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do 1º lote de 60 unidades escolares, estimando investimentos 
num total de R$ 1,2 bilhão e prazo de concessão de 30 anos.

Finda a exposição e esclarecidas as dúvidas, a matéria 
foi colocada para apreciação dos Conselheiros, que decidiram, 
por unanimidade, aprovar o aprofundamento da proposta de 
Concessão Administrativa (PPP) no âmbito do Comitê de Análise 
Preliminar, o qual a constituição foi autorizada pelo Colegiado.

Concessão do Casarão Franco de Mello
Dando sequência à ordem do dia, o Presidente do CGPPP 

colocou em pauta a proposta pública submetida na Plataforma 
Digital de Parcerias pela Secretaria da Cultura e da Economia 
Criativa, que prevê a Concessão do Casarão Joaquim Franco de 
Melo, localizado na Avenida Paulista no número 1919, para res-
tauro, construção, adequação, operação e manutenção do casa-
rão, sendo permitida a construção de equipamentos adjacentes 
ao imóvel, respeitando a Lei Municipal 16.402/16, de parcela-
mento, uso e ocupação do solo, cuja titularidade é da Fazenda 
Pública do Estado, e passou a palavra ao Secretário da Cultura 
e Economia Criativa, SERGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO, que 
fez uma breve caracterização das condições e localização do 
objeto da concessão, bem como das motivações e benefícios 
esperados com o projeto. Prosseguiu discorrendo sobre os prin-
cipais números da modelagem econômico-financeira preliminar, 
prevendo investimentos em novas construções e restauro no 
montante de R$ 36 milhões, e prazo total para a concessão de 
30 anos, e finalizou apresentando o cronograma tentativo para 
os próximos encaminhamentos do projeto.

Colocado o assunto para apreciação dos Conselheiros, estes 
decidiram, por unanimidade, aprovar a continuidade dos estu-
dos da proposta, por meio da formação do Comitê de Análise 
Preliminar/CAP, recomendando que também fossem avaliadas 
outras alternativas de destinação para o Casarão Joaquim 
Franco de Melo.

Linha 08 Diamante e 09 Esmeralda de Trens Metropolita-
nos - CPTM

Dando continuidade à ordem do dia, o Presidente do CGPPP 
colocou em apreciação do Colegiado o projeto de Concessão das 
Linhas 08 Diamante e 09 Esmeralda de Trens Metropolitanos, 
sob a gestão da Companhia Paulista de Trens Metropolitano/
CPTM, informando que os Conselheiros seriam atualizados 
sobre os trabalhos de maturação da modelagem preliminar, bem 
como a contratação do IFC (International Finance Corporation) 
para validação e aprimoramento das premissas da modelagem 
final do projeto.

Com a palavra o Secretário Executivo de Transportes Metro-
politanos, PAULO JOSÉ GALLI, que introduziu o assunto fazendo 
uma breve caracterização do escopo e do histórico de desenvol-
vimento do projeto, atualizando as premissas da modelagem 
preliminar técnica e econômico-financeira. Informou que a con-
tratação do IFC seria formalizada ainda no mês de agosto/2019 
e finalizou apresentado o cronograma propositivo para os 
próximos encaminhamentos do projeto, prevendo a realização 
da Audiência Pública em novembro/2019, com disponibilização 
das minutas dos instrumentos licitatórios no decorrer do mês de 
dezembro/2019, e previsão de publicação do Edital no final do 
1º trimestre de 2020.

Os Conselheiros tomaram conhecimento do atual estágio de 
consolidação da modelagem do projeto e decidiram, por unani-
midade, validar os trabalhos conduzidos pelo Grupo de Trabalho.

Contrato de PPP – Concessão Patrocinada – Linha 18 Bron-
ze (Monotrilho) - Metrô

Continuando com a ordem do dia, o Presidente do CGPPP 
colocou em apreciação o Contrato de PPP, já celebrado, nos 
moldes de Concessão Patrocinada, da Linha 18 Bronze (Mono-
trilho) do Metrô, passando a palavra ao Secretário Executivo 
de Transportes Metropolitanos, PAULO JOSÉ GALLI, que iniciou 
fazendo uma breve caracterização das principais premissas da 
contratação, passando a discorrer sobre os aditivos firmados 
depois da assinatura do contrato, em 22/08/2014, que prorroga-
ram o prazo para implementação de Etapa Preliminar do Con-
trato de Concessão Patrocinada do referido projeto, inteirando 
que o prazo contratual de 25 anos se iniciaria com a emissão 
da “Declaração de Início do Prazo de Vigência da Concessão”, 
a qual somente poderia ser emitida após o cumprimento das 
obrigações da Etapa Preliminar pelas partes contratantes, sendo 
que o último Aditivo emitido, com autorização do CGPPP (82ª 
Reunião Ordinária em 06/07/2018), prorrogou o prazo para 
cumprimento da Etapa Preliminar para até 22/11/2018. Seguiu 
relatando que, em face dessa situação, foi encaminhado para 
deliberação a formalização do Aditivo nº 06, tendo o mesmo 
sido objeto de análise pela Procuradoria Geral do Estado (Pare-
cer CJ/STM 209/2018) que ressaltou os seguintes pontos: (i) a 
caducidade do Decreto de Utilidade Pública nº 59.762/2013, 
o que impossibilita a declaração de utilidade pública dos 
imóveis no interstício de 01 (um) ano posterior à decadência; 
e (ii) a necessidade de avaliação quanto à razoabilidade da 
“manutenção de um contrato de concessão após o decurso 
de considerável período de tempo, sem que tenha se iniciado 
formalmente a sua vigência”. Esclareceu que, em relação ao 
primeiro aspecto, após análises de alternativas de traçado, as 
áreas contidas no DUP1 se tornaram desnecessárias, entretanto, 
outros terrenos deveriam ser declarados de utilidade pública 
(DUP2), não obstante as áreas públicas de responsabilidade dos 
Municípios envolvidos ainda não tenham sido liberadas. Quanto 
ao segundo aspecto, foi emitido Relatório Técnico de Avaliação 
elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – 
FIPE, o qual, analisando exclusivamente as condições iniciais e 
as atuais, indicou como possível economicamente a extensão da 
Etapa Preliminar; entretanto, no tocante à financiabilidade do 
projeto, a Secretaria da Fazenda e Planejamento esclareceu que 
não há, nesse momento, qualquer perspectiva de contratação 
de operação de financiamento para suportar às obrigações 
contratuais do Poder Concedente.

Com a palavra a Procuradora Geral Adjunta, CRISTINA 
MARGARETE WAGNER MASTROBUONO, que ponderou que, 
diante deste cenário de sucessivas prorrogações do prazo de 
vigência, sem perspectiva de verificação das condições necessá-
rias à execução da Etapa Preliminar, não seria possível manter a 
atualidade do Contrato de Concessão Patrocinada apenas pela 
atualização monetária de seus valores, conforme entendimento 
já exarado pelo Tribunal de Contas da União e que, diante da 
caducidade do Decreto de Utilidade Pública relativo às desapro-
priações, seria recomendável encerrar a contratação, pela não 
existência das condições necessárias à sua continuidade. Na 
sequência, o Presidente do CGPPP, RODRIGO GARCIA, submeteu 
a matéria aos Conselheiros, que decidiram, por unanimidade, 
acompanhar a colocação da representante da PGE, e deliberar 
pela extinção do Contrato de Concessão Patrocinada da Linha 
18 Bronze.

Projeto “Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo – SABESP”

Passando para o último item da pauta, o Presidente do 
Conselho Diretor do PED, HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES, 
franqueou a palavra ao Dr. MARIO ENGLER PINTO JUNIOR, 
que, na condição de coordenador do Grupo de Trabalho cons-
tituído para estudar alternativas de reestruturação societária 
da SABESP, atualizou o Conselho acerca do estágio dos estudos 
em curso, tendo em conta a tramitação no Congresso Nacional 
das propostas de alteração do marco regulatório do setor de 
saneamento. Os Conselheiros tomaram conhecimento do relato 
e aguardam o aprofundamento dos estudos, autorizando a con-
tinuidade dos trabalhos do GT, com a inclusão, como membro 
adicional, do Presidente da CPP, TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA.

Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente do CGPPP, 
RODRIGO GARCIA, agradeceu a presença de todos, dando por 
encerrada a reunião, e lavrou a ata que, lida e achada conforme, 
segue assinada pelos presentes.

RODRIGO GARCIA
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
PATRÍCIA ELLEN DA SILVA
CRISTINA MARGARETE WAGNER MASTROBUONO
MARCOS RODRIGUES PENIDO
JULIO SERSON
MÁRCIO PESTANA

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO
ROSSIELI SOARES DA SILVA
SERGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO
PAULO JOSÉ GALLI
(página de assinatura da Ata da 5ª Reunião Conjunta Ordi-

nária do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestati-
zação e do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas, realizada em 13 de agosto de 2019).

S.P. 13-8-2019

 Governo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução de 23-8-2019
Designando, nos termos do art. 14 do Dec. 64.355-2019, 

os a seguir indicados para integrarem, como membros, o Comitê 
de Governança Digital, na qualidade de representantes:

I – da Secretaria de Governo:
a) do Gabinete do Secretário: Elaine Vargas Barth, RG 

38.107.184, a quem caberá a coordenação dos trabalhos, e Ana 
Paula Enokida Casaris Schunck, RG 21.180.585-3, respectiva-
mente como titular e suplente;

b) da Unidade do Arquivo Público do Estado: Fernando 
Padula Novaes, RG 26.407.545-6, e Ieda Pimenta Bernardes, RG 
15.765.308-0, respectivamente como titular e suplente;

c) da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação - CTIC: José Valter da Silva Junior, RG 23.854.858-2, e 
Rodolfo Guedes, RG 4.588.703-2, respectivamente como titular 
e suplente;

II - da Secretaria da Fazenda e Planejamento: Carlos Alberto 
Barbosa de Oliveira Filho, RG 98002321433/CE, e Antônio Sérgio 
Ferreira Bonato, RG 18.309.119-X, respectivamente como titular 
e suplente;

III - da Procuradoria Geral do Estado: Patrícia de Oliveira 
Garcia Alves, RG 14.763.076-9, e Camila Kühl Pintarelli, RG 
43.450.630-8, respectivamente como titular e suplente;

IV - da Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo Prodesp: Maria de Fátima Alves Ferreira, RG 
11.766.712-2, e Euvanda Gonçalves de Morais, RG 19.202.356-
1, respectivamente como titular e suplente.

 FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO

 CHEFIA DE GABINETE

 Comunicado
Leilão de Materiais Inservíveis
Processo FUSSP 1377087/2019
Leilão Público 03/2019
A Comissão Executiva de Leilão de Materiais Inservíveis 

do Fundo Social de São Paulo, instituída pela Portaria FUSSP/
GP 3, de 30-05-2019, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 31-5-2019, em atenção ao questionamento formulado em 
08-08-2019 pela empresa licitante online, Plastpel Reciclagem 
Industria Ltda, inscrita no CNPJ sob 00.618.730/0001-50, crachá 
de identificação 146, representada por seu Sócio e Administra-
dor, Sr. Edson Turino, acerca da sua inabilitação para disputar 
pelo lote 141, leva ao conhecimento público o seguinte: A pedi-
do da Comissão, o Sr. Helio Deustsch de Freitas Braga, leiloeiro 
oficial JUCESP 798 responsável pelo certame, antecipadamente 
ao ato de prestar contas, forneceu entre 12/08 a 13-08-2019 a 
documentação apresentada, no prazo do item 4.2. do edital de 
leilão, pela empresa licitante, Plastpel Reciclagem Industria Ltda. 
(crachá 146) e pela empresa arrematante KM Fios Comércio 
de Fios Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob 13.027.476/0001-68 
(crachá 187). Em minuciosa análise, a Comissão concluiu que 
a documentação apresentada pela licitante Plastpel não havia 
atendido a exigência prevista nos itens 4.3. e 4.4.1. “b” do edital 
de leilão, visto que o Título de Registro - TR, válido até 04-04-
2020 foi emitido em nome da empresa Inbraterrestre Indústria 
e Comércio de Materiais de Segurança Ltda, inscrita no CNPJ 
sob 12.887.936/0001-65. A procuração com poderes específicos 
para praticar atos no Leilão FUSSP 03/2019 emitida em 06-06-
2019 pela outorgante Inbraterrestre ao outorgado Eliseu Paulo 
de Souza ME, não outorga poderes para a licitante Plastpel 
Reciclagem (crachá 146) agir representando a Inbraterrestre no 
certame. A empresa Inbraterrestre deveria ter se credenciado 
no certame, representada por seu procurador ou representante 
legal e ofertado lances para o lote 141, através do crachá de 
identificação individualizada, nos termos do item 4.3. do edital. 
Por questão de equidade, a documentação da empresa licitante 
presencial, KM Fios Comercio de Fios Ltda – EPP, inscrita no CNPJ 
sob 13.027.476/0001-68, representada por seu Sócio Adminis-
trador, Sr. Luciano Gonçalves Correia Filho, também foi objeto de 
análise da Comissão, especialmente acerca do seu Certificado 
de Registro – CR e protocolo de revalidação de 04-06-2019 
deferido, que se encontra em situação regular, nos termos do 
artigo 49, § 3º do Decreto 3.665, de 20-11-2000. Diante o 
exposto, amparada pelos princípios que norteiam à licitação, 
especificamente, os princípios da impessoalidade, vinculação 
ao instrumento convocatório, julgamento objeto e respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes, visto que a regra 
prevista no edital de leilão serve para todos, esta Comissão 
Executiva conclui em manter a inabilitação da empresa licitante 
Plastpel Reciclagem Industria Ltda, por esta ostentar situação 
de inaptidão para disputar pelo lote 141, nos termos do item 
4.4.1 “b” do edital de leilão. Consequentemente, resta mantida 
a arrematação do lote 141 no valor de R$ 10.000,00, em favor 
da arrematante KM Fios Comercio de Fios Ltda – EPP, nos termos 
do item 6.4.do edital. Diante o exposto, ACOLHO e RATIFICO os 
atos praticados pela Comissão Executiva de Leilão de Materiais 
Inservíveis, em sua integralidade, na forma fundamentada 
acima. Outrossim, considerando o disposto no artigo 109 da Lei 
federal 8.666/93 e no artigo 83 da Lei estadual 6.544/1989, fica 
assegurado o direito à defesa e ao contraditório, no prazo de 5 
dias úteis, contados da intimação deste ato, podendo, o interes-
sado, interpor recurso na forma do item 9. do edital de leilão.

 Extrato
Termo de Rescisão Amigável do Termo de Colaboração
Processo FUSSESP: 1815523/2018
Parecer Referencial: CJ/SG 6/2019
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de São Paulo, e a Associação Genésio e Carminha.
Objeto: Rescisão Amigável do Termo de Colaboração 

1384/2018, celebrado em 11-12-2018, objetivando a implanta-
ção e execução do Projeto “Escola de Moda”.

Cláusula Primeira – O Termo de Colaboração a que se refere 
o preâmbulo do presente instrumento fica rescindido de forma 
amigável, nos termos da sua Cláusula Décima Primeira, em face 
da denúncia da avença por parte do FUSSP, formalizada por 
meio do Ofício 097/2019, datado de 08-02-2019, juntado à fl. 
129 dos autos do Processo FUSSESP 1815523/2018.

Cláusula Segunda – À vista de inexistência de qualquer 
pendência por parte da OSC em relação ao FUSSP, os partícipes 
nada têm a reclamar um do outro.

Data da Assinatura: 22-08-2019
 Extrato
Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Terceiro Termo de Aditamento ao Convênio FUSSESP 

297/2013.
Processo FUSSESP 138156/2013
Parecer Referencial CJ/SG: 07/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do seu 

Fundo Social de São Paulo e o Município de Botucatu por inter-
médio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira: O caput da Cláusula Sexta do instrumen-
to original do convênio passa a vigorar com a seguinte redação:

Parecer Referencial CJ/SG: 11/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do seu 

Fundo Social de São Paulo e o Município de Macaubal por inter-
médio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira: O Plano de Trabalho, referido na Cláu-
sula Primeira do convênio em epígrafe, fica alterado nos 
termos dos documentos insertos a fl. 164 do Processo FUSSESP 
406843/2017, que passa a integrar o ajuste para todos os fins.

Cláusula Segunda: O “caput” da Cláusula Sexta do ins-
trumento original do convênio passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula Sexta: O prazo de vigência do presente convênio 
é de 29 meses, contados da data de assinatura do presente 
instrumento”.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
original não alteradas pelo presente termo.

Data da Assinatura: 20-08-2019.
 Extrato
Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio FUS-

SESP 078/2017.
Processo FUSSESP 656973/2017
Parecer Referencial CJ/SG: 11/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do seu 

Fundo Social de São Paulo e o Município de Quintana por inter-
médio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira: O Plano de Trabalho, referido na Cláusula 
Primeira do convênio em epígrafe, fica alterado nos termos do 
documento inserto a fl. 175 do Processo FUSSESP 656973/2017, 
que passa a integrar o ajuste para todos os fins.

Cláusula Segunda: O “caput” da Cláusula Sexta do ins-
trumento original do convênio passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula Sexta: O prazo de vigência do presente convênio 
é de 27 meses, contados da data de assinatura do presente 
instrumento”.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
original não alteradas pelo presente termo.

Data da Assinatura: 20-08-2019.
 Extrato
Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio FUS-

SESP 113/2018.
Processo FUSSESP 685084/2017
Parecer Referencial CJ/SG: 11/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do seu 

Fundo Social de São Paulo e o Município de Urupês por intermé-
dio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira: O Plano de Trabalho, referido na Cláu-
sula Primeira do convênio em epígrafe, fica alterado nos 
termos dos documentos insertos a fl. 138 do Processo FUSSESP 
685084/2017, que passa a integrar o ajuste para todos os fins.

Cláusula Segunda: O “caput” da Cláusula Sexta do ins-
trumento original do convênio passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula Sexta: O prazo de vigência do presente convênio 
é de 20 meses, contados da data de assinatura do presente 
instrumento”.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
original não alteradas pelo presente termo.

Data da Assinatura: 20-08-2019.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 Extrato de Termo de Encerramento
Contrato 0361/Artesp/2017.
Contratante: Artesp.
Processo Artesp 024.257/2017 (Protocolo 362.932/17)
Contratada: Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” 

- Funap.
CNPJ: 49.325.434/0001-50.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação 015/2017
Objeto: A “CONTRATADA” se obriga a fornecer à “CON-

TRATANTE”, os seguintes móveis: 130 cadeiras giratórias com 
braços e espaldar baixo; 25 cadeiras giratórias com braços e 
espaldar alto; 90 mesas operacionais em forma de “L” de lados 
iguais; 150 gaveteiros operacionais; 1 tampo para balcão; 16 
mesas operacionais retangulares com divisor; 6 mesas de reu-
nião redonda; 130 painéis divisores.

Finalidade: Celebração do Termo de Encerramento de 
Contrato.

Valor Final: R$ 470.830,00
Data da AssinaturA: 09-08-2019.
Prazo: 13-11-2017 até 12-05-2018, 6 meses.
Classificação Orçamentária: 26122511360920000
Natureza da Despesa: 449005232

 DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

 Despacho do Diretor, de 23-8-2019
Autos 9706/DER/90 - 2º Vol. - VB TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA. DEFIRO o requerido pela empresa à(s) fl(s). 139 e assim 
AUTORIZO, EM CARÁTER EFETIVO, a operação da presente 
permissão, conforme tabela de horários e extensões de fl(s). 
134, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após 
esta publicação.

Autos 7083/DER/72 - 2º Vol. - VB TRANSPORTES E TURISMO 
LTDA. DEFIRO o requerido pela empresa à(s) fl(s). 277 e assim 
AUTORIZO, EM CARÁTER EFETIVO, a operação da presente 
permissão, conforme tabela de horários e extensões de fl(s). 
273, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após 
esta publicação.

 AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Despacho do Diretor Presidente, 21-8-2019
Homologação do Convite Eletrônico.
Nos termos do artigo 45, inciso X, alínea “a”, item 4 da 

Deliberação ARSESP 53/2009 (Regimento Interno); com base 
nos preceitos da Lei Federal 8.666/1993 e do Decreto Estadual 
61.363/2015; e nos documentos e informações acostados aos 
autos do Processo ARSESP.ADM-0171-2019:

1 – HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no 
âmbito do Sistema BEC (Bolsa Eletrônica de Contratações), por 
meio da Oferta de Compra 512701510562019OC00028 (fl. 31), 
com vistas à aquisição de 700 (setecentos) pacotes de papel 
sulfite para reposição no almoxarifado da ARSESP.

2 – Considerando o resultado constante da Ata de Sessão 
Pública do Convite Eletrônico CV 512701510562019OC00028 
(fls. 74-74v); e a inexistência de recurso contestando o certame 
(fl. 75), ADJUDICO o objeto desta licitação à Bignardi Indústria e 
Comércio de Papéis e Artefato LTDA, CNPJ 61.192.522.0005-50, 
classificada em primeiro lugar, no valor total de R$ 9.016,00.

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 Despacho do Diretor-Presidente, de 20-8-2019
Diante do apurado nos autos do Protocolo 

Detran/306783/2017, e com base no relatório da Comissão 
de Apuração Preliminar, fls. 162/174, com fundamento no 
artigo 270 da Lei 10.261/68 determino instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar em face da Servidora F. N. B, RG.28.
XXX.XXX-X, Oficial Administrativo, tendo em vista violação do 
artigo 2º da Lei Estadual 705 de 07-10-1975, sem prejuízo de 
outras infrações disciplinares que eventualmente o caso possa 
demonstrar. Desconsidere o despacho de fls.179.

“Cláusula Sexta: O prazo de vigência do presente convênio 
é de 48 (quarenta e oito) meses, contados da data de assinatura 
do presente instrumento”.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
ora aditado, cujo teor tenha sido alterado por este termo de 
aditamento.

Data da Assinatura: 20-08-2019.
 Extrato
Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio FUS-

SESP 244/2017.
Processo FUSSESP 259462/2017
Parecer Referencial CJ/SG: 11/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do seu 

Fundo Social de São Paulo e o Município de Capão Bonito por 
intermédio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira: O Plano de Trabalho, referido na Cláusula 
Primeira do convênio em epígrafe, fica alterado nos termos do 
documento inserto a fl. 184 do Processo FUSSESP 259462/2017, 
que passa a integrar o ajuste para todos os fins.

Cláusula Segunda: O “caput” da Cláusula Sexta do ins-
trumento original do convênio passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula Sexta: O prazo de vigência do presente convênio 
é de 26 meses, contados da data de assinatura do presente 
instrumento”.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
original não alteradas pelo presente termo.

Data da Assinatura: 20-08-2019.
 Extrato
Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio FUS-

SESP 073/2018.
Processo FUSSESP 1173028/2017
Parecer Referencial CJ/SG: 11/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do seu 

Fundo Social de São Paulo e o Município de Guareí por intermé-
dio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira: O Plano de Trabalho, referido na Cláu-
sula Primeira do convênio em epígrafe, fica alterado nos 
termos dos documentos insertos a fl. 143 do Processo FUSSESP 
1173028/2017, que passa a integrar o ajuste para todos os fins.

Cláusula Segunda: O “caput” da Cláusula Sexta do ins-
trumento original do convênio passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula Sexta: O prazo de vigência do presente convênio 
é de 23 meses, contados da data de assinatura do presente 
instrumento”.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
original não alteradas pelo presente termo.

Data da Assinatura: 20-08-2019.
 Extrato
Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio FUS-

SESP 261/2017.
Processo FUSSESP 396066/2017
Parecer Referencial CJ/SG: 11/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do seu 

Fundo Social de São Paulo e o Município de Cotia por intermédio 
do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira: O Plano de Trabalho, referido na Cláusula 
Primeira do convênio em epígrafe, fica alterado nos termos dos 
documentos insertos a fl. 49 do Processo FUSSESP 396066/2017, 
que passa a integrar o ajuste para todos os fins.

Cláusula Segunda: O “caput” da Cláusula Quarta do ins-
trumento original do convênio passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula Quarta: O prazo de vigência do presente convê-
nio é de 23 meses, contados da data de assinatura do presente 
instrumento”.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
original não alteradas pelo presente termo.

Data da Assinatura: 20-08-2019.
 Extrato
Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio FUS-

SESP 065/2018.
Processo FUSSESP 1308869/2017
Parecer Referencial CJ/SG: 11/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do seu 

Fundo Social de São Paulo e o Município de Iguape por intermé-
dio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira: O Plano de Trabalho, referido na Cláu-
sula Primeira do convênio em epígrafe, fica alterado nos 
termos dos documentos insertos a fl. 146 do Processo FUSSESP 
1308869/2017, que passa a integrar o ajuste para todos os fins.

Cláusula Segunda: O “caput” da Cláusula Sexta do ins-
trumento original do convênio passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula Sexta: O prazo de vigência do presente convênio 
é de 22 meses, contados da data de assinatura do presente 
instrumento”.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
original não alteradas pelo presente termo.

Data da Assinatura: 20-08-2019.
 Extrato
Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio FUS-

SESP 070/2017.
Processo FUSSESP 198199/2017
Parecer Referencial CJ/SG: 11/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do seu 

Fundo Social de São Paulo e o Município de Itaí por intermédio 
do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira: O Plano de Trabalho, referido na Cláu-
sula Primeira do convênio em epígrafe, fica alterado nos 
termos dos documentos insertos a fl. 139 do Processo FUSSESP 
198199/2017, que passa a integrar o ajuste para todos os fins.

Cláusula Segunda: O “caput” da Cláusula Sexta do ins-
trumento original do convênio passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula Sexta: O prazo de vigência do presente convênio 
é de 29 meses, contados da data de assinatura do presente 
instrumento”.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
original não alteradas pelo presente termo.

Data da Assinatura: 20-08-2019.
 Extrato
Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio FUS-

SESP 031/2018.
Processo FUSSESP 804583/2017
Parecer Referencial CJ/SG: 11/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do seu 

Fundo Social de São Paulo e o Município de Lavínia por intermé-
dio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira: O Plano de Trabalho, referido na Cláusula 
Primeira do convênio em epígrafe, fica alterado nos termos do 
documento inserto a fl. 53 do Processo FUSSESP 804583/2017, 
que passa a integrar o ajuste para todos os fins.

Cláusula Segunda: O “caput” da Cláusula Quarta do ins-
trumento original do convênio passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula Quarta: O prazo de vigência do presente convê-
nio é de 487 dias, contados da data de assinatura do presente 
instrumento”.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
original não alteradas pelo presente termo.

Data da Assinatura: 20-08-2019.
 Extrato
Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio FUS-

SESP 132/2017.
Processo FUSSESP 406843/2017


