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imóvel que abriga a Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, com 
endereço à Rua Estudantes da China, 500 – Itaim Paulista – São 
Paulo - SP. O referido imóvel possui terreno de 9.013,30 m2 
de área construída, conforme relatório emitido pelo Grupo de 
Projetos e Obras da Pasta;

Segundo: Que tendo em vista a autorização governamental 
retro mencionada, a Permitente permite, como de fato permitido 
tem, à Permissionária, o uso desse imóvel e respectiva edificação, 
para desenvolvimento das atividades previstas no Contrato de Ges-
tão 01/2016, ao qual o presente instrumento encontra-se vinculado, 
ficando a Permissionária, desde já autorizada a ocupá-lo e usá-lo, 
inclusive como sua sede, desde que as atividades ali desenvolvidas 
circunscrevam-se aos objetivos do referido Contrato de Gestão.

Terceiro: Que são obrigações da Permissionária:
I – utilizar o imóvel e equipamentos a ele integrados 

exclusivamente para o fim especificado no Contrato de Gestão 
01/2016, e para a realização das atividades destinadas à obten-
ção de parcerias institucionais e/ou receitas operacionais para 
complementar ou ampliar os resultados previstos no referido 
Contrato de Gestão, de acordo com as definições e condições 
especificadas neste Termo, sendo vedado o seu uso de forma 
diversa ou para qualquer outra finalidade, não podendo cedê-lo 
ou transferi-lo no todo ou em parte a terceiros, exceto quando 
prévia e expressamente autorizado pela Permitente, por intermé-
dio da Secretaria da Cultura, nos termos da legislação em vigor;

II – zelar pela segurança, limpeza e conservação do mencio-
nado imóvel e seus equipamentos, providenciando prontamente 
os serviços de manutenção e conservação predial preventiva e 
corretiva e de salvaguarda que se tornarem necessários, e estru-
turando as rotinas de manutenção e segurança por meio dos 
planos de a) Manutenção Predial e Conservação Preventiva e b) 
Segurança, Salvaguarda e Contingência, a serem apresentados 
na celebração do Contrato de Gestão;

III – elaborar o Manual de Normas e Procedimentos de 
Segurança e realizar capacitações periódicas de suas normas 
e procedimentos de segurança com todos os funcionários e 
terceirizados, bem como realizar no mínimo um simulado e uma 
atividade prática voltada a atuação em caso de incêndios e 
acidentes com funcionários, colaboradores e usuários por ano;

IV – obter a devida autorização formal de todas as instân-
cias do Poder Público previstas na legislação antes de promover 
quaisquer modificações nos bens imóveis, inclusive instalações 
elétricas e hidráulicas;

V – impedir que terceiros se apossem do imóvel referido 
neste Termo, ou dele se utilizem, dando conhecimento à Permi-
tente de qualquer turbação, esbulho ou imissão na posse que 
porventura ocorram, ou penhora que venha a recair sobre ele;

VI – responder, perante terceiros, por eventuais danos, de qual-
quer natureza, e cumprir todas as exigências dos poderes públicos a 
que der causa, em decorrência de suas atividades no imóvel;

VII – garantir aos prepostos da Secretaria da Cultura, 
devidamente credenciados, o acesso a todas as dependências 
e instalações para inspeção rotineira ou extraordinária, bem 
como fiscalização e avaliação do cumprimento das obrigações 
impostas neste Termo;

VIII – pagar as despesas decorrentes do consumo de água, 
gás, energia elétrica, telefonia, internet, vigilância, segurança, 
limpeza e conservação predial;

IX – arcar com todos os impostos e taxas que eventualmen-
te venham a incidir sobre o imóvel em questão, proporcional-
mente à sua ocupação;

X – apresentar anualmente, junto ao relatório anual de 
atividades e de prestação de contas, a relação de todos os 
pagamentos efetuados referentes ao exercício anterior, relativos 
aos itens IX e X acima, cujos respectivos comprovantes deverão 
permanecer guardados pelo prazo legal no arquivo da Permis-
sionária, à disposição da Permitente e dos órgãos fiscalizadores;

XI – manter vigente e regular o Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros e envidar todos os esforços no sentido de manter 
regular e vigente o alvará de funcionamento do imóvel;

XII – encaminhar à Permitente cópia dos projetos básicos, 
executivos e complementares das intervenções realizadas; cópia 
das autorizações municipais, do Corpo de Bombeiros e dos 
órgãos de tombamento, quando for o caso, bem como cópia 
dos memoriais descritivos e atualizações cadastrais efetuadas;

XIII – apresentar semestralmente, com o relatório de ati-
vidades do 2o trimestre e com o relatório anual de atividades, 
o descritivo das ações de manutenção predial e conservação 
preventiva; das ações de incremento da segurança, incluindo 
capacitações internas; das obras civis e ações de regularização 
do imóvel realizadas no período.

Quarto: Que, com vistas a complementar e ampliar os recur-
sos e parcerias para a execução do Contrato de Gestão, a Permis-
sionária fica autorizada a realizar no imóvel permitido ao uso:

I – cessão gratuita ou onerosa de espaços para realização 
de eventos gratuitos ou onerosos, devendo especificar as con-
dições, critérios e espaços para essas cessões no plano de ação 
previsto no item 23 da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão;

II – instalação e manutenção de: lanchonete, café, restau-
rante, estacionamento, loja de suvenires e livraria, que poderão 
ser geridos diretamente pela Permissionária ou por meio de 
contratação de terceiros, nos termos de seu regulamento de 
compras e contratações, a ser comunicada à Permitente.

Parágrafo Único: A Permissionária deverá informar trimes-
tralmente o número de eventos gratuitos e onerosos realizados, 
bem como indicar a receita obtida a partir da utilização dos 
espaços de acordo com os itens I e II acima.

Quinto: que o descumprimento, pela Permissionária, de 
quaisquer das obrigações impostas neste Termo, ou de exigên-
cias constantes da legislação pertinente, acarretará a revogação 
de pleno direito da presente Permissão, bem como do mencio-
nado Contrato de Gestão, independentemente de interpelação 
ou notificação judicial ou extrajudicial, sem ressarcimento de 
qualquer natureza, podendo ser aplicadas à Permissionária as 
sanções previstas nos incisos I, II do artigo 87, da Lei Federal 
8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Sexto: que a presente Permissão de Uso é concedida pelo 
mesmo prazo do referido Contrato de Gestão, inclusive eventu-
ais prorrogações.

Sétimo: que, extinto o Contrato de Gestão 01/2016 ou a presente 
Permissão, as benfeitorias de qualquer natureza e as reformas realiza-
das no imóvel permanecerão a ele incorporadas, passando a integrar 
o patrimônio do titular do domínio do imóvel, sem ressarcimento.

Oitavo: que, nos casos omissos, a Permissão de Uso poderá 
ser revogada por aplicação das disposições da Lei Federal 
8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Nono: que a não restituição imediata do(s) bem(s) a que se 
refere esta Permissão, ao término do prazo ou de sua eventual 
prorrogação, caracterizará esbulho possessório e ensejará sua 
retomada pela forma cabível, inclusive ação de reintegração de 
posse com direito a medida liminar.

Décimo: que no caso de a Permitente ser compelida a recor-
rer a medidas judiciais para recuperação de seus bens, ficará a 
Permissionária obrigada ao pagamento de multa diária no valor 
de R$ 1.500,00, que incidirá desde a data de caracterização do 
esbulho até a data em que a Permitente se reintegrar na posse 
dos referidos bens, sem prejuízo de outras cominações legais e 
instrumentais, custos e honorários advocatícios, estes fixados em 
20% sobre o valor da causa.

Décimo Primeiro: que fica eleito o foro da Fazenda Pública, 
na Comarca da Capital, para dirimir qualquer pendência originá-
ria da presente Permissão.

Pela Permissionária, por seu representante, foi dito que 
aceitavam esta Permissão de Uso em todos os seus termos, 
cláusulas e condições.

De como assim o disseram, foi lavrado o presente Termo, em 
4 vias de igual teor, as quais, depois de lidas e consideradas em 
conformidade, são assinadas pelas partes e pelas testemunhas 
qualificadas. São Paulo, 19-06-2017.

Parágrafo único – São membros do Júri Inicial a que se 
refere o “caput” do presente artigo:

I. Adriano Schwartz, RG 2.091.301-7;
II. Claudia Beck Abeling Szabo, RG 9.186.011-8;
III. Hélio de Seixas Guimarães, RG 13.421.218-6;
IV. Jiro Takahashi, RG 3.860.741-4;
V. José Luiz Chicani Tahan, RG 25.257.431-X;
VI. Luiz Fernando Prado Telles, RG 22.199.480-4;
VII. Maria da Aparecida Saldanha, RG 56.826.466-6;
VIII. Paula Valéria Gomes Andrade, RG 499.659-6;
IX. Regina Helena Pires de Brito, RG 18.112.728-3;
X. Vanessa Ramos Ferrari, RG 18.287.474-6.
Artigo 2° - O Júri Inicial tomará as decisões referentes à Pri-

meira Etapa do Prêmio de que trata o artigo 1º desta Resolução, 
votando nos livros que comporão 2 listas de no mínimo 2 livros 
e até 10 livros cada, sendo:

I- Uma lista para o Prêmio São Paulo de Literatura de 
Melhor Livro do Ano de 2016;

II- Uma lista para o Prêmio São Paulo de Literatura de 
Melhores Livros do Ano de 2016 - Autores Estreantes no gênero 
romance de ficção;

Parágrafo único – A lista dos finalistas para melhor livro 
do ano na modalidade “Autores Estreantes” deverá conter, no 
mínimo, três autores que atendam o requisito de idade – com 
mais ou menos de 40 anos de idade.

Artigo 3° - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

 Resolução SC - 26, de 20-6-2017

Define a composição do Grupo Setorial de 
Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas da 
Secretaria de Estado da Cultura

O Secretário de Estado da Cultura, à vista do que dispõe o 
art. 8º do Dec. 56.149/10, resolve:

Artigo 1º - Designar os servidores abaixo relacionados 
para compor o Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e 
Finanças Públicas, desta Pasta, que passa a ser constituído na 
seguinte conformidade:

I – Coordenador: Sildéia Maria Pereira, RG. 22.738.734-X
II – Supervisor: Marcos Antonio Seara Araújo, RG. 

9.051.074-4
III – Representante da Secretaria de Planejamento e Gestão: 

Francisco de Assis Bernardes Melo, RG. 11.373.237
IV – Representante da Secretaria da Fazenda: João Carlos da 

Silva, RG. 15.942.213-9
Equipe Técnica:
I – Secretária: Flávia Moreira Batista de Souza, RG. 

43.635.049-X
II – Representante do Departamento de Finanças e Orça-

mento: Angela Harumi Uechi, RG. 8.273.384-3
II – Representante do Departamento de Administração: 

Nathan Trindade dos Santos, RG. 59.045.432-8
IV – Representante do Grupo de Projetos e Acompanhamen-

to de Obras: Karla Bessani Travassos Bozelli, RG. 33.119.603-7
V – Representante da Unidade de Fomento à Cultura: Her-

nando Lima dos Santos, RG. 49.363.717-5
IV – Representante da Unidade de Preservação do Patrimô-

nio Histórico: Valéria Rossi Domingos, RG. 6.500.113-8
VII – Representante da Unidade de Formação Cultural: 

Ronaldo Alves Penteado, RG. 28.517.278-7
VIII – Representante da Unidade de Difusão Cultural, 

Bibliotecas e Leitura: Ana Rachel Argentieri de Aguirre, RG. 
29.042.737-X

VIII – Representante da Unidade de Preservação do 
Patrimônio Museológico: Kelly Rizzo Toledo Cunegundes, RG. 
43.498.835-2

X – Representante da Fundação Padre Anchieta: Regina 
Monteiro Casagrandi, RG. 20.316.708-9

XI – Representante da Fundação Memorial da América 
Latina: Felipe Pinheiro, RG. 32.615.478-8

XIII – Titulares de cargos de Analistas de Planejamento, 
Orçamento e Finanças Públicas do Quadro Secretaria da Fazen-
da: Almir Pereira Sobrinho, RG. 24.975.558-0 e Maria Aparecida 
Pinto, RG. 17.747.806-8

Artigo 2º - As atividades serão exercidas sem prejuízo 
das atribuições e vantagens inerentes às funções e cargos que 
ocupam.

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

 Comunicado
Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural. A 

Secretaria de Estado da Cultura, considerando que o Instituto 
Sócio CulturaL TPI - CNPJ: 09.488.102/0001-72, com endereço 
à Rua Olimpíadas, 205 – conjunto 1402 B – Vila Olímpia - São 
Paulo/ SP - cumpriu com as disposições da Resolução Conjunta 
SF/SC – 001, de 23-04-2002 e Resolução SC º 140/2002, conforme 
demonstrado nos autos do Processo SC 85971/2016, expedidas 
para efeito de regulamentar os artigos 6º, § 1º e 9º do Decreto 
Estadual 46.655, de 01-04-2002, publicado no D.O. de 02-04-2002 
– Seção I, emito o presente Certificado de Reconhecimento de 
Instituição Cultural, para a entidade acima qualificada.

 Comunicado
Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural. A 

Secretaria de Estado da Cultura, considerando que o Instituto 
Oswaldo Ribeiro de Mendonça - CNPJ: 07.602.959-0001-46, 
com endereço à Avenida José Cavenague, 1355 – Guaíra/ SP - 
cumpriu com as disposições da Resolução Conjunta SF/SC – 001, 
de 23-04-2002 e Resolução SC º 140/2002, expedidas para efeito 
de regulamentar os artigos 6º, § 1º e 9º do Decreto Estadual 
46.655, de 01-04-2002, publicado no D.O. de 02-04-2002 – 
Seção I, emito o presente Certificado de Reconhecimento de 
Instituição Cultural, para a entidade acima qualificada.

 Comunicado
Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural. A 

Secretaria de Estado da Cultura, considerando que o Instituto 
Oswaldo Ribeiro de Mendonça - CNPJ: 07.602.959-0002-27, 
com endereço à Avenida do Café, 605-B – Centro, Orlândia/ 
SP - cumpriu com as disposições da Resolução Conjunta SF/
SC – 001, de 23-04-2002 e Resolução SC º 140/2002, expedidas 
para efeito de regulamentar os artigos 6º, § 1º e 9º do Decreto 
Estadual 46.655, de 01-04-2002, publicado no D.O. de 02-04-
2002 – Seção I, emito o presente Certificado de Reconhecimento 
de Instituição Cultural, para a entidade acima qualificada.

 Comunicado
Termo de Permissão de Uso de Imóvel Cedido À Secretaria 

de Estado da Cultura pela Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU – Situado no 
Município de São Paulo.

Aos 19-06-2017, na Consultoria Jurídica da Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo, órgão da Procuradoria Geral do 
Estado, localizada na Rua Mauá, 51, 1º andar, Capital, presente 
a Dra. Ana Maria Moliterno Pena, Procuradora do Estado, repre-
sentando a Fazenda do Estado de São Paulo, em conformidade 
com a Lei Complementar Estadual 1270, de 25-08-2015, e o 
Artigo 6º, inc. I, do Decreto Estadual 47.011, de 20-08-2002 c/c à 
Resolução PGE 77, de 03-12-2010, daqui por diante denominada 
simplesmente Permitente, para este ato devidamente autorizada 
pelo artigo 10º, caput, do Decreto 43.493, de 29-09-1998, 
compareceu à Catavento Cultural e Educacional, Organização 
Social de Cultura, com sede na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Praça Cívica Ulisses Guimarães s/nº, Parque 
Dom Pedro II, cidade São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob 
08.698.186/0001-06, neste ato representada na forma de seu 
Estatuto por Sebastião Alberto Lima, Diretor Executivo, doravan-
te denominada simplesmente Permissionária, estando presentes 
ainda as testemunhas ao final nomeadas.

Pela Permitente, ante os presentes, foi dito:
Primeiro: que, nos termos da permissão de uso do imóvel 

outorgada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, é permissionária do 

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM

 Diretoria Administrativa
Resumo de Termo Aditivo e Modificativo
Inexigível 0027/2013/SQA/DA – 3º Vol.
Processo 001002/39/DA/2013
Contrato 18.854-2 - 4º TAM 134
Contratante: DER
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Objeto: Prestação, pela ECT, de serviços de venda de pro-

dutos, que atendam às necessidades do DER, mediante adesão 
aos anexos deste instrumento contratual que, individualmente, 
caracterizam cada modalidade envolvida.

Parecer Jurídico: Parecer CJ 319/2013 e Resolução PGE-23, 
12-11-2015 - DTM-SUP 008/2016.

Do Prazo: O prazo contratual fica prorrogado por mais 12 meses 
de 10-07-2017 a 09-07-2018, perfazendo o total de 60 meses.

Do Valor do TAM: R$ 277.892,16
Da Classificação Programática 26122160560920000-

004001001-339039.
Do Valor do Contrato: R$ 1.309.233,50
Esclarecimento: Este é o 4º TAM
Data da assinatura: 21-06-2017
 Extratos de Termos Aditivos Modificativo aos Con-

vênios
Autos 267.196/01/DER/2014. Termo Aditivo Modificativo 160. 

Primeiro Termo Aditivo Modificativo ao Convênio 5695/2014, 
celebrado entre o DER e o Municipio de Apiaí. Alteração - Cláu-
sula Primeira - Do Objeto -"O presente convênio tem por objeto 
execução das obras de regularização e recuperação da Estrada 
Vicinal que liga a divisa dos municipios Barra do Chapeú/Apiaí, 
com 13,70 km de extensão no município de Apiaí, conforme Plano 
de trabalho de fls.102/111, que o integra"; Cláusula Sétima - Do 
prazo de vigência do convênio 5695/2014, passa a ter a seguinte 
redação:” o prazo de vigência do presente Convênio é de 60 
meses, contado da data de sua assinatura, projetando seu término 
para 09-06-2019, com eficácia a partir da data da publicação de 
seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo.Ratificação - 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio 5695/2014 que 
não colidam com o presente termo. Data:08/06/2017.

Autos 267.690/01/DER/2014. Termo Aditivo Modificativo 159. 
Primeiro Termo Aditivo Modificativo ao Convênio 5697/2014, cele-
brado entre o DER e o Municipio de Mairinque. Alteração - Cláu-
sula Primeira - Do Objeto -"O presente convênio tem por objeto 
execução das obras e serviços de pavimentação da estrada vicinal 
que liga a Rodovia Raposo Tavares a futura Penitenciária Estadual 
com 2,0 km extensão, no município de Mairinque, conforme Plano 
de Trabalho de fls. 102/110, que o integra"; Cláusula Sétima - Do 
prazo de vigência do convênio 5697/2014, passa a ter a seguinte 
redação:” o prazo de vigência do presente Convênio é de 60 
meses, contado da data de sua assinatura, projetando seu término 
para 09-06-2019, com eficácia a partir da data da publicação de 
seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo.Ratificação - 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio 5697/2014 que 
não colidam com o presente termo. Data:08/06/2017.

Autos 267.732/01/DER/2014. Termo Aditivo Modificati-
vo 158. Primeiro Termo Aditivo Modificativo ao Convênio 
5702/2014, celebrado entre o DER e o Municipio de Pilar do sul. 
Alteração - Cláusula Primeira - Do Objeto -"O presente convênio 
tem por objeto execução das obras de recuperação da Estrada 
vicinal Miguel Batista Nicomendes que tem inicio na Estrada 
Municipal José Almeida Rosa, sentido Bairro do Pinhal, com 
extensão de 2,3 no municipio de Pilar do Sul, conforme Plano 
de Trabalho de fls. 114/122, que o integra"; Cláusula Sétima 
- Do prazo de vigência do convênio 5702/2014, passa a ter a 
seguinte redação:” o prazo de vigência do presente Convênio 
é de 60 meses, contado da data de sua assinatura, projetando 
seu término para 09-06-2019, com eficácia a partir da data da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo.Ratificação - Ficam ratificadas as demais cláusulas do 
Convênio 5702/2014 que não colidam com o presente termo. 
Data:08/06/2017.

 Despacho do Superintendente, de 6-6-2017
Autos 268.372/01/DER/2014, fica declarado Encerrado o 

convênio 5716/2014 no município de Estrela D´Oeste.
Autos 272.463/01/DER/2015, fica declarado Encerrado o 

convênio 5728/2016 no município de Panorama.
Autos 260.837/01/DER/2012, fica declarado Encerrado o 

convênio 5548/2012 no município de Mira Estrela.

 DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 Despacho do Superintendente, de 14-6-2017
Processo 061/2017-DAESP Assunto: Contratação Emergen-

cial dos Serviços de Vigilância Patrimonial Armada para os Aero-
portos do DAESP. À vista de tudo que do processo consta, em 
especial da manifestação da Procuradoria Jurídica, por meio do 
Parecer PJ 184/2017, às fls. 39/40 e do Despacho do Responsável 
pela Divisão de Administração, que acolho, ratifico a Dispensa de 
Licitação, com base no artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal 8.666, 
de 21/06/93, e suas alterações, para a Contratação emergencial 
dos Serviços de Vigilância Patrimonial Armada para os Aeropor-
tos do DAESP, pelo período de até 180 dias, com a Treze Listas 
Segurança Vigilância Ltda. que ofertou a melhor proposta no 
valor mensal de R$ 642.497,14.

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

 Despacho do Superintendente, de 21-6-2017
Processo 002/2017-DAESP – Prov. 39 - Assunto: Despesas 

para contratação de serviços de fornecimento do Certificado 
Digital para os servidores José Humberto Ghiraldini e Letícia 
Gomes do Nascimento, junto à Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo - IMESP, pelo valor de R$ 474,50. À vista de tudo que 
do processo consta, em especial da manifestação da Procura-
doria Jurídica, por meio do Parecer PJ 200/2017, às fls. 08 e do 
Despacho do Diretor da Divisão de Administração às fls. 09, que 
acolho, ratifico a Dispensa de Licitação, com base no artigo 24, 
inciso VIII da Lei Federal 8.666, de 21/06/93, atualizada pela Lei 
Federal 8.883, de 08/06/94, alterada pela Lei Federal 9.648, de 
27/05/98 e Lei Estadual 6.544, de 24/11/89.

 Cultura
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SC - 28, de 21-6-2017

Nomeia os membros do Júri Inicial do “Prêmio São 
Paulo de Literatura 2017”

O Secretário de Estado da Cultura, conforme artigo 100, 
inciso I, alínea “j”, do Decreto Estadual 50.941, de 05-07-2006,

Considerando que a Curadoria nomeada por meio da Resolu-
ção SC 22, de 06-06-2017, exerceu a atribuição, disposta no item V, 
subitem 5.2.2, do Edital de Concurso “Prêmio São Paulo de Litera-
tura 2017”, publicado, na data de 07-03-2017, no Diário Oficial de 
São Paulo, Caderno do Poder Executivo, Seção I, páginas 94 e 95,

Considerando as indicações registradas na ata de reunião 
lavrada, nos autos do Procedimento SC nº SC-104935/2017, na 
data de 08-06-2017,

Resolve:
Artigo 1° - Fica instituído o Júri Inicial do “Prêmio São Paulo 

de Literatura 2017”, para exercer as funções previstas no item V, 
subitem 5.3. do respectivo Edital de Concurso.

I. Manter cópia e conhecer o contrato, edital e proposta da 
contratada, bem como, o tipo do serviço, especificações e preços;

II. Manter registro do acompanhamento e gestão de con-
tratos encerrados, que serão utilizados como base para futuros 
procedimentos e análise de preços praticados;

III. Conhecer detalhadamente o local e como os serviços 
serão executados;

IV. Assegurar a perfeita execução do contrato (correspon-
dência entre especificações técnicas e execução dos serviços), 
verificando permanentemente a qualidade dos serviços e se são 
cumpridas as obrigações relativas à utilização de materiais e 
equipamentos em quantidade suficientes;

V. Verificar periodicamente, requisitando a documentação 
respectiva, ou questionando empregados da contratada, se são 
cumpridas obrigações legais com relação aos funcionários da 
contratada;

VI. Verificar se a pessoa jurídica contratada está executando 
pessoalmente as obrigações, sem transferir responsabilidades, 
ou formalizar subcontratações não autorizadas pela Adminis-
tração;

VII. Estabelecer forma de controle e avaliação da execução 
dos serviços;

VIII. Solicitar, se for o caso, complementação de material 
e equipamento para execução dos serviços e substituição de 
empregados por conduta inadequada;

IX. Determinar que a contratada elimine ou substitua, por 
sua conta e risco e às suas expensas, serviços em que se veri-
ficarem vícios, incorreções, defeitos, resultantes da execução ou 
material empregado;

X. Comunicar ao superior hierárquico, em tempo hábil para 
adoção de medidas convenientes, situações cujas decisões ou 
providências escapem à sua competência;

XI. Exigir, se for o caso, que a contratada mantenha pre-
posto – encarregado – aceito pela Administração, no local dos 
serviços;

XII. Verificar e adotar providências necessárias, com antece-
dência mínima de 60 dias, para:

a) aditamentos;
b) revisões;
c) prorrogações, inclusive, obtendo manifestação do contra-

tado quanto à pretensão;
d) denúncia do contrato;
e) proposta de rescisão contratual, amigável ou unilateral;
XIII. Glosar pagamentos em razão de serviços mal executa-

dos ou não executados;
XIV. Sugerir aplicação de penalidades à contratada em 

decorrência do descumprimento das obrigações contratuais;
XV. Adotar providências decorrentes de eventual des-

cumprimento total ou parcial das obrigações, verificando as 
responsabilidades cabíveis e comunicando imediatamente à 
autoridade competente.

Artigo 3º - As Diretorias dos Núcleos de Suprimentos e 
Patrimônio e de Finanças, respectivamente, deverão acompanhar 
o desenvolvimento do contrato, fornecendo documentações e 
informações, adotando procedimentos propostos pelo Gestor 
do Contrato, em prazo suficiente para evitar a interrupção ou 
prejuízo da execução dos serviços.

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

 Portaria CG – 7, de 22-6-2017

Dispõe sobre a designação de Gestor para o 
Contrato SLT 01/2017, celebrado entre o Governo 
do Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Logística e Transportes e a empresa 
Eduardo Henrique Osório de Oliveira - ME, e defi-
ne as suas atribuições

A Chefe de Gabinete da Secretaria de Logística e Trans-
portes, decide:

Artigo 1º - Designar o servidor Leonardo de Jesus Santos, 
RG 44.912.059-4, como Gestor do Contrato SLT 01/2017 – cele-
brado entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio 
desta Pasta, e a Empresa Eduardo Henrique Osório de Oliveira 
- ME, nos autos do Processo SLT 118126/2016, objetivando a 
prestação dos serviços agenciamento sistematizado de viagens 
corporativas.

Artigo 2º - Fixar as seguintes atribuições do Gestor ora 
designado, sem prejuízo das demais obrigações previstas em 
leis ou regulamentos:

I. manter cópia e conhecer o contrato, edital e proposta da 
contratada, bem como, o tipo do serviço, especificações e preços;

II. manter registro do acompanhamento e gestão de con-
tratos encerrados, que serão utilizados como base para futuros 
procedimentos e análise de preços praticados;

III. conhecer detalhadamente o local e como os serviços 
serão executados;

IV. assegurar a perfeita execução do contrato (correspon-
dência entre especificações técnicas e execução dos serviços), 
verificando permanentemente a qualidade dos serviços e se são 
cumpridas as obrigações relativas à utilização de materiais e 
equipamentos em quantidade suficientes;

V. verificar periodicamente, requisitando a documentação 
respectiva, ou questionando empregados da contratada, se são 
cumpridas obrigações legais com relação aos funcionários da 
contratada;

VI. verificar se a pessoa jurídica contratada está executando 
pessoalmente as obrigações, sem transferir responsabilidades, 
ou formalizar subcontratações não autorizadas pela Adminis-
tração;

VII. estabelecer forma de controle e avaliação da execução 
dos serviços;

VIII. solicitar, se for o caso, complementação de material 
e equipamento para execução dos serviços e substituição de 
empregados por conduta inadequada;

IX. determinar que a contratada elimine ou substitua, por 
sua conta e risco e às suas expensas, serviços em que se veri-
ficarem vícios, incorreções, defeitos, resultantes da execução ou 
material empregado;

X. comunicar ao superior hierárquico, em tempo hábil para 
adoção de medidas convenientes, situações cujas decisões ou 
providências escapem à sua competência;

XI. exigir, se for o caso, que a contratada mantenha pre-
posto – encarregado – aceito pela Administração, no local dos 
serviços;

XII. verificar e adotar providências necessárias, com antece-
dência mínima de 60 dias, para:

a) aditamentos;
b) revisões;
c) prorrogações, inclusive, obtendo manifestação do contra-

tado quanto à pretensão;
d) denúncia do contrato;
e) proposta de rescisão contratual, amigável ou unilateral;
XIII. glosar pagamentos em razão de serviços mal executa-

dos ou não executados;
XIV. sugerir aplicação de penalidades à contratada em 

decorrência do descumprimento das obrigações contratuais;
XV. adotar providências decorrentes de eventual des-

cumprimento total ou parcial das obrigações, verificando as 
responsabilidades cabíveis e comunicando imediatamente à 
autoridade competente.

Artigo 3º - As Diretorias dos Núcleos de Suprimentos e 
Patrimônio e de Finanças, respectivamente, deverão acompanhar 
o desenvolvimento do contrato, fornecendo documentações e 
informações, adotando procedimentos propostos pelo Gestor 
do Contrato, em prazo suficiente para evitar a interrupção ou 
prejuízo da execução dos serviços.

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

Wmartins
Realce


