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 Despacho do Dirigente Regional de Ensino, de 17-3-
2020

Interessada: Diretoria de Ensino - Região de Taquaritinga. 
Assunto: Despesas com requisição de passagens. Nº de referên-
cia: Seduc-Prc-2019/19308. À vista dos elementos que instruem 
o processo em análise, em especial o Despacho Cenot-277/2020 
de fls. 90/98 e o Parecer CJ/SE 33/2019, que adoto como razão 
de decidir, Ratifico, nos termos do artigo 26, caput, da Lei Fede-
ral 8.666/93 e suas alterações, o ato praticado pelo Dirigente 
Regional de Ensino, consoante documento encartado às fls. 99, 
que declarou a inexigibilidade do procedimento licitatório, com 
fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas alte-
rações, visando à contratação da empresa denominada Empresa 
Cruz de Transportes Ltda., CNPJ 43.963.933/0001-97, no valor 
estimado de R$ 30.381,70, visando à aquisição de passagens de 
transporte intermunicipal em benefício dos servidores daquela 
Diretoria de Ensino, devendo ser observadas as demais normais 
aplicáveis à espécie.

 Deliberação 1, de 17-3-2020, do Comitê Administrati-
vo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 
64.864-2020

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da 
Administração estadual, em complementação àquelas previstas 
no Dec. 64.864-2020:

I – os servidores nas hipóteses dos incs. I a III do art. 1º 
encontram-se automaticamente em regime de teletrabalho. Os 
servidores de idade igual ou superior a 60 anos não precisam 
tomar nenhuma providência comprobatória. Os servidores que 
se encaixem nos incs. II e III devem enviar: a) por meio eletrôni-
co, documentos comprobatórios de sua condição, caso já os pos-
suam; b) ou autodeclaração de sua condição, sob as penas da lei;

II – uma vez definidos os servidores em regime de teletraba-
lho, tanto estes como os servidores em regime presencial devem, 
até 23-3-2020, impreterivelmente, ser colocados em gozo de 
férias caso sua atividade não se caracterize como essencial para 
a manutenção do serviço público na conjuntura emergencial 
atual. Caso servidores nessa situação não contem com férias a 
gozar, a Administração deve adotar medidas visando ao gozo 
de licença-prêmio;

III – o disposto nos incs. I e II desta deliberação não abrange 
as Secretarias de Estado, entidades ou atividades relacionadas 
nos itens 1 a 10 do § 1º do art. 1º do Dec. 64.864-2020, as quais 
se sujeitam a normas específicas próprias;

IV – as Secretarias de Estado, a Procuradoria Geral do Esta-
do e as entidades autárquicas encaminharão, até as 16 horas de 
25-3-2020, ao endereço eletrônico comiteadministrativo.c19@
sp.gov.br, informes sobre os incs. I e II desta deliberação, con-
forme formulários a serem disponibilizados pela Coordenadoria 
de Recursos Humanos do Estado, da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento;

V - os servidores com sintomas reconhecidos do Novo 
Coronavírus devem, imediatamente, passar ao regime de tele-
trabalho, independentemente do disposto no Dec. 62.648-2017, 
permanecendo em tal situação pelo prazo de 72 horas, renová-
vel por igual período e uma única vez, mediante autodeclaração, 
sob as penas da lei, de sua situação de saúde, encaminhada por 
via eletrônica ao superior hierárquico;

VI – esgotados os dois períodos citados no inciso V desta 
deliberação, o servidor deverá retomar suas atividades ou apre-
sentar atestado médico externo, independentemente de perícia 
oficial, válido por até 14 dias, encaminhado por via eletrônica 
ao superior hierárquico;

VII – eventualmente esgotado o prazo de 14 dias citado no 
inc. VI desta deliberação, o servidor deverá adotar as providên-
cias cabíveis, caso necessárias, no âmbito do Departamento de 
Perícias Médicas do Estado – DPME;

VIII - eventuais creches e centros de convivência, nas 
dependências de órgãos e entidades públicas estaduais, devem 
ser fechados, gradativamente, até 23-3-2020, pelo prazo subse-
quente de 30 dias;

IX - refeitórios e lanchonetes, situados nas dependências de 
órgãos ou entidades públicas estaduais, devem rever seus pro-
cedimentos para adequação às normas do Ministério da Saúde, 
no contexto da pandemia;

X – as reuniões devem ser realizadas preferencialmente 
mediante dispositivos que garantam acesso remoto, como 
teleconferência ou videoconferência, reservando-se as reuniões 
presenciais a assuntos que, por sua natureza, não admitam outra 
forma de contato;

XI – devem-se reforçar as comunicações internas e externas 
com relação às recomendações de prevenção;

XII - deve-se evitar contato físico quando de cumprimentos 
sociais;

XIII – deve-se assegurar que o ingresso nas repartições 
públicas somente ocorra mediante prévia higienização das 
mãos, sem prejuízo da observância das demais normas do 
Ministério da Saúde.

RODRIGO GARCIA
Secretário de Governo
JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA
Secretário da Saúde
HENRIQUE MEIRELLES
Secretário da Fazenda e Planejamento
PATRÍCIA ELLEN DA SILVA
Secretária de Desenvolvimento Econômico
MARIA LIA P. PORTO CORONA
Procuradora Geral do Estado

 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

 CENTRO DE CONVÊNIOS
 Extratos de Convênios
Processo: 1141925/2019
Parecer CJ 807/2019
Parecer CEE 465/2019
Fundamento Legal: Decreto 59.215/2013, Decreto 

64.297/2019 e Decreto 51.925/2007
Convenentes: Estado de São Paulo, por intermédio da 

Secretaria da Educação do Estado - SEDUC e a Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação - FDE.

Objeto: Celebração de Convênio para aquisição de mobili-
ário do tipo Conjunto de Aluno (carteira e cadeira), destinados 
à reposição de inservíveis e readequação de ambientes, para 
unidades escolares existentes.

Vigência: 27/12/2019 até 26/12/2024, devendo ser adi-
tado em intervalos de 12 (doze) meses, contados da data da 
assinatura.

Data da assinatura: 27/12/2019.
Valor Total do Convênio: R$ 135.905.788,54.
Processo: 1346104/2019
Parecer CJ 803/2019
Parecer CEE 465/2019
Fundamento Legal: Decreto 59.215/2013, Decreto 

64.297/2019 e Decreto 51.925/2007
Convenentes: Estado de São Paulo, por intermédio da 

Secretaria da Educação do Estado - SEDUC e a Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação - FDE.

Objeto – Celebração de Convênio para aquisição de 
mobiliários diversos especificados no Plano de Trabalho, para 
reposição e/ou complementação, a fim de atender as unidades 
escolares já existentes e a serem construidas, que compõem a 
rede estadual de ensino.

 Direitos da Pessoa com 
Deficiência
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Deliberação 1, de 17-3-2020, do Comitê Administrati-
vo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 
64.864-2020

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da 
Administração estadual, em complementação àquelas previstas 
no Dec. 64.864-2020:

I – os servidores nas hipóteses dos incs. I a III do art. 1º 
encontram-se automaticamente em regime de teletrabalho. Os 
servidores de idade igual ou superior a 60 anos não precisam 
tomar nenhuma providência comprobatória. Os servidores que 
se encaixem nos incs. II e III devem enviar: a) por meio eletrôni-
co, documentos comprobatórios de sua condição, caso já os pos-
suam; b) ou autodeclaração de sua condição, sob as penas da lei;

II – uma vez definidos os servidores em regime de teletraba-
lho, tanto estes como os servidores em regime presencial devem, 
até 23-3-2020, impreterivelmente, ser colocados em gozo de 
férias caso sua atividade não se caracterize como essencial para 
a manutenção do serviço público na conjuntura emergencial 
atual. Caso servidores nessa situação não contem com férias a 
gozar, a Administração deve adotar medidas visando ao gozo 
de licença-prêmio;

III – o disposto nos incs. I e II desta deliberação não abrange 
as Secretarias de Estado, entidades ou atividades relacionadas 
nos itens 1 a 10 do § 1º do art. 1º do Dec. 64.864-2020, as quais 
se sujeitam a normas específicas próprias;

IV – as Secretarias de Estado, a Procuradoria Geral do Esta-
do e as entidades autárquicas encaminharão, até as 16 horas de 
25-3-2020, ao endereço eletrônico comiteadministrativo.c19@
sp.gov.br, informes sobre os incs. I e II desta deliberação, con-
forme formulários a serem disponibilizados pela Coordenadoria 
de Recursos Humanos do Estado, da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento;

V - os servidores com sintomas reconhecidos do Novo 
Coronavírus devem, imediatamente, passar ao regime de tele-
trabalho, independentemente do disposto no Dec. 62.648-2017, 
permanecendo em tal situação pelo prazo de 72 horas, renová-
vel por igual período e uma única vez, mediante autodeclaração, 
sob as penas da lei, de sua situação de saúde, encaminhada por 
via eletrônica ao superior hierárquico;

VI – esgotados os dois períodos citados no inciso V desta 
deliberação, o servidor deverá retomar suas atividades ou apre-
sentar atestado médico externo, independentemente de perícia 
oficial, válido por até 14 dias, encaminhado por via eletrônica 
ao superior hierárquico;

VII – eventualmente esgotado o prazo de 14 dias citado no 
inc. VI desta deliberação, o servidor deverá adotar as providên-
cias cabíveis, caso necessárias, no âmbito do Departamento de 
Perícias Médicas do Estado – DPME;

VIII - eventuais creches e centros de convivência, nas 
dependências de órgãos e entidades públicas estaduais, devem 
ser fechados, gradativamente, até 23-3-2020, pelo prazo subse-
quente de 30 dias;

IX - refeitórios e lanchonetes, situados nas dependências de 
órgãos ou entidades públicas estaduais, devem rever seus pro-
cedimentos para adequação às normas do Ministério da Saúde, 
no contexto da pandemia;

X – as reuniões devem ser realizadas preferencialmente 
mediante dispositivos que garantam acesso remoto, como 
teleconferência ou videoconferência, reservando-se as reuniões 
presenciais a assuntos que, por sua natureza, não admitam outra 
forma de contato;

XI – devem-se reforçar as comunicações internas e externas 
com relação às recomendações de prevenção;

XII - deve-se evitar contato físico quando de cumprimentos 
sociais;

XIII – deve-se assegurar que o ingresso nas repartições 
públicas somente ocorra mediante prévia higienização das 
mãos, sem prejuízo da observância das demais normas do 
Ministério da Saúde.

RODRIGO GARCIA
Secretário de Governo
JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA
Secretário da Saúde
HENRIQUE MEIRELLES
Secretário da Fazenda e Planejamento
PATRÍCIA ELLEN DA SILVA
Secretária de Desenvolvimento Econômico
MARIA LIA P. PORTO CORONA
Procuradora Geral do Estado

 Educação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SE 25, de 17-3-2020

Dispõe sobre a jornada laboral mediante teletra-
balho, em regulamentação ao Decreto 64.864, 
de 16-5-2020

O Secretário da Educação, considerando:
- o disposto no Decreto 64.864, de 16-3-2020;
- a necessidade de se assegurar as providências e as con-

dições imprescindíveis ao efetivo e ininterrupto trabalho nas 
unidades administrativas;

Resolve:
Artigo 1º - As Unidades Escolares, Diretorias de Ensino, 

Órgãos Centrais, observando a necessidade de assegurar as 
providências e as condições imprescindíveis ao efetivo e inin-
terrupto trabalho nas unidades, devem garantir a presença de 
servidores das equipes gestoras, dos quadros de apoio escolar 
e dos quadros da Secretaria da Educação para atendimento ao 
público e rotinas de trabalho.

Artigo 2º - Fica autorizado, a partir do dia dezessete-3-2020, 
a jornada laboral mediante teletrabalho (home office), aos 
servidores da Educação em atuação nas unidades escolares, 
diretorias de ensino e órgãos centrais que se enquadram nas 
seguintes classificações:

I - idosos na acepção legal do termo, por contarem com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta anos);

II - gestantes;
III - portadores de doenças respiratórias crônicas, car-

diopatias, diabetes não controlada, hipertensão, pessoas em 
tratamento oncológico, lúpus e HIV.

§ 1º - Os servidores de que trata o inciso I do caput deste 
artigo serão autorizados à jornada laboral mediante teletraba-
lho, de acordo com seu cadastro funcional.

§ 2º - Os servidores de que tratam os incisos II e III do 
caput deste artigo, deverão requerer a jornada laboral mediante 
teletrabalho ao seu superior imediato, apresentando juntamente 
um exame, receita ou atestado médico que comprove o status 
dos quadros, emitido nos últimos 90 dias.

Artigo 3º - Casos omissos deverão ser submetidos ao Centro 
de Recursos Humanos das Diretorias Regionais de Ensino e da 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH da 
Secretaria da Educação, para deliberação.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 17-3-2020.

 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS MILITARES

 GERÊNCIA DE PENSÕES MILITARES
 Apostila DBM GPM 016/2020, de 16-03-2020
Incluindo nos proventos de pensão das(os) beneficiárias(os):

CÓDIGO DO BENEFÍCIO BENEFICIÁRIA(O)

50249060 Aline dos Santos Fernandes
50070835 Isabel Alamino das Chagas
50209890 Cleonice Maria da Silva
50171194 Maria Apparecida Torres
50063503 Maria da Penha Rodrigues
50299332 Aparecida Ribeiro
50225498 Solange de Jesus Rosa
50225498 Marlene de Jesus Rosa
50115342 Ieda Pires da Silva
50325735 Sandra Luciana Candido
50170651 Cintia Brasileiro dos Passos
50183866 Flavia Tonhi Paiuta
50249060 Claudia dos Santos Fernandes

O recálculo dos quinquênios para incidência sobre a inte-
gralidade dos vencimentos (exceto verbas eventuais), com efei-
tos a contar de 01-03-2020, em decorrência da sentença judicial, 
processo 0005644-61.2020.8.26.0053 / 2014.01.025046 - 9ª 
Vara de Fazenda Pública.

Apostila DBM GPM 017/2020, de 16-03-2020
Incluindo nos proventos de pensão da(o) beneficiária(o):

CÓDIGO DO BENEFÍCIO BENEFICIÁRIA(O)

50365638 Marilene Guazzelli Rafael
O recálculo da sexta-parte para incidência sobre a integra-

lidade dos vencimentos (exceto verbas eventuais), com efeitos 
a contar de 01-03-2020, em decorrência da sentença judicial, 
processo 0013148-55.2019.8.26.0053 / 2016.01.025292 - 13ª 
Vara de Fazenda Pública.

 Agricultura e 
Abastecimento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Deliberação 1, de 17-3-2020, do Comitê Administrati-
vo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 
64.864-2020

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da 
Administração estadual, em complementação àquelas previstas 
no Dec. 64.864-2020:

I – os servidores nas hipóteses dos incs. I a III do art. 1º 
encontram-se automaticamente em regime de teletrabalho. Os 
servidores de idade igual ou superior a 60 anos não precisam 
tomar nenhuma providência comprobatória. Os servidores que 
se encaixem nos incs. II e III devem enviar: a) por meio eletrôni-
co, documentos comprobatórios de sua condição, caso já os pos-
suam; b) ou autodeclaração de sua condição, sob as penas da lei;

II – uma vez definidos os servidores em regime de teletrabalho, 
tanto estes como os servidores em regime presencial devem, até 
23-3-2020, impreterivelmente, ser colocados em gozo de férias caso 
sua atividade não se caracterize como essencial para a manutenção 
do serviço público na conjuntura emergencial atual. Caso servidores 
nessa situação não contem com férias a gozar, a Administração 
deve adotar medidas visando ao gozo de licença-prêmio;

III – o disposto nos incs. I e II desta deliberação não abrange 
as Secretarias de Estado, entidades ou atividades relacionadas 
nos itens 1 a 10 do § 1º do art. 1º do Dec. 64.864-2020, as quais 
se sujeitam a normas específicas próprias;

IV – as Secretarias de Estado, a Procuradoria Geral do Estado 
e as entidades autárquicas encaminharão, até as 16 horas de 25-3-
2020, ao endereço eletrônico comiteadministrativo.c19@sp.gov.br, 
informes sobre os incs. I e II desta deliberação, conforme formulários 
a serem disponibilizados pela Coordenadoria de Recursos Humanos 
do Estado, da Secretaria da Fazenda e Planejamento;

V - os servidores com sintomas reconhecidos do Novo 
Coronavírus devem, imediatamente, passar ao regime de tele-
trabalho, independentemente do disposto no Dec. 62.648-2017, 
permanecendo em tal situação pelo prazo de 72 horas, renová-
vel por igual período e uma única vez, mediante autodeclaração, 
sob as penas da lei, de sua situação de saúde, encaminhada por 
via eletrônica ao superior hierárquico;

VI – esgotados os dois períodos citados no inciso V desta 
deliberação, o servidor deverá retomar suas atividades ou apre-
sentar atestado médico externo, independentemente de perícia 
oficial, válido por até 14 dias, encaminhado por via eletrônica 
ao superior hierárquico;

VII – eventualmente esgotado o prazo de 14 dias citado no 
inc. VI desta deliberação, o servidor deverá adotar as providên-
cias cabíveis, caso necessárias, no âmbito do Departamento de 
Perícias Médicas do Estado – DPME;

VIII - eventuais creches e centros de convivência, nas 
dependências de órgãos e entidades públicas estaduais, devem 
ser fechados, gradativamente, até 23-3-2020, pelo prazo subse-
quente de 30 dias;

IX - refeitórios e lanchonetes, situados nas dependências de 
órgãos ou entidades públicas estaduais, devem rever seus pro-
cedimentos para adequação às normas do Ministério da Saúde, 
no contexto da pandemia;

X – as reuniões devem ser realizadas preferencialmente median-
te dispositivos que garantam acesso remoto, como teleconferência ou 
videoconferência, reservando-se as reuniões presenciais a assuntos 
que, por sua natureza, não admitam outra forma de contato;

XI – devem-se reforçar as comunicações internas e externas 
com relação às recomendações de prevenção;

XII - deve-se evitar contato físico quando de cumprimentos sociais;
XIII – deve-se assegurar que o ingresso nas repartições 

públicas somente ocorra mediante prévia higienização das 
mãos, sem prejuízo da observância das demais normas do 
Ministério da Saúde.

RODRIGO GARCIA
Secretário de Governo
JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA
Secretário da Saúde
HENRIQUE MEIRELLES
Secretário da Fazenda e Planejamento
PATRÍCIA ELLEN DA SILVA
Secretária de Desenvolvimento Econômico
MARIA LIA P. PORTO CORONA
Procuradora Geral do Estado

 AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA 
DOS AGRONEGÓCIOS

 Despacho do Coordenador, de 16-3-2020
Ratificando, nos termos do disposto no artigo 26, da 

Lei Federal 8.666, de 21/06/93, atualizada pelas leis 8.883, de 
08/06/94 e 9.648, de 27/05/98, combinada com o artigo 26 da 
Lei Estadual 6.544/89, a inexigibilidade de licitação, reconhe-
cida pela Diretora Técnica de Departamento, do Instituto de 
Tecnologia de Alimentos com fundamento no artigo 25, inciso 
I, do citado Estatuto Federal Licitatório, para atender despesas 
com serviços aquisição de dispopetri Lisa CQ0079/20, PSAA 
02164/2020.

APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

WILLIAN HANS GOES CORREA - RG 484732572 - PROFES-
SOR DOUTOR - CSCF 457/2020 - Candidato considerado APTO 
para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

Universidade Estadual de Campinas
ARTUR TADAIESKY LIMA DE LIMA - RG 3298087 - TECNICO 

EM ADMINISTRACAO - CSCF 455/2020 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

 Despacho do Diretor do DPME, de 17-3-2020
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Ministerio Publico
ANDRESSA MOREIRA THEREZA GON - 463621232 - Fica 

suspenso por 120 dias a contar de 16-03-2020, nos termos do 
artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido 
candidato ao cargo de OFICIAL DE PROMOTORIA I, do MINISTE-
RIO PUBLICO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

GISELA MORENA DE SOUZA - 322660178 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 16-03-2020, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candi-
dato ao cargo de OFICIAL DE PROMOTORIA I, do MINISTERIO 
PUBLICO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15.

NICOLAS ROBERTO CASEMIRO - 377416885 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 16-03-2020, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candi-
dato ao cargo de OFICIAL DE PROMOTORIA I, do MINISTERIO 
PUBLICO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15.

Poder Judiciario
MARIANA LAPOLA - 41393697 - Fica suspenso por 120 dias 

a contar de 17-03-2020, nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 
10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao cargo de 
ASSISTENTE SOCIAL JUDICIARIO, do TRIBUNAL DE JUSTICA, 
observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da Resolução 
SPG 18, de 29/04/15.

PATRICIA PALMEIRA GONCALVES - 8676165 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 16-03-2020, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de ASSISTENTE SOCIAL JUDICIARIO, do TRIBUNAL DE 
JUSTICA, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15.

RAFFAELLE PEDROSO PEREIRA NIKOOFARD - 12625486 - 
Fica suspenso por 120 dias a contar de 16-03-2020, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de ASSISTENTE SOCIAL JUDICIARIO, 
do TRIBUNAL DE JUSTICA, observando-se o previsto no artigo 9º 
e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

Universidade Estadual de Campinas
DANTE CHIAVARETO PEZZIN - 35378866 - Fica suspenso 

por 120 dias a contar de 16-03-2020, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, UNICAMP UNIVER-
SIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 16-03-2020, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E 
INFRAESTRUTURA

 NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO
 Extrato de Convênio
Processo:22242-605114/2019
Registro DSI 018/2020
Parecer Jurídico Referencial CJ/SEFAZ 15 DE 20-08-2019
Partícipe: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Órgão Conveniado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
Objeto: TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A REALIZAÇÃO 

DE COMPRAS POR MEIO ELETRÔNICO NAS MODALIDADES DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO

DO VALOR E PREGÃO.
Vigência: 60 (SESSENTA) MESES A PARTIR DA ASSINATURA
Data Assinatura:13/03/2020
 Extrato de Convênio
Acordo de Cooperação
Processo: 22242-23185-2020
Registro DSI 019/2020
Parecer Jurídico Referencial CJ/SEFAZ 14 de 16-08-2019
Partícipe: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Órgão Conveniado: CONF. BRASILEIRA DESPORTOS DE 

DEFICIENTES -CBDV
Objeto: ACORDO DE COOPERAÇÃO VISANDO A REALIZA-

ÇÃO DE COMPRAS POR MEIO ELETRÔNICO NAS MODALIDADES 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR E PREGÃO.

Vigência: 60 (SESSENTA) MESES A PARTIR DA DATA DE 
ASSINATURA.

Data Assinatura: 12-03-2020
 Extrato de Convênio
Processo: 22242-23224/2020
Registro DSI 020/2020
Parecer Jurídico Referencial CJ/SEFAZ 15 DE 20-08-2019
Partícipe: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Órgão Conveniado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 

NEGRA
OBJETO; TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A REALIZAÇÃO 

DE COMPRAS POR MEIO ELETRÔNICO, NAS MODALIDADES 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR E PREGÃO.

Vigência: 60 (SESSENTA) MESES A PARTIR DA DATA DA 
ASSINATURA

Data Assinatura: 12-03-2020
 Extrato de Convênio
Processo: 22242 -37577/2020
Registro DSI 021/2020
Parecer Jurídico Referencial CJ/SEFAZ 15 de 20-08-2019
Partícipe: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Órgão Conveniado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJA-

MAR
Objeto: TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A REALIZAÇÃO 

DE COMPRAS POR MEIO ELETRÔNICO, NAS MODALIDADES 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR E PREGÃO.

Vigência: 60 (SESSENTA) MESES A PARTIR DA DATA DE 
ASSINATURA

Data Assinatura: 13-03-2020
 Extrato de Convênio
Processo: 22242-39933-2020
Registro DSI 022/2020
Parecer Jurídico Referencial CJ/SEFAZ 15 de 20-08-2019
Partícipe: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Órgão Conveniado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLO-

RÍNEA
Objeto: TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A REALIZAÇÃO 

DE COMPRAS POR MEIO ELETRÔNICO, NAS MODALIDADES 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR E PREGÃO.

Vigência: 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA 
DATA DE ASSINATURA

Data Assinatura: 13-03-2020


