112 – São Paulo, 132 (103)
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo
que não retarde outros atendimentos agendados
DRA. ALCIONE ROSA MARTINS DE SAMPAIO – OAB/SP
63.656
DRA. LAÍS JULIETA MARTINS DE SAMPAIO – OAB/SP
321.951
PROCESSO DETRAN 1144019/2019 – GDOC 1000726330423/2019
INTERESSADO: R.M.R.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da
11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula,
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho
de fls. 377, a saber: 1. Autos conclusos a esta Presidência nesta
data. 2. Cumprido o item 3 do Termo de Audiência, à fl. 373:
Ficha Funcional atualizada, às fls. 375 e 376. Não havendo mais
provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução do
feito. 3. Intime-se a Defesa do indiciado para ciência da Ficha
Funcional atualizada, assinalando- se concomitantemente o
prazo de 07 (sete) dias para apresentação de Alegações Finais.
4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. A vista e a carga de autos
poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número
(11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência. No agendamento o Advogado,
após fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade
Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número
do processo e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado
não compareça no dia e hora agendados seu atendimento ficará
sujeito à espera, de modo que não retarde outros atendimentos
agendados
DR. HÉRCULES ALEXANDRE FRANCO DA SILVEIRA BUSCARIOLO – OAB/SP 405.934
DR. AMILTON FRANCISCO DOS SANTOS – OAB/SP 363.346
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
PROCESSO DER 078098-07/2018 – GDOC 1000726267766/2019
INTERESSADO: M.F.M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 11ª
Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de
fls. 54, a saber: 1. Autos conclusos a esta Presidência em saneamento. 2. Consoante despacho de fls.51, a Defesa foi intimada
a justificar em 05 dias a pertinência e utilidade da produção de
prova oral, considerando o teor da imputação dirigida ao acusado, M.F.M., relacionada a sua condenação criminal a pena privativa de liberdade, ora em fase de execução, com o cumprimento
em regime inicial semi-aberto. 3. Silente a Defesa, a despeito de
sua intimação às fls.53, declarou prejudicada a realização de
audiência de instrução, designada às fls.47, que é cancelada. 4.
Desde já determino seja solicitada a Ficha Funcional do servidor
atualizada. 5. Com a juntada, proceda-se à intimação da Defesa
para ciência e concomitantemente, apresentação de Alegações
Finais, no prazo de 07 (sete) dias. 6. Publique-se com urgência.
A vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h00min às
17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. No
agendamento o Advogado, após fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou
Autarquia, o número do processo e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares.
Caso o Advogado não compareça no dia e hora agendados seu
atendimento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde
outros atendimentos agendados
DR. DANIEL DA SILVA GALLARDO – OAB/SP 305.985
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
PROCESSO SELJ 0447/2017 – GDOC 1000726-967743/2017
INTERESSADO: R.C.S.V.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da
11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula,
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho
de fls. 134, a saber: 1. Autos conclusos a esta Presidência nesta
data. 2. Para melhor adequação da pauta de audiência desta
Unidade, cancelo audiência de instrução, designada para 01 de
junho de 2022, às 15:00hs. 3. Em substituição, designo o dia 04
de julho de 2022, às 13:30hs para audiência de instrução, para
oitiva das testemunhas da Administração, a ser realizada através
de videoconferência. 4. Intimem-se a Defesa e as testemunhas
da redesignação, através dos e-mails constantes dos autos. 5.
Publique-se com urgência. A vista e a carga de autos poderão
ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número (11)
3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processante,
a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo e
o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros atendimentos agendados
DR. JOÃO PAULO PEREIRA DE CAMPOS – OAB/SP 375.299

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA
PRÓ-REITORIAS
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão
Universitária
Retificação do DOE de 05-05-2022 - No Edital do Processo
Seletivo às vagas dos Programas de Pós-Graduação "lato
sensu" na categoria de residência em área profissional da
saúde – modalidades uniprofissional e multiprofissional da
Universidade de São Paulo, para início em 2023, com bolsas do
Ministério da Saúde,
Excluam-se as vagas de:
FISIOTERAPIA
“[...]
Unidade: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)
Programa: (PR20) Programa de Residência Multiprofissional: Atenção Integral à Saúde
Principais Cenários de Prática: Complexo do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Unidades
de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde
Vagas: 2
[...]”
Excluam-se as vagas de:
NUTRIÇÃO
“[...]
Unidade: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)
Programa: (PR20) Programa de Residência Multiprofissional: Atenção Integral à Saúde
Principais Cenários de Prática: Complexo do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Unidades
de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde
Vagas: 2
[...]”
Leia-se:
SERVIÇO SOCIAL
“[...]
Unidade: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC)

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
Programa: (PR27) Programa de Residência Multiprofissional: Saúde Auditiva
Principais Cenários de Prática: (*****)
Vagas: 3
Unidade: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC)
Programa: (PR28) Programa de Residência Multiprofissional: Síndromes e Anomalias Craniofaciais
Principais Cenários de Prática: (*****)
Vagas: 2
(*****) Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - HRAC (Bauru)
[...]”
Leia-se:
ANEXO II: BIOMEDICINA
“[...]
5. NELSON, D. L; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de
Lehninger. 6ª ed. Porto Alegre. Artmed, 2014, Capítulo I, item
2 (Água).
[...]”

9. A Comissão de Seleção aplicará o Exame de Admissão em
suas duas fases e atribuirá uma nota em escala de 0,0 (zero) a
10 (dez) a cada candidato em cada uma das fases.
10. Serão selecionados, podendo fazer a matrícula para o
segundo semestre de 2022 do Mestrado em Estatística, os candidatos aprovados na Etapa 1 e aqueles com nota na segunda
fase do Exame de Admissão igual ou superior a 6,5 (seis e cinco),
classificados de acordo com as notas obtidas pelos candidatos
na segunda fase em ordem decrescente até o limite do número
de vagas. Desempates serão feitos baseados na avaliação mencionada na Etapa 1.
11. Casos omissos serão decididos pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estatística.
O resultado oficial final do processo será divulgado na página web oficial deste Edital de Seleção até 18 de julho de 2022. O
resultado da Etapa 1 será informado diretamente aos candidatos
por e-mail até 30 de junho de 2022.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado SPG 003/2022
Retificação do Edital SPG 007/2022, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, referente à Abertura de
Inscrições ao Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação
em Química para Ingresso no Curso de Mestrado e Doutorado
Direto no 2º semestre de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado de 05/05/2022, Poder Executivo, Seção I, páginas 127
e 128.
Item Exame de Proficiência em Língua Inglesa
Onde se lê: A prova do exame de proficiência em língua
inglesa será realizada no dia 14 de junho, a partir das 14 até às
16 horas para o nível de Mestrado e até 17 horas para o nível
de doutorado e doutorado direto.
Leia-se: A prova do exame de proficiência em língua inglesa
será realizada no dia 24 de junho, a partir das 14 até às 16
horas para o nível de Mestrado e até 17 horas para o nível de
doutorado e doutorado direto.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E
ESTATÍSTICA
Instituto de Matemática e Estatística – USP
Programa de Pós-Graduação em Estatística
Edital de Seleção de Candidatos para o Mestrado em
Estatística – 2022
Todas as informações relevantes referentes ao processo
seletivo de candidatos para o Mestrado em Estatística do
IME-USP, segundo semestre de 2022, serão divulgadas na
página oficial https://www.ime.usp.br/pos-estatistica/ingresso/
deste Edital.
O processo seletivo será realizado no formato on-line. Os
candidatos ao processo seletivo devem estar cientes de que
são os únicos responsáveis por garantir seu acesso à tecnologia
necessária para a participação no processo seletivo.
1. Serão oferecidas 15 vagas para o Mestrado em Estatística
para ingresso no segundo semestre de 2022, não havendo obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas.
2. As inscrições para o processo seletivo de candidatos para
o Mestrado em Estatística do IME-USP, segundo semestre de
2022, poderão ser feitas até o dia 20 de junho de 2022.
3. As inscrições deverão ser realizadas unicamente através
do preenchimento do formulário eletrônico (on-line) disponível
em http://vagas.ime.usp.br. Os documentos necessários são:
a) formulário de inscrição preenchido;
b) histórico escolar do curso de graduação atualizado com
as reprovações;
c) duas cartas de recomendação, enviadas diretamente
pelos avaliadores (no preenchimento do formulário de inscrição
o(a) candidato(a) indica nomes, e-mails e instituições de duas
pessoas que vão escrever as cartas de recomendação; após a
finalização do formulário as pessoas indicadas recebem link para
escrever sua carta de recomendação);
d) Curriculum Vitae atualizado.
4. É responsabilidade de cada candidato, para fins de aceitação de sua inscrição, certificar-se de que todas as exigências
contidas neste edital sejam satisfeitas.
5. O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de
Seleção designada pela Comissão Coordenadora do Programa
de Pós-Graduação em Estatística.
6. O Processo Seletivo de candidatos para o Mestrado em
Estatística do IME-USP, segundo semestre de 2022, será constituído de duas etapas definidas a seguir.
Etapa 1 – Avaliação da documentação enviada. Serão
homologadas as inscrições daqueles candidatos cuja documentação atenda a todas as exigências estabelecidas no presente
edital e cuja formação, interesses científicos e experiência acadêmica – manifestados nos documentos relacionados no item
3 – sejam compatíveis com as linhas de pesquisa desenvolvidas
pelo programa. Candidatos com formação em estatística, matemática, computação, física, engenharias ou áreas afins e com
histórico escolar e curriculum vitae considerados excelentes pela
Comissão de Seleção poderão ser dispensados de participar da
Etapa 2 e serão aprovados.
Etapa 2 – Exame de Admissão on-line. Os candidatos deverão demonstrar, por meio de um Exame de Admissão, aptidão em
Cálculo de Probabilidade e Inferência Estatística, tendo o seguinte programa: (1) Espaços de Probabilidade; (2) Probabilidade
Condicional e Independência; (3) Variáveis Aleatórias Discretas
e Contínuas; (4) Distribuições Conjuntas de Variáveis Aleatórias;
(5) Esperança Matemática; (6) Funções Geradoras; (7) Distribuições amostrais; (8) Estatísticas suficientes; (9) Propriedades dos
estimadores clássicos; (10) Método dos momentos; (11) Método
de máxima verossimilhança; (12) Intervalos de Confiança; (13)
Famílias Exponenciais.
Referências Bibliográficas
[1] S. M. Ross, A First Course in Probability, 9th ed., Pearson,
2014.
[2] H.Bolfarine e M.C. Sandoval. Introdução à Inferência
Estatística. SBM, 2010, 2a edição.
7. O Exame de Admissão será constituído de duas fases. A
primeira fase é constituída por uma prova eliminatória que será
realizada em formato escrito e on-line. A prova será formada por
6 questões, sendo 4 selecionadas dentre os tópicos 1 - 6 e 2 selecionadas dentre os tópicos 7 - 13. O candidato deverá escolher
4 questões para serem corrigidas. Os candidatos que obtiverem
nota inferior a 6,5 (seis e cinco) nessa prova serão reprovados.
Os demais candidatos serão considerados aprovados na primeira
fase e passarão para a segunda fase, que será realizada por meio
de uma entrevista sobre a prova escrita em formato de arguição
oral e on-line. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,5
(seis e cinco) na segunda fase serão reprovados.
8. A prova da primeira fase do Exame de Admissão está programada para 06 de julho de 2022 e a segunda prova para 13 de
julho de 2022. A definição de horário, plataforma computacional
e demais detalhes do Exame de Admissão estarão indicados na
página web oficial deste edital.

CAMPUS DE BOTUCATU
Faculdade de Medicina
Divisão Técnica Administrativa
CONVOCAÇÃO
A Seção Técnica de Saúde, no Câmpus de Botucatu, sito à
Rua Prof. Dr. Mauro Rodrigues de Oliveira, s/nº - CEP 18.618688, Botucatu - SP, CONVOCA o servidor Jose Carlos Pedroso
de Lima, RG. 16.145.507-4, para comparecer nesta seção no dia
31/05/2022, às 09:10 horas, para realização de perícia médica.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ato do Coordenador Auxiliar de Administração de
25/05/2022
Torna público a abertura do Concurso Público Emergencial cadastro reserva, decorrente da impossibilidade de prorrogação
de contratos vigentes do quadro de Estagiários/as de Direito,
para a Unidade Rio Claro.
Inscrições: de 26/05/2022 a 06/06/2022 até as 17h00.
As inscrições serão realizadas através do endereço eletrônico: https://forms.office.com/r/QL9cXHYLWR
Aplicação da Prova: 08/06/2022, das 13h00 às 17h00.
A prova será aplicada virtualmente, através de endereço
eletrônico a ser disponibilizado a todos/as os/as candidatos/as
inscritos/as nos termos do Edital do Concurso Continuado 2022,
devendo o Capítulo VIII ser observado naquilo que couber. A
prova poderá ser feita por aparelho telefônico ou computador
com conexão de internet ativa.
O endereço eletrônico de acesso será encaminhado a todos/
as inscritos/as no dia 07/06/2022.
UNIDADE
VAGAS
MANHÃ
TARDE
RIO CLARO CADASTRO RESERVA CADASTRO RESERVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Comunicado
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo torna público
o gabarito preliminar da prova objetiva do Concurso Público
para Credenciamento de Estagiários/As de Direito, aplicada no
dia 25-05-2022, e abre prazo para recursos e apresentação de
títulos.
Os recursos e títulos devem ser encaminhados ao
e-mail:drh@defensoria.sp.def.br com o assunto "Recurso" ou
" títulos".
Os recursos e títulos devem ser encaminhados entre os dias
26-05-2021 a 27-05-2021, até às 12h, através do e-mailacima
indicado.
GABARITO PRELIMINAR
Questão Alternativa Questão Alternativa Questão Alternativa Questão Alternativa
1
D
19
B
37
D
55
D
2
C
20
C
38
D
56
A
3
A
21
A
39
D
57
C
4
B
22
B
40
D
58
C
5
C
23
D
41
B
59
D
6
D
24
D
42
C
60
A
7
A
25
D
43
D
61
B
8
D
26
B
44
D
62
D
9
A
27
C
45
B
63
A
10
B
28
C
46
D
64
C
11
D
29
A
47
A
65
B
12
B
30
B
48
C
66
D
13
A
31
D
49
B
67
A
14
A
32
D
50
D
68
B
15
B
33
D
51
A
69
C
16
C
34
D
52
C
70
A
17
D
35
D
53
A
18
B
36
D
54
C

Negócios Públicos
CASA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO
CASA CIVIL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022
COMUNICADO
A pregoeira Renata Terumi Oda, torna público, a todas as
empresas, que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº 01/2022, Oferta de Compra 280101000012022OC00010,
de prestação de serviços, não contínuos, objetivando a renovação de licença para uso de software Adobe Creative Cloud
for teams (para equipes), pelo período de 12 (doze) meses,
conforme especificações constantes do Termo de Referência
que integra este Edital como Anexo I, será ANULADO, em
virtude de equívoco quanto ao critério de participação
das empresas, e novo certame licitatório será publicado,
posteriormente.
CASA CIVIL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberta na CASA CIVIL a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 01/2022, Oferta de Compra
280101000012022OC00011, de prestação de serviços, não
contínuos, objetivando a renovação de licença para uso de
software Adobe Creative Cloud for teams (para equipes),
pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações
constantes do Termo de Referência que integra este Edital
como Anexo I.
A data do início do prazo para o envio da proposta eletrônica será no dia 26/05/2022 e a abertura da sessão para o dia
07/06/2022 às 10h, no Palácio dos Bandeirantes.
O Edital na íntegra encontra-se no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br ou poderá ser retirado na Avenida Morumbi,
nº 4.500, sala 04-A, térreo, nesta Capital, das 9h às 17h.

quinta-feira, 26 de maio de 2022
As informações também estarão disponíveis no sítio www.
imprensaoficial.com.br, opção “negócios públicos” ou pelo telefone (11) 2193-6893/6456.

GOVERNO
CHEFIA DE GABINETE
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Administração
CONCORRÊNCIA SG n° 06/2021
PROCESSO: SEGOV-PRC n. 2021/01240
AVISO DE RETORNO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTE DOS ENVELOPES
3 SUSPENSA DESDE DE 24/05/2022
A Comissão Julgadora de Licitações comunica aos interessados que no dia 08/06/2022, às 10:00 horas, no Palácio
dos Bandeirantes, na Avenida Morumbi, 4.500, nesta Capital,
conforme constou na ata da sessão pública do dia 24/05/2022,
será realizada sessão para continuação dos trabalhos de exame
da documentação constante do ENVELOPES 3 – HABILITAÇÃO
da CONCORRÊNCIA SG n° 06/2021, DO TIPO TÉCNICA E PREÇO,
da SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO, cujo objeto é a
execução dos serviços de EVOLUÇÃO DO PROGRAMA “INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
–IDE-SP.1
Reforçamos que todo teor dos trabalhos encontra-se disponível em expediente próprio e poderá ser consultado mediante
pedido de vistas aos autos dirigido ao Senhor Chefe de Gabinete
da Secretaria de Orçamento e Gestão, por meio da Comissão
Julgadora de Licitação pelo email cjlsg@sp.gov.br
CONCORRÊNCIA SG n° 07/2021
PROCESSO: SEGOV-PRC n. 2021/01521
A Comissão Julgadora de Licitações comunica aos
interessados que no dia 08/06/2022, às 14:00 horas, no
Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Morumbi, 4.500, nesta
Capital , conforme constou na ata da sessão pública do dia
24/05/2022, será realizada sessão para continuação dos trabalhos de exame da documentação constante do ENVELOPES
3 – HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA SG n° 07/2021, DO
TIPO TÉCNICA E PREÇO, da SECRETARIA DE ORÇAMENTO E
GESTÃO, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia
cartográfica envolvendo as etapas de levantamento aerofotogramétrico, perfilamento a laser aerotransportado, apoio
de campo, aerotriangulação, restituição, geração de modelo
digital de terreno (MDT), ortofotomosaicos RGB e infravermelho digitais com GSD de 0,25m x 0,25m, compreendendo a
porção Centro-norte do Estado de São Paulo.
Reforçamos que todo teor dos trabalhos encontra-se
disponível em expediente próprio e poderá ser consultado
mediante pedido de vistas aos autos dirigido ao Senhor
Chefe de Gabinete da Secretaria de Orçamento e Gestão,
por meio da Comissão Julgadora de Licitação pelo email:
cjlsg@sp.gov.br

FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO
Encontra-se aberto no Fundo Social de São Paulo o Pregão
Eletrônico nº 07/2022, Processo SEGOV-PRC-2022/01524, Oferta
de Compra nº 510110000012022OC00003, tipo menor preço,
objetivando o registro de preços para aquisição de cobertores
para atender a Campanha Inverno Solidário, destinada a auxiliar
as pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar períodos
de frio”.
A realização da sessão será no dia 08/06/2022 às 09h00m.,
no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica:
26/05/2022.
O edital na íntegra encontra-se disponível para consulta ou
download nos sítios www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.
sp.gov.br, e www.imprensaoficial.com.br, opções e-negócios-públicos.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Comunicado
Processo DETRAN.SP: DTRAN-PRC-2021/669537
Pregão Eletrônico: 004/2022
Interessado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN.SP
Assunto: Prestação de serviços de instalação de divisórias
de gesso e portas na Unidade de Santos do DETRAN.SP.
Tendo em vista que em 15/03/2022 foi homologado o
Pregão Eletrônico 004/2022 que tem por objeto a prestação de
serviços de instalação de divisórias de gesso e portas na unidade
de SANTOS do DETRAN.SP, fica a empresa RACIONAL FORROS E
BRISES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.ME., inscrita no CNPJ sob o
n°. 04.324.036/0001-81, CONVOCADA a comparecer no Núcleo
de Gestão de Contratos da Diretoria de Administração do Departamento Estadual de Trânsito - Detran.SP, localizado na Rua Boa
Vista, 209 -10°andar - Centro - São Paulo/SP - CEP:01014-001,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir desta publicação, para assinatura do Contrato.
Comunicado
Processo DETRAN.SP: DTRAN-PRC-2021/661477
Pregão Eletrônico: 014/2022
Interessado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN.SP
Assunto: Prestação de serviços de instalação de circuitos
elétricos para condicionadores de ar na unidade de Santos do
DETRAN.SP.
Tendo em vista que em 30/04/2022 foi homologado
o Pregão Eletrônico 014/2022 que tem por objeto a prestação de serviços de instalação de circuitos elétricos para
condicionadores de ar na unidade de Santos do DETRAN.SP,
fica a empresa IDP2 ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP,
inscrita no CNPJ sob o n°. 37.321.351/0001-04, CONVOCADA
a comparecer no Núcleo de Gestão de Contratos da Diretoria
de Administração do Departamento Estadual de Trânsito
- Detran.SP, localizado na Rua Boa Vista, 209 -10°andar Centro - São Paulo/SP - CEP:01014-001, dentro do prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir desta publicação, para
assinatura do Contrato.
(Republicado por conter incorreções)
Extrato de Aditamento
2° Termo de Aditamento do Contrato n° 178/2019 - Processo SPDOC n° 1922119/2019 - Parecer Jurídico N° 123/2022
- Pregão Eletrônico nº 091/2019
Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/SP
Contratada: B16 PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA.
Objeto: Prestação de serviços de montagem e desmontagem de equipamentos e materiais de comunicação visual, para
fins de ambientação de eventos referentes ao Programa Direção
Segura Integrada (ODSI), Objetivando a prorrogação contratual.
Contrato assinado em: 13/05/2022
Vigência: 12 meses a partir de 17/05/2022 - Vigência do
contrato estará sujeita a condição resolutiva
Valor:R$ 1.695.699,96
Categoria Função Programática: 04125512249910000
CNPJ: 11.247.317/0001-43
Data do Parecer: 06/05/2022
PGE - CJ/DETRAN-SP

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
quinta-feira, 26 de maio de 2022 às 05:06:42

