Habilitação. A autorização de 
funcionamento é conferida até o último dia do mês de março de 
2023, pendente, ao final desse período, da renovação do pedido 
de funcionamento, nos termos do artigo 24 da Portaria Detran 
70/2017. O prazo acima está vinculado a vistorias periódicas, 
podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de não aten-
dimento dos requisitos da Portaria Detran 70/2017 e demais 
legislações em vigor sobre a matéria. Os honorários dos exames 
realizados permanecem fixados em 3.300 Ufesp, de acordo com 
o estabelecido no item 8.1, da Tabela "C", a que se refere o art. 
1º, da Lei 9.904, de 30-12-1997. Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação. (Port. 02/2021)

 125ª Ciretran - Tupi Paulista
 PORTARIA Nº 01/2021
A Diretora da Unidade de Atendimento do Detran de Tupi 

Paulista, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 

nº 425/2012 e Portaria DETRAN nº 70/2017 e demais legisla-
ções em vigor, que dispõem sobre a renovação do credencia-
mento dos médicos que realizam exames de aptidão física e 
mental para condutores e candidatos à obtenção de Carteira 
Nacional de Habilitação;

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, 
a teor dos documentos ofertados Protocolados nesta Unidade 
em 24/03/2021:

RESOLVE:
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento 

do médico (a) ONÉSIO FRANCISCO GUIRO - CRM: 22.776, 
estabelecido (a) à Rua das Tulipas, Nº591, Sala 8, credenciado 
(a) anteriormente pela Portaria nº 01/2019 para realização 
dos exames de aptidão física e mental exigidos na legislação 
vigente, para condutores e candidatos à obtenção de Carteira 
Nacional de Habilitação.

Artigo 2º. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2023, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
da Portaria DETRAN nº 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias periódi-
cas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de não 
atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN nº 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 02/2021
A Diretora da Unidade de Atendimento do Detran de Tupi 

Paulista, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 

nº 425/2012 e Portaria DETRAN nº 70/2017 e demais legisla-
ções em vigor, que dispõem sobre a renovação do credencia-
mento dos médicos que realizam exames de aptidão física e 
mental para condutores e candidatos à obtenção de Carteira 
Nacional de Habilitação;

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, 
a teor dos documentos ofertados Protocolados nesta Unidade 
em 08/03/2021:

RESOLVE:
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento 

do médico (a) ALAN GONÇALVES ESTRADA - CRM: 160011, 
estabelecido (a) à Rua das Tulipas, Nº591, Sala 8, credenciado 
(a) anteriormente pela Portaria nº 01/2019 para realização 
dos exames de aptidão física e mental exigidos na legislação 
vigente, para condutores e candidatos à obtenção de Carteira 
Nacional de Habilitação.

Artigo 2º. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2023, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
da Portaria DETRAN nº 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias periódi-
cas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de não 
atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN nº 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 03/2021
A Diretora da Unidade de Atendimento do Detran de Tupi 

Paulista, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 

nº 425/2012 e Portaria DETRAN nº 70/2017 e demais legisla-
ções em vigor, que dispõem sobre a renovação do credencia-
mento dos médicos que realizam exames de aptidão física e 
mental para condutores e candidatos à obtenção de Carteira 
Nacional de Habilitação;

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, 
a teor dos documentos ofertados Protocolados nesta Unidade 
em 08/03/2021:

RESOLVE:
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento da 

clínica ALAN GONÇALVES ESTRADA CLÍNICA MÉDICA - CNPJ: 
24.497.437/0001-40, estabelecido (a) à Rua das Tulipas, Nº591, 
Sala 8, credenciado (a) anteriormente pela Portaria nº 01/2019 
para realização dos exames de aptidão física e mental exigidos 
na legislação vigente, para condutores e candidatos à obtenção 
de Carteira Nacional de Habilitação.

Artigo 2º. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2023, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
da Portaria DETRAN nº 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias periódi-
cas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de não 
atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN nº 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 04/2021
A Diretora da Unidade de Atendimento de Tupi Paulista - 

Departamento Estadual de Trânsito, no uso de suas atribuições 
legais e;

CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 
nº 425/2012 e Portaria DETRAN nº 70/2017 e demais legisla-
ções em vigor, que dispõem sobre a renovação do credencia-
mento dos psicólogos que realizam exames de avaliação psi-
cológica para condutores e candidatos à obtenção de Carteira 
Nacional de Habilitação;

o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores – 
CFC’s resolve:

Artigo 1° - Conceder a renovação do credenciamento do 
Centro de Formacao de Condutores B AUTO MOTO ESCOLA POA 
LTDA ME , CNPJ 015.415.905/0001-08, SAE 021, estabelecido à 
AV PREF JORGE CORREIA ALLEN, 000037 - Centro - CEP 08562-
000 - Poá- SP destinados à realização de cursos de capacitação 
teórico-técnico e para prática de direção veicular para candida-
tos e condutores.

Artigo 2º - O credenciamento permanece sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, e vin-
culado a vistorias periódicas, podendo ser revogado, a qualquer 
tempo, em função do interesse da Administração.

Artigo 3º - A autorização é conferida até o último dia do 
mês de março de 2022, devendo ser requerida a respectiva 
renovação até o final desse prazo, observando-se todas as 
exigências legais e técnicas para tanto, nos termos do art. 
33,34,35 e 36 da Portaria Detran 101/2016.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria n.° 013, 29 de DEZEMBRO de 2021.
O Diretor Técnico I da 133ª Unidade de Atendimento do 

Departamento Estadual de Trânsito, no uso de suas atribuições 
legais e;

Considerando o cumprimento das exigências legais e téc-
nicas, a teor dos documentos ofertados protocolo SEM PAPEL: 
AE-CAP-2021/30354, conforme comunicado da Diretoria de 
Habilitação n° 02/2021, especialmente a Resolução Contran 
358/2010 e a Portaria Detran 101/2016, que dispõem sobre 
o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores – 
CFC’s resolve:

Artigo 1° - Conceder a renovação do credenciamento do 
Centro de Formacao de Condutores B VARGAS LTDA ME , CNPJ 
007.443.201/0001-02, SAE 011, estabelecido à AVENIDA GETU-
LIO VARGAS, 000712 - Centro - CEP 08560-000 - Poá- SP des-
tinados à realização de cursos de capacitação teórico-técnico e 
para prática de direção veicular para candidatos e condutores.

Artigo 2º - O credenciamento permanece sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, e vin-
culado a vistorias periódicas, podendo ser revogado, a qualquer 
tempo, em função do interesse da Administração.

Artigo 3º - A autorização é conferida até o último dia do 
mês de março de 2022, devendo ser requerida a respectiva 
renovação até o final desse prazo, observando-se todas as 
exigências legais e técnicas para tanto, nos termos do art. 
33,34,35 e 36 da Portaria Detran 101/2016.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria n.° 014, 29 de DEZEMBRO de 2021.
O Diretor Técnico I da 133ª Unidade de Atendimento do 

Departamento Estadual de Trânsito, no uso de suas atribuições 
legais e;

Considerando o cumprimento das exigências legais e téc-
nicas, a teor dos documentos ofertados protocolo SEM PAPEL: 
TMP-31827012 de 29/12/2021, conforme comunicado da Dire-
toria de Habilitação n° 02/2021, especialmente a Resolução 
Contran 358/2010 e a Portaria Detran 101/2016, que dispõem 
sobre o credenciamento dos Centros de Formação de Conduto-
res – CFC’s resolve:

Artigo 1° - Conceder a renovação do credenciamento do 
Centro de Formacao de Condutores B AUTO ESCOLA SAO JUDAS 
LTDA , CNPJ 015.553.651/0001-86, SAE 020, estabelecido 
à PRACA ELIAS YOUSSEF TANNOUS, 000020 - Centro - CEP 
08561-005 - Poá- SP destinados à realização de cursos de 
capacitação teórico-técnico e para prática de direção veicular 
para candidatos e condutores.

Artigo 2º - O credenciamento permanece sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, e vin-
culado a vistorias periódicas, podendo ser revogado, a qualquer 
tempo, em função do interesse da Administração.

Artigo 3º - A autorização é conferida até o último dia do 
mês de março de 2022, devendo ser requerida a respectiva 
renovação até o final desse prazo, observando-se todas as 
exigências legais e técnicas para tanto, nos termos do art. 
33,34,35 e 36 da Portaria Detran 101/2016.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria n.° 015, 29 de DEZEMBRO de 2021.
O Diretor Técnico I da 133ª Unidade de Atendimento do 

Departamento Estadual de Trânsito, no uso de suas atribuições 
legais e;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados protocolo SEM 
PAPEL: TMP-31828114, conforme comunicado da Diretoria de 
Habilitação n° 02/2021, especialmente a Resolução Contran 
358/2010 e a Portaria Detran 101/2016, que dispõem sobre 
o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores 
– CFC’s resolve:

Artigo 1° - Conceder a renovação do credenciamento do 
Centro de Formacao de Condutores B WORDCAR LTDA ME 
, CNPJ 010.757.438/0001-72, SAE 019, estabelecido à RUA 
VINTE E SEIS DE MARCO, 000230 - Centro - CEP 08561-140 
- Poá- SP destinados à realização de cursos de capacitação 
teórico-técnico e para prática de direção veicular para candi-
datos e condutores.

Artigo 2º - O credenciamento permanece sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, e vin-
culado a vistorias periódicas, podendo ser revogado, a qualquer 
tempo, em função do interesse da Administração.

Artigo 3º - A autorização é conferida até o último dia do 
mês de março de 2022, devendo ser requerida a respectiva 
renovação até o final desse prazo, observando-se todas as 
exigências legais e técnicas para tanto, nos termos do art. 
33,34,35 e 36 da Portaria Detran 101/2016.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria n.° 016, 29 de DEZEMBRO de 2021.
O Diretor Técnico I da 133ª Unidade de Atendimento do 

Departamento Estadual de Trânsito, no uso de suas atribuições 
legais e;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados protocolo SEM 
PAPEL: TMP-31828846, conforme comunicado da Diretoria de 
Habilitação n° 02/2021, especialmente a Resolução Contran 
358/2010 e a Portaria Detran 101/2016, que dispõem sobre 
o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores 
– CFC’s resolve:

Artigo 1° - Conceder a renovação do credenciamento 
do Centro de Formacao de Condutores B RODRIGUES LTDA 
ME , CNPJ 006.151.025/0001-72, SAE 005, estabelecido à AV 
CAPITAO FRANCISCO INACIO, 000135 - Centro - CEP 08551-
150 - Poá- SP destinados à realização de cursos de capacitação 
teórico-técnico e para prática de direção veicular para candida-
tos e condutores.

Artigo 2º - O credenciamento permanece sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, e vin-
culado a vistorias periódicas, podendo ser revogado, a qualquer 
tempo, em função do interesse da Administração.

Artigo 3º - A autorização é conferida até o último dia do 
mês de março de 2022, devendo ser requerida a respectiva 
renovação até o final desse prazo, observando-se todas as 
exigências legais e técnicas para tanto, nos termos do art. 
33,34,35 e 36 da Portaria Detran 101/2016.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021 às 05:03:33
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PROCESSO: SDR-PRC-2021-02008-DM
CONVÊNIO: 102005/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de IGUAPE

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Edificação.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 790.000,00 (setecentos e noventa mil 
reais) e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02009-DM
CONVÊNIO: 102007/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de ITAPECERICA DA SERRA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02007-DM
CONVÊNIO: 102008/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de ITAPECERICA DA SERRA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02058-DM
CONVÊNIO: 102010/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de ITAPECERICA DA SERRA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 700.000,00 (setecentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02059-DM
CONVÊNIO: 102009/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de ITAPECERICA DA SERRA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil 
reais) e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02047-DM
CONVÊNIO: 102011/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de ITARARE

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 700.000,00 (setecentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 200.000,00 (duzentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02006-DM
CONVÊNIO: 101999/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de CERQUEIRA CESAR

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 200.000,00 (duzentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02044-DM
CONVÊNIO: 101998/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de CERQUEIRA CESAR

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 490.810,02 (quatrocentos e noventa 
mil, oitocentos e dez reais e dois centavos) e o excedente de 
responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01998-DM
CONVÊNIO: 102001/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de CORDEIROPOLIS

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02010-DM
CONVÊNIO: 102002/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de ESTRELA DO NORTE

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Edificação.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 832.193,73 (oitocentos e trinta e dois 
mil, cento e noventa e três reais e setenta e três centavos) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02002-DM
CONVÊNIO: 102003/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de GUAIMBE

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 200.000,00 (duzentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021

Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02029-DM
CONVÊNIO: 101992/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de BORBOREMA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 200.000,00 (duzentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01995-DM
CONVÊNIO: 101993/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de CAIEIRAS

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 200.000,00 (duzentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01993-DM
CONVÊNIO: 101994/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de CAJAMAR

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02019-DM
CONVÊNIO: 101995/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de CAMPO LIMPO PAULISTA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02025-DM
CONVÊNIO: 101996/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de CAMPO LIMPO PAULISTA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais) e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02026-DM
CONVÊNIO: 101997/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de CAMPO LIMPO PAULISTA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

PROCESSO: SDR-PRC-2021-01988-DM
CONVÊNIO: 101986/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de ANGATUBA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02042-DM
CONVÊNIO: 101987/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de ANHEMBI

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Sistema de lazer.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 300.000,00 (trezentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02045-DM
CONVÊNIO: 101988/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de ARAÇARIGUAMA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 700.000,00 (setecentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02043-DM
CONVÊNIO: 101989/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de BARAO DE ANTONINA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01991-DM
CONVÊNIO: 101990/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de BEBEDOURO

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 200.000,00 (duzentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02017-DM
CONVÊNIO: 101991/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de BOM JESUS DOS PERDOES

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 300.000,00 (trezentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
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VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 100.000,00 (cem mil reais) e o excedente 
de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02041-DM
CONVÊNIO: 102033/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de RIBEIRÃO GRANDE

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01990-DM
CONVÊNIO: 102034/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de RIBEIRÃO GRANDE

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02004-DM
CONVÊNIO: 102035/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de RIBEIRÃO PRETO

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Praça.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 300.000,00 (trezentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02038-DM
CONVÊNIO: 102036/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de RINOPOLIS

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 152.315,79 (cento e cinquenta e dois 
mil, trezentos e quinze reais e setenta e nove centavos) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02020-DM
CONVÊNIO: 102038/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de RIO DAS PEDRAS

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021

cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02023-DM
CONVÊNIO: 102027/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PIQUETE

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Sistema de lazer.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02036-DM
CONVÊNIO: 102028/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PIRAPOZINHO

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02013-DM
CONVÊNIO: 102029/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PORTO FERREIRA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 200.000,00 (duzentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01999-DM
CONVÊNIO: 102030/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PRAIA GRANDE

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 200.000,00 (duzentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02014-DM
CONVÊNIO: 102031/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PRESIDENTE VENCESLAU

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Edificação.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 832.193,73 (oitocentos e trinta e dois 
mil, cento e noventa e três reais e setenta e três centavos) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02027-DM
CONVÊNIO: 102032/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de REGINOPOLIS

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 100.000,00 (cem mil reais) e o excedente 
de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02012-DM
CONVÊNIO: 102022/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PALESTINA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais) e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02018-DM
CONVÊNIO: 102023/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PANORAMA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02028-DM
CONVÊNIO: 102024/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PARANAPANEMA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 300.000,00 (trezentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02050-DM
CONVÊNIO: 102025/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PEREIRA BARRETO

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02037-DM
CONVÊNIO: 102026/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PEREIRAS

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 76.781,06 (setenta e seis mil, setecentos 
e oitenta e um reais e seis centavos) e o excedente de respon-
sabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-

Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02031-DM
CONVÊNIO: 102012/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de JACUPIRANGA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02046-DM
CONVÊNIO: 102013/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de JULIO MESQUITA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 700.000,00 (setecentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02032-DM
CONVÊNIO: 102015/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de JUQUIA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01953-DM
CONVÊNIO: 102016/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de LENÇOIS PAULISTA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02016-DM
CONVÊNIO: 102018/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de MIRANTE DO PARANAPA-
NEMA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Edificação.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 762.135,59 (setecentos e sessenta e dois 
mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e 
o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02033-DM
CONVÊNIO: 102020/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de NUPORANGA
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PROCESSO: SDR-PRC-2021-02040-DM
CONVÊNIO: 102004/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de IACRI

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para Aquisição de caminhão.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do pre-
sente Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão 
onerar a Natureza da Despesa 4.4.40.52.01 - Transferência a 
Municípios - Equipamentos e Material Permanente , Código 
29.01.18 - Subsecretaria de Convênios com Municípios e Enti-
dades não Governamentais , Programa de Trabalho Resumido 
04.127.2928.4477.000 Articulação Municipal e Consórcio de 
Municípios , da dotação orçamentária do corrente exercício da 
SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 360 ( trezentos e sessenta ) dias, contados a partir 
da data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02039-DM
CONVÊNIO: 102006/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de ITAI

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para Aquisição de caminhão.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do pre-
sente Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão 
onerar a Natureza da Despesa 4.4.40.52.01 - Transferência a 
Municípios - Equipamentos e Material Permanente , Código 
29.01.18 - Subsecretaria de Convênios com Municípios e Enti-
dades não Governamentais , Programa de Trabalho Resumido 
04.127.2928.4477.000 Articulação Municipal e Consórcio de 
Municípios , da dotação orçamentária do corrente exercício da 
SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 360 ( trezentos e sessenta ) dias, contados a partir 
da data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01992-DM CONVÊNIO: 

102057/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de JABOTICABAL

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 100.000,00 (cem mil reais) e o excedente 
de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01997-DM
CONVÊNIO: 102058/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de MONGAGUA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 200.000,00 (duzentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02034-DM
CONVÊNIO: 102059/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de NATIVIDADE DA SERRA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 80.000,00 (oitenta mil reais) e o exceden-
te de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02005-DM
CONVÊNIO: 102060/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PAULO DE FARIA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 100.000,00 (cem mil reais) e o excedente 
de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 600.000,00 (seiscentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
 Extratos de Convênios

PROCESSO: SDR-PRC-2021-02030-DM
CONVÊNIO: 102052/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de APARECIDA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 200.000,00 (duzentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02051-DM
CONVÊNIO: 102053/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de CASTILHO

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02053-DM
CONVÊNIO: 102054/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de CASTILHO

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01994-DM
CONVÊNIO: 102055/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de EMBU GUAÇU

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01989-DM
CONVÊNIO: 102056/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de FERNANDOPOLIS

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Edificação.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 790.000,00 (setecentos e noventa mil 
reais) e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021

Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01982-DM
CONVÊNIO: 102046/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de SOCORRO

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Edificação.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil 
reais) e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01959-DM
CONVÊNIO: 102047/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de SOROCABA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02055-DM
CONVÊNIO: 102048/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de SUD MENNUCCI

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilida-
de do ESTADO , é de até 80.263,33 (oitenta mil, duzentos e 
sessenta e três reais e trinta e três centavos) e o excedente de 
responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02035-DM
CONVÊNIO: 102049/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de SUMARÉ

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02015-DM
CONVÊNIO: 102050/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de TATUI

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil 
reais) e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02056-DM
CONVÊNIO: 102051/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de ZACARIAS

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

PROCESSO: SDR-PRC-2021-02021-DM
CONVÊNIO: 102039/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de RIO DAS PEDRAS

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02022-DM
CONVÊNIO: 102037/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de RIO DAS PEDRAS

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 700.000,00 (setecentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02057-DM
CONVÊNIO: 102042/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de SÃO JOSE DA BELA VISTA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois 
mil e quinhentos reais) e o excedente de responsabilidade da 
prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01996-DM
CONVÊNIO: 102043/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de SÃO LUIS DO PARAITINGA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Edificação.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 790.000,00 (setecentos e noventa mil 
reais) e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01985-DM
CONVÊNIO: 102044/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de SARAPUI

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans-
ferência de recursos financeiros para obras de Infraestrutura 
urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 300.000,00 (trezentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-01983-DM
CONVÊNIO: 102045/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de SOCORRO

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Edificação.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 700.000,00 (setecentos mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa 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
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 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 SUPERINTENDÊNCIA

 PORTARIA IPEM-SP 148/2021, de 30-12-2021
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP, autarquia estadual, 
designado por meio do Decreto de 16 de janeiro de 2019, 
publicado no Diário Oficial do Estado de 17 de janeiro de 
2019, da lavra do Governador do Estado de São Paulo, no 
desempenho de suas atribuições legais, consignadas no Decreto 
55.964/2010, alterado pelo Decreto 64.110/2019;

Considerando o Convênio de Cooperação Técnica e Admi-
nistrativa 29/2020 firmado entre o Instituto de Pesos e Medidas 
do Estado de São Paulo (Ipem-SP) e o Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para a consecu-
ção de atividades no campo da Metrologia Legal e Avaliação 
da Conformidade;

Considerando a Portaria Ipem-SP 142/2021, de 22 de 
dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo (DOE) de 28 de dezembro de 2021, que designou 
o Superintendente-Adjunto, ocupante do emprego público em 
confiança para, sem prejuízo de suas funções habituais, substi-
tuir o Superintendente durante o período de afastamento para 
fruição de férias laborais regulares;

Considerando o múnus público atribuído ao Superinten-
dente do Ipem-SP pelo Presidente do Inmetro, para realizar 
despesas de capital em nome do Inmetro, nos termos da 
Portaria Inmetro 46, de 8 de fevereiro de 2019, publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) de 18 de fevereiro de 2019, 
Seção 2, página 17;

Considerando o múnus público atribuído ao Superinten-
dente-Adjunto do Ipem-SP pelo Presidente do Inmetro, para 
realizar despesas de capital em nome do Inmetro, nos termos 
da Portaria Inmetro 332, de 21 de outubro de 2020, publicada 
no Diário Oficial da União (DOU) de 23 de outubro 2020, Seção 
2, página 15;

Considerando ainda que incumbe ao Superintendente 
adotar as providências necessárias para dar efetividade ao 
pactuado no Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa 
firmado, com respeito aos princípios constitucionais que servem 
de norte à Administração Pública;

R E S O L V E:
Artigo 1º – Em decorrência da fruição de férias do Superin-

tendente do Ipem-SP, SUBDELEGAR, durante o período de 03 a 13 
de janeiro de 2022, a competência ao servidor JOSÉ LUÍS SALO-
MÃO, RG 16.234.862-9/SSP/SP, ocupante do emprego público em 
confiança de Superintendente-Adjunto, Ref. C10, do SQEP-C do 
QP-Ipem-SP, aprovado pela Lei Complementar 1.103/2010, para 
exercer a atribuição de ORDENADOR DE DESPESAS no Ipem-SP, 
com os poderes, deveres e responsabilidades inerentes ao encargo 
público atribuído, podendo praticar todos os atos de gestão orça-
mentária e financeira previstas nas normas de Direito Público, no 
interesse do desenvolvimento das atividades da autarquia, inclusi-
ve as delegadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro), constantes no Convênio de Cooperação 
Técnica e Administrativa firmado com o Ipem-SP.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da 
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, vem através da pre-
sente NOTIFICAR essa r. empresa, quanto segue.

Na data de 23/09/2021 firmou-se entre esta Pasta e a 
empresa RENATO REIS CONSTRUTORA o contrato nº 017/2021, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de pintura interna 
do CIC Campinas conforme detalhamento e especificações téc-
nicas constantes do respectivo Termo de Referência.

Considerando que a Contratada deixou de realizar 
a pintura do elevador do CIC Campinas, sem especificar 
qualquer motivo, o Engenheiro responsável pela fiscalização 
dos serviços, encaminhou e-mails nos dias 13/12/2021 e 
15/12/2021, solicitando relatório ou laudo com a justificativa 
para não realização deste serviço, o que até o momento, 
não fora respondido pela empresa. Além disso, os arquivos 
apresentados pela Contratada, para demonstrar quais os 
serviços de pintura interna do CIC Campinas, encontram-se 
incompletos de modo que não apontam com clareza quais 
foram os serviços executados.

Com referência aos serviços a serem executados nos CIC´s 
Casa da Cidadania (medição única final) e Ferraz de Vasconce-
los (1ª medição), contratos nºs. 018/2021 e 024/2021, ainda não 
foram encaminhados pela contratada, os arquivos, planilha de 
medição, memória de cálculo e relatório fotográfico com fotos 
suficientes para demonstrar os serviços executados, conforme 
especificado no memorial descritivo.

Aproveitamos a oportunidade para advertir que quando a 
empresa fez a opção de não realizar previamente, visita/vistoria 
técnica aos locais, conforme declaração Anexo VI.2, assinada 
dia 14/09/2021, assumiu o risco de contratar um serviço sem 
cientificar-se das dificuldades que poderiam enfrentar, confor-
me Termo de Referência, parte integrante do edital:

Antes da apresentação da proposta a proponente deverá 
examinar todos os documentos técnicos fornecidos no edital 
de licitação, bem como, vistoriar previamente o local, a fim de 
verificar a complexidade dos mesmos, levantar quantidades 
e também eventuais dúvidas, omissões, as quais deverão ser 
sanadas previamente à contratação. Os serviços previstos serão 
realizados com o prédio em funcionamento, necessitando o 
planejamento prévio detalhado das etapas executivas dos 
serviços de forma a garantir a perfeita continuidade das ati-
vidades desenvolvidas no CIC. Não serão aceitas reclamações 
posteriores à licitação, relativas a serviços não previstos e/ou 
eventualmente divergentes do memorial.

Ante o exposto, fica a empresa RENATO REIS CONSTRU-
TORA - CNPJ 18.502.282/0001-90 NOTIFICADA para que, no 
prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), contados do 
recebimento deste, seja providenciada a pintura do elevador 
no CIC Campinas, bem como a complementação dos rela-
tórios, para que se possa aferir de forma inequívoca, quais 
foram os serviços realizados, bem como, apresente planilha 
de medição, memória de cálculo e relatório fotográfico com 
fotos suficientes para demonstrar os serviços executados 
nos CIC´s Casa da Cidadania (medição única final) e Ferraz 
de Vasconcelos (1ª medição), conforme especificado no 
memorial descritivo.

GRAZIELA FAZZANI PAVÃO
Coordenadora Geral de Administração
GFP/lcs
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para obras de Praça.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e o 
excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021

 Justiça e Cidadania

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA DO SECRETÁRIO DA JUSTIÇA E CIDADA-
NIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
PUNITIVO

SJC-PRC-2021/01477 - Trata-se de denúncia com fun-
damento na Lei estadual nº 10.948/2001, apresentada pela 
CPDS ao Sistema de Ouvidorias desta Secretaria da Justiça e 
Cidadania, para relatar a prática de discriminação em razão 
de orientação sexual supostamente cometida pelo jornalista 
e apresentador J.S.B.J., durante programa televisivo; Instaure-
-se processo administrativo em face de J.S.B.J, como incurso 
no artigo 2º, inciso I, da Lei estadual nº 10.948/2001, com 
vistas à devida apuração dos supostos atos atentatórios e 
discriminatórios e eventual aplicação das penalidades previstas 
em seu artigo 6º, nos termos do procedimento contido nos 
artigos 62 a 64 da Lei estadual nº 10.177, de 30 de dezembro 
de 1998. Determina-se que seja mantido sigilo processual até a 
decisão final, consoante previsto no artigo 64 da Lei estadual nº 
10.177/1998, com supedâneo no artigo 5º, § 1º da Lei estadual 
nº 10.948/2001.

 CHEFIA DE GABINETE

 COORDENADORIA GERAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
 Departamento de Negócios
 Centro de Gestão de Contratos
 São Paulo, 30 de dezembro de 2021
NOTIFICAÇÃO
À RENATO REIS CONSTRUTORA - CNPJ 18.502.282/0001-90
Sr. Cesar Renato Rodrigues Reis - Sócio Proprietário
Rua José de Oliveira 552, Parque Peruche – São Paulo, CEP 

02531-010

Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02052-DM
CONVÊNIO: 102061/2021
PARECER JURÍDICO: 19/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de PIRAJUI

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transferên-
cia de recursos financeiros para obras de Infraestrutura urbana.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete 
mil reais) e o excedente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presen-
te Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - Transferências à Muni-
cípios - Obras , Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais , Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 Articulação Muni-
cipal e Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 720 ( setecentos e vinte ) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02011-DM
CONVÊNIO: 102041/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de SANTA CLARA D'OESTE

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-
rência de recursos financeiros para Aquisição de máquinas ou 
equipamentos.

VALOR: O valor do presente convênio, de responsabilidade 
do ESTADO , é de até 200.000,00 (duzentos mil reais) e o exce-
dente de responsabilidade da prefeitura .

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do pre-
sente Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão 
onerar a Natureza da Despesa 4.4.40.52.01 - Transferência a 
Municípios - Equipamentos e Material Permanente , Código 
29.01.18 - Subsecretaria de Convênios com Municípios e Enti-
dades não Governamentais , Programa de Trabalho Resumido 
04.127.2928.4477.000 Articulação Municipal e Consórcio de 
Municípios , da dotação orçamentária do corrente exercício da 
SDR/SCMENG .

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio 
será de até 360 ( trezentos e sessenta ) dias, contados a partir 
da data de sua assinatura.

ASSINATURA: 30/12/2021
PROCESSO: SDR-PRC-2021-02024-DM
CONVÊNIO: 102062/2021
PARECER JURÍDICO: 20/2021
PARTÍCIPES: Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais e o Município de SÃO VICENTE

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

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021 às 05:03:33

S
D

R
C

A
P

20
21

07
89

53
D

M

Assinado com senha por: IVANI VICENTINI - 31/12/2021 às 08:10:21
Documento N°: 018208A0715184 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/018208A0715184


