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de implantação e de potencial geração de receitas. Foi ressalta-
do também que todas as intervenções a serem implementadas 
pelo concessionário deverão estar de acordo com a legislação 
vigente e passarão por aprovação dos órgãos de fiscalização 
competentes.

Quanto à destinação dos recursos gerados com o processo 
de desestatização, esclareceu-se que eles seguirão as diretrizes 
do Programa Municipal de Desestatização, sendo aplicados ao 
Fundo de Desenvolvimento Social, cuja alocação em diferentes 
setores ou regiões encontra-se sob decisão do poder executivo 
em conjunto com o poder legislativo, no processo de discussão 
orçamentária.

Em relação aos questionamentos sobre as melhorias na 
pista “retão”, Manuelito ressaltou a obrigação de construção e 
melhoria das arquibancadas, instalação de sanitários, entradas 
independentes, entre outros, com intuito de alavancar a realiza-
ção destas competições.

Quanto ao questionamento sobre o risco de fechamento do 
Complexo durante a realização das intervenções obrigatórias 
ou outras, Manuelito salientou a obrigação imposta ao futuro 
concessionário de cumprir os contratos existentes pelo prazo 
previsto na concessão e a lógica de mercado de busca pela 
mínima interferência em suas fontes de receita.

Foi apontado, ainda, que o projeto apresentado nos docu-
mentos é referencial e que o edital limita-se a estabelecer ao 
concessionário obrigações e restrições no intuito de garantir a vo-
cação do equipamento e o cumprimento de requisitos mínimos.

Por fim, agradeceu-se a realização da audiência e enfatizou 
a importância do processo de consulta pública para recepção e 
incorporação de demandas da sociedade civil nos documentos 
editalícios, indicando que mais informações e contribuições 
relacionadas ao projeto poderiam ser solicitadas e enviadas à 
SGM por e-mail, onde seriam todas bem-vindas e analisadas.

Sem mais considerações, a audiência foi encerrada às 12h15.

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DIRETOR GERAL

 SEI 8110.2019/0000609-0
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Contratação do oficineiro Rodrigo de Almeida 

Silva, selecionado pelo Edital 02/2019 para ministrar a oficina 
na temática "Preparação para o Mundo do Trabalho" a ser mi-
nistradas em local a ser indicado pelo contratante,conforme rol 
de constante do Ediital. Inexigiblidade de licitação.

I - No uso das atribuições que me foram conferidas por 
lei e demais elementos do presente, notadamente as manifes-
tações da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Cultura (SEI 
021903977 e manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica 
(Parecer FUNDATEC/AJ 022013425, o qual acolho, AUTORIZO, 
com amparo no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 
e Artigos 2º e 4º da Lei Municipal 16.115/2015, assim como 
no Parecer da AJC/PGM ementado sob o nº 10.178/2002, a 
contratação de Rodrigo de Almeida Silva, inscrito no CPF/MF 
sob o n.º 023.039.425-60 para ministrar a oficina na temática 
"Preparação para o Mundo do Trabalho", por 12 (doze) meses, 
com carga horária total estimada de 120 h (quarenta e cinco 
horas) no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) a hora/aula, 
perfazendo o valor total estimado de R$ 5.400,00 (dois mil e 
vinte e cinco reais), a partir de outubro de 2019.

II - Por consequência, fica autorizada a emissão da compe-
tente nota de empenho, para o presente exercício, onerando a 
dotação 80.10.12.363.3019.2.881.3.3.90.36.00.00. Devendo a 
despesa onerar dotação própria no exercício seguinte.

III - Fica designada como fiscal desta contratação, a servi-
dora Viviane Araujo da Silva, RF 859.493-7 e como suplente a 
servidora Bruna Caroline do Nascimento, RF 854.778-5 .

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO Nº 6074.2019/0002055-6
Retificação da lista final de candidaturas para a eleição 

do Conselho Municipal de políticas Para Mulheres. Em ajuste 
à publicação do dia 12/10/2019, republicamos com ajuste a 
lista e números de candidaturas para o a Eleição do Conselho 
Municipal de Políticas para Mulheres.

Inscrições Conselho Municipal de Políticas Para Mulheres
NUMERO CADEIRA NOME
170 Entidade Feminista Associação das Doulas do Estado de São Paulo - ADOSP
150 Entidade Feminista Rede Feminista de Juristas - deFEMde
130 Entidade Feminista União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacências
140 Entidade Feminista Grupo Mulheres do Brasil
110 Entidade Feminista Associação de Mulheres Grajaú
180 Entidade Feminista União Brasileira de Mulheres - UBM
120 Entidade Feminista Confederação das Mulheres do Brasil - CMB
160 Entidade Feminista Associação de Mulheres Vida Feliz
250 Entidade Mista União dos Movimentos de Moradia da Grande São Paulo e 
  Interior - UMMSP
205 Entidade Mista Associação Luta por Moradia Estrela da Manhã - ALMEN
215 Entidade Mista Rede Solidariedade
225 Entidade Mista União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e 
  Região - UNAS
220 Entidade Mista Sindicato dos Comerciários de São Paulo
245 Entidade Mista Central Única dos Trabalhadores do Estado de São Paulo - CUT
235 Entidade Mista Movimento pelo Direito a Moradia - MDM
255 Entidade Mista Associação Comunitária do Jardim São Jorge & Adjacências
230 Entidade Mista Serviços Assistênciais Bom Jesus dos Passos
210 Entidade Mista Movimento Associado Comunitário - MAC
240 Entidade Mista União da Juventude Brasileira
301 Regional Centro Mariana Maria da Silva
302 Regional Centro Bárbara Carvalho Louzada Lima
303 Regional Centro Neide Perreira da Rocha
304 Regional Leste Nathalia Ramos Martella
305 Regional Leste Melissa Carla Silva
306 Regional Leste Raimunda Elane Correia Silva
307 Regional Leste Vanessa Orsini
308 Regional Leste Marcia Regina Viotto
309 Regional Leste Alexandra Dantas de Oliveira Previtale Bruno
310 Regional Norte Maria Izabel Fernandes
311 Regional Norte Daiana Lourenço dos Santos
312 Regional Norte Regiane Alves Ferreira
313 Regional Oeste Fe Maidel
314 Regional Oeste Jacqueline Sotanyi Araújo
315 Regional Oeste Ana Cláudia Koenig
316 Regional Sul Solania Horti Neri dos Santos
317 Regional Sul Marcella Baldoni Scavazza
318 Regional Sul Elida de Souza Silva
319 Regional Sul Adriana Pereira
320 Regional Sul Lucia Aparecida Soares Rolim de Freitas Brugnera
321 Regional Sul Maria Lucia da Silva
322 Regional Sul Maria Antonnieta Ferraz Penna

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CIDADE DE 
SÃO PAULO - CMDCA/SP

 PUBLICAÇÃO Nº 199/CMDCA-SP/2019
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente de São Paulo – CMDCA/SP, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei 8.069/90 – ECA, comunica 
substituição de representante do CMDCA do Poder Público 
na Comissão Eleitoral central, Ana Maria da Silva por Juliana 
Caldas de Mesquita.

* Milton Bastos, chefe do gabinete do vereador Ricardo 
Nunes:

– Mostrou-se favorável às melhorias na concepção do 
projeto, indicando a pertinência da mudança de alienação para 
concessão onerosa. Foi citada a importância da manutenção da 
pista “retão” para realização de arrancadas legais. Foi também 
ressaltada a importância da aprovação do Projeto de Interven-
ção Urbana Arco Jurubatuba (“PIU ACJ”), para que os recursos 
gerados da desestatização do equipamento sejam mantidos 
para investimento na região do Complexo de Interlagos para 
auxílio na resolução de problemas existentes no bairro, como a 
urbanização de comunidades, realização de obras e preservação 
do “Parque Laguinho” (Parque Comandante Jacques Cousteau) 
e obras na Ponte Jurubatuba.

* Guilherme Rodrigues, representante das comunidades 
do entorno

– Guilherme apresentou as seguintes dúvidas: Quais são as 
áreas consideradas como adjacentes, elas englobam as comu-
nidades do entorno? Há um mapa delimitando este perímetro? 
Quais serão as obrigações do futuro concessionário com estas 
áreas adjacentes? Quando se fala em “perimetral”, até onde 
vão os deveres do concessionário? Sobre a requalificação das 
entradas, considerando que algumas delas fazem frente com 
comunidades, quais serão essas requalificações e como serão 
feitas, haverá participação popular?

Quanto ao recurso da outorga, Guilherme questionou se a 
destinação será aplicada diretamente no entorno do Complexo 
e perguntou qual seria a compatibilização entre o atual projeto 
de concessão com o PIU ACJ, principalmente com relação às 
comunidades do entorno.

* Fábio Pagotto, representante da Sociedade dos Benfei-
tores de Interlagos (“SBI”), formada por moradores do bairro 
de Interlagos:

– Fábio apresentou a SBI como favorável ao processo de 
concessão e reforçou o esporte motor como vocação do Com-
plexo, incluindo autódromo e kartódromo. Fábio apresentou 
como preocupação os possíveis impactos que a concessão 
pode vir a ter no bairro, considerando-se que o entorno do 
Complexo é residencial (“ZER-1”) e tombado como patrimônios 
histórico e ambiental. Os possíveis impactos apontados foram 
ruídos associados à realização de eventos; impactos ambientais, 
considerando-se sua localização entre represas e a deficiência 
de saneamento existente no Complexo; transporte e trânsito no 
entorno. Fábio também reivindicou que a receita gerada com a 
concessão seja utilizada no bairro.

* Wanderley Almeida, membro da SBI:
– Wanderley questionou os valores apresentados nos anexos 

do Edital, argumentando que o recurso obtido durante o período 
da Concessão não seria suficiente para realizar as melhorias ne-
cessárias no bairro de Interlagos. Wanderley também expôs que 
o valor do custo apresentado para realização da terraplanagem 
obrigatória é um terço maior do que o custo de construção do 
Shopping Center, e solicitou esclarecimentos sobre o tipo de 
movimentação de terra planejado para a área. Por fim, também 
solicitou maior aproximação com a população local.

* Pedro Baptista, membro do Rotary Club Kartódromo:
– Pedro apresentou preocupações quanto à possível remo-

ção ou alteração da localização do kartódromo para implanta-
ção de empreendimentos.

* Augusto, membro da “Comissão da arrancada”:
– Augusto solicitou esclarecimentos acerca do termo “me-

lhorias no retão” apresentado nos documentos editalícios, que 
segundo ele ficou vago. Ele apresentou brevemente o projeto 
“Racha é crime”, do qual participa, que visa incentivar o uso 
de locais legais para a realização deste tipo de competição, em 
detrimento de sua execução em vias abertas. Augusto criticou a 
inexistência ou insuficiência de estruturas de apoio, como sani-
tários, na pista “retão” do Complexo de Interlagos, e solicitou o 
desenvolvimento de um espaço suficientemente equipado para 
a viabilização das competições, com no mínimo estruturas de 
arquibancada nos dois lados da pista. Augusto ressaltou que 
tais estruturas poderiam ser benéficas também para a realiza-
ção de outros tipos de eventos.

* Marcelo Kardovitch, morador da região e profissional de 
esporte a motor:

– Marcelo posicionou-se favorável à concessão, porém 
destacou pontos que considera relevantes: a violação à “Lei 
do PSIU” e atos de destruição e degradação de estruturas do 
entorno que vem ocorrendo atualmente durante shows. Quanto 
ao prazo de execução das obras obrigatórias pelo concessioná-
rio, de 03 (três) anos, Marcelo questionou se há risco de o au-
tódromo ser fechado por algum período além dos 80 dias pre-
vistos nos documentos editalícios, em função destas reformas 
ou da implantação de possíveis empreendimentos associados. 
Sobre a implantação de galpões logísticos, apresentados no Pla-
no de Negócios Referencial, Marcelo mostrou-se cético quanto 
à capacidade da infraestrutura viária do entorno em absorver 
os fluxos gerados por estes equipamentos. Ressaltou ainda a 
impossibilidade em se acessar tais galpões quando do fecha-
mento do autódromo e questionou sobre quais poderiam ser as 
soluções para este problema operacional. Sobre a realização de 
arrancadas no “retão”, Marcelo ressaltou sua importância, po-
rém destacou a necessidade de cumprimento da “Lei do PSIU”.

* Rodrigo Stehling, piloto de kart, engenheiro no setor 
público e fundador da “Acelera BR”:

– Rodrigo afirmou existir no Brasil carência de qualidade 
e sustentabilidade ambiental, econômica e urbanística em 
projetos ligados ao esporte a motor. Neste sentido, ressaltou 
a importância de que, no projeto desenhado para o Complexo 
de Interlagos, seja considerada a qualidade urbanística, que 
poderia ter influência na valorização ou desvalorização de 
seu entorno e na qualidade de vida da população. Rodrigo 
destacou também a importância de que os empreendimentos 
associados a serem implantados na área tenham sinergia com 
o automobilismo, e considerem a valorização do bairro, dando 
como exemplo possível um museu de automobilismo. Rodrigo 
mostrou-se preocupado, por exemplo, com a instalação de “gal-
pões logístico-industriais”, que segundo ele, descaracterizariam 
o Complexo. Por fim, Rodrigo sintetizou sua fala solicitando que 
nos documentos editalícios e na concessão fossem avaliados 
aspectos de qualidade de projeto.

* Renato Servos, membro do conselho do bairro e da SBI:
– Renato apresentou a seguinte dúvida: No projeto de 

concessão, nada se mostrou de melhorias para com os mora-
dores do entorno, o que vocês pretendem fazer com relação 
a aspectos de acessibilidade e urbanização? Renato listou 
alguns problemas históricos do bairro e a negligência da PMSP, 
mostrando-se preocupado com a possibilidade de a concessão 
retirar esforços da administração pública do bairro.

* Rodrigo Goulart, vereador do município de São Paulo e 
morador do bairro:

– Rodrigo destacou a importância da manutenção das 
pistas do autódromo e kartódromo, incluindo suas atuais loca-
lizações. Rodrigo opinou que os prazos e riscos de fechamento 
do Complexo para quaisquer tipos de reforma ou usos poderão 
ser reduzidos com a concessão. O vereador destacou ainda a 
concessão e o PIU ACJ como oportunidades para preservação 
do autódromo e valorização do bairro.

5. Considerações Finais
Foram realizadas duas rodadas de perguntas e aponta-

mentos, somando-se onze intervenções e participações na 
audiência, cada rodada seguiu-se a fala do Secretário-adjunto 
de Governo Municipal, Sr. Manuelito Pereira Magalhães Junior, 
sintetizando as considerações feitas pelos participantes e pres-
tando os esclarecimentos respectivos.

Manuelito ressaltou o embasamento do projeto de conces-
são no respeito à história e vocação do Complexo, com preser-
vação dos equipamentos autódromo e kartódromo. Por outro 
lado, destacou a complexidade do projeto e seu prazo de 35 
anos, assim como a atual vocação do Complexo para eventos 
e, portanto, da necessidade de compatibilização e convívio dos 
diferentes usos e interesses.

O secretário-adjunto também esclareceu que o projeto re-
ferencial apresentado nos documentos editalícios não se coloca 
como obrigação ao concessionário, mas apenas como previsão 

 GABINETE DO PRESIDENTE
PROCESSO Nº: 7310.2019/0000036-3
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E ESTRATÉGIA
DELIBERAÇÃO DE DIRETORIA
ASSUNTO: Contratação de pessoa jurídica para prestação 

de serviços especializados em hospedagem, gerenciamento 
e suporte a servidor web, servidor de dados e de aplicação, 
servidor de autenticação, serviço de correio eletrônico e firewall, 
de forma dedicada e disponibilizada por meio de infraestrutura 
física segura e eficiente.

I. A Diretoria, diante dos poderes e das atribuições que 
lhe são conferidos pelo Estatuto Social, obedecidas as forma-
lidades legais e normativas, bem como a decisão proferida 
pela Comissão Permanente de Licitação, no Pregão Eletrônico 
nº 003/SPP/2019, devidamente homologada e publicada no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo, em 30/08/2019, APROVA 
e AUTORIZA, com fulcro no art. 32, inciso IV, §3º da Lei Federal 
nº 13.303/16 e no art. 1º do Decreto Municipal nº 54.102/2013, 
a contratação da empresa GMAES TELECOM LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 15.644.251/0001-86, para a realização dos 
serviços de hospedagem, gerenciamento e suporte a servidor 
web, servidor de dados e de aplicação, servidor de autenticação, 
serviço de correio eletrônico e firewall, de forma dedicada e 
disponibilizada por meio de infraestrutura física e eficiente.

II. II. A contratação terá o valor total de R$ 228.000,00 
(duzentos e vinte e oito mil reais).

III. A referida despesa será suportada pelas verbas alocadas 
no item “Despesas Administrativas” do Orçamento 2019 da São 
Paulo Parcerias S.A.

PROCESSO Nº: 7310.2019/0000151-3
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E ESTRATÉGIA
DELIBERAÇÃO DE DIRETORIA
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE CERTIFI-

CAÇÃO PROFISSIONAL EM CONCESSÕES E PPPs DA APMG 
INTERNATIONAL (CP³P)

I. A Diretoria, diante dos poderes e das atribuições que lhe 
são conferidos pelo Estatuto Social, obedecidas as formalidades 
legais e normativas, APROVA A DISPENSA DE LICITAÇÃO e AU-
TORIZA, com fulcro no art. 30, inciso II, alínea f da Lei federal nº 
13.303/2016, a contratação da empresa RADAR PPP LTDA., ins-
crita no CNPJ sob o nº 20.159.727/0001-23, para a realização 
de Programa de Certificação Profissional em Concessões e PPPs 
da APMG International (CP³P).

II. A contratação do curso para a primeira turma, composta 
por 10 funcionários (relacionados em SEI 021788743), terá o va-
lor total de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais).

III. A referida despesa será suportada pelas verbas alocadas 
no item “Despesas Administrativas” do Orçamento 2019/2020 
da São Paulo Parcerias S.A.

 EDITAIS

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EDITAL 
DE CONCESSÃO ONEROSA PARA REFORMA, GES-
TÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
DO COMPLEXO DE INTERLAGOS.

1. Data, hora e local
Realizada no dia 1º de outubro de 2019, com início às 

dez horas da manhã e término ao meio dia e quinze minutos, 
no Auditório da Subprefeitura de Santo Amaro, localizado na 
Praça Floriano Peixoto, Santo Amaro, na capital do Estado de 
São Paulo.

2. Ordem do dia
1. Considerações iniciais;
2. Apresentação multimídia do modelo publicado para 

consulta pública;
3. Questionamentos e apontamentos;
4. Considerações Finais.
3. Presentes
Pela Prefeitura, representantes da Secretaria de Governo 

Municipal (SGM) e da São Paulo Parcerias (SPP). Composição 
da mesa:

* Manuelito Pereira Magalhães Junior – SGM
* Rodrigo Cintra Pires – SP Parcerias
* Mariana Moschiar Almeida – SP Parcerias
* Victor Carvalho Pessoa de Barros Silva – SP Parcerias
* Rodrigo Goulart, vereador do município de São Paulo.
Lista de presença dos participantes, anexa.
4. Síntese das discussões
4.1. Considerações iniciais:
Deu-se início à audiência pública com uma breve apre-

sentação do Secretário-adjunto de Governo Municipal, Sr. 
Manuelito Pereira Magalhães Junior com uma introdução sobre 
o propósito da audiência pública, logo passando a palavra a Ro-
drigo Cintra Pires, Assessor de Diretoria da São Paulo Parcerias, 
que apresentou os principais aspectos do modelo da Concessão 
do Complexo de Interlagos em consulta pública.

Foi pontuado o potencial de uso misto do Complexo, inte-
grando aspectos de esporte a motor e de lazer, e destacada a 
importância da pista para a cidade e por sua memória.

Ressaltou-se a relevância da parceria com o setor privado 
para melhor aproveitamento deste potencial. Foi apresentada, 
ainda, a linha do tempo do projeto, desde sua concepção inicial 
como alienação, no ano de 2017, até sua reformulação em um 
instrumento de concessão onerosa a partir de discussões com a 
sociedade, garantindo a titularidade e reversibilidade do bem à 
Municipalidade.

O processo de elaboração dos documentos editalícios foi 
então apresentado, citando-se a incorporação de subsídios 
apresentados no Procedimento Preliminar de Manifestação de 
Interesse (“PPMI”) lançado pela Secretaria de Governo Muni-
cipal por meio de Chamamento Público, a realização de visitas 
técnicas pela equipe responsável pela modelagem do projeto 
e contatos com diferentes secretarias da Prefeitura e demais 
órgãos envolvidos.

Pontuaram-se, ainda, os fundamentos que basearam a 
elaboração do edital e seus anexos: o esporte a motor como 
vocação do imóvel, a utilização do equipamento pela população 
e o incentivo à implantação de empreendimentos sinérgicos 
ao uso-fim.

Seguiu-se a fala do Secretário-adjunto de Governo Munici-
pal Manuelito Pereira Magalhães Junior, dando início à rodada 
de perguntas pelos participantes da audiência pública.

4.2. Questionamentos e apontamentos:
Estão apresentados, a seguir, transcrição dos questio-

namentos e apontamentos que dizem respeito ao tema da 
Consulta Pública, isto é, ao edital de concessão do Complexo 
de Interlagos e seus anexos, publicados em 10 de setembro de 
2019, em Diário Oficial da Cidade, página 57.

* Sérgio Berti, representante da Comissão Interlagos Hoje:
– Sérgio explanou que a Comissão representa todos os 

usuários de esporte a motor do Autódromo e que a mudança 
da proposta de desestatização por meio de concessão ao invés 
de alienação seria favorável a estes usuários. Reforçou como 
interesse da Comissão a preservação da pista (porção asfaltada 
do circuito) e solicitou que fosse feita redação de forma mais 
clara sobre a preservação da pista do circuito, de forma que ela 
permaneça com o circuito que tem atualmente, porém com pos-
sibilidade de ser ampliada, reduzindo-se o risco de dificultar, por 
exemplo, reformas de atualização para critérios de segurança 
que eventualmente venham a ocorrer durante o período de con-
cessão. . Sérgio também apontou a importância da manutenção 
do kartódromo em detrimento de possível especulação imobili-
ária. Além disso, Sr. Berti também solicitou que os eventos mu-
sicais e festivais não sejam priorizados de forma a comprometer 
as corridas e campeonatos, impossibilitando o uso das pistas.

 DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 

DO CARGO VAGO DE
ANALISTA DE SAUDE - MEDICO NIVEL I
LAUDOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR COGESS - APTO INI-

CIAL
Relação de candidatos APTOS em Exame Médico Inicial

Nome RG Data
ALIKI SAITO BRAGA DE GOES 17.016.300-3

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 
DO CARGO VAGO DE

ASSISTENTE DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NIVEL I
LAUDOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR COGESS - APTO INI-

CIAL
Relação de candidatos APTOS em Exame Médico Inicial

Nome RG Data
FERNANDA EZIDIO MODESTO 429426719 11/10/2019
NATALI MARIA DE LIMA 412021031 09/10/2019
RAFAEL MIRANDA DE MELLO 400446510 16/09/2019

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 
DO CARGO VAGO DE

PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 1
LAUDOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR COGESS - APTO INI-

CIAL
Relação de candidatos APTOS em Exame Médico Inicial

Nome RG Data
EDIANY ALVES DA FONSECA 423306893 14/10/2019
TATIANE BRITO DE OLIVEIRA 469260828 14/10/2019

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 
DO CARGO VAGO DE

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
LAUDOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR COGESS - APTO INI-

CIAL
Relação de candidatos APTOS em Exame Médico Inicial

Nome RG Data
LUCAS MILAGRES SEVERO 33321484-5 11/10/2019
THAIS OLIBONI 30.852.535-8

 DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 

DO CARGO VAGO DE
ASSISTENTE DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NIVEL I
RELAÇÃO DE CANDIDATOS AUSENTES NA AVALIAÇÃO 

INICIAL DE INGRESSO
Os candidatos abaixo listados tem o prazo de 5 (cinco) dias 

para justificar a ausência e agendar novo exame, sob pena de 
abandono de exames, conforme parágrafo único do artº 91 do 
Decreto 58.225/18.
Nome RG Data
ADRIANA NEVES PININK SILVA 404648332 04/10/2019

 COGESS – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE 
SAÚDE DO SERVIDOR

 DIVISÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS
 INGRESSO
O Encarregado do Ingresso, torna público o resultado do 

exame específico dos candidatos inscritos e aprovados de acor-
do com o disposto na Lei 13.398/02 de 31 de julho de 2002.

Para os candidatos abaixo relacionados foi caracterizado 
Deficiência Física. 
Nome RG / RF
LUCIANA DOURADO DE SOUZA 8589208

OBSERVAÇÕES:
"No exame médico específico, não sendo configurada a 

deficiência declarada, o título de nomeação pela lista específica 
será tornado insubsistente, voltando o candidato a configurar 
apenas pela lista geral de candidatos aprovados, observando-se 
a ordem de classificação desta".

- "Será tornado sem efeito o título de nomeação do can-
didato cuja deficiência for considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

 DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 

DO CARGO VAGO DE
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 1
LAUDOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR COGESS - INAPTO 

INICIAL
O candidato considerado inapto para o desempenho do 

cargo ou função poderá solicitar Recurso, mediante requeri-
mento dirigido ao Coordenador de COGESS, no prazo de 05 
dias, contados da data da publicação do resultado do exame no 
Diário Oficial da Cidade - DOC.
Nome RG Data
ELIANE NEVES PRISCO 256689507 14/10/2019
ELIS REGINA GOMES FLORENCIO DA SILVA 33978023X 14/10/2019

 EDUCAÇÃO
 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
PIRITUBA

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA/
JARAGUA

6021.2019/0039923-8
INTERESSADO: ADALBERTO ADÃO DA SILVA – RF. 

779.522.0/3
DESPACHO:
Em cumprimento definitivo à sentença proferida nos au-

tos nº 1019869-45.2015.8.26.0053 da 11ª Vara da Fazenda 
Pública impetrado por ADALBERTO ADÃO DA SILVA, nascido 
em 08/04/1965, R.G. 17.036.034-9 -SP, CPF. 064.930.698-82, 
e nos limites da delegação de competência conferida pela 
Portaria SME 2.324/17, ficam formalizados em caráter definitivo 
os atos de posse e início de exercício no cargo de Analista de 
Informações, Cultura e Desporto – Ed. Física, em 07/10/2019 
e 08/10/2019 respectivamente, conforme determinação de 
JUD-21.

 SÃO PAULO PARCERIAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO Nº: 7310.2019/0000036-3
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E ESTRATÉGIA
EXTRATO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATANTE: São Paulo Parcerias S/A.
CONTRATADA: GMAES Telecom LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de pessoa jurídica 

para prestação de serviços especializados em hospedagem, 
gerenciamento e suporte a servidor web, servidor de dados e de 
aplicação, servidor de autenticação, serviço de correio eletrôni-
co e firewall, de forma dedicada e disponibilizada por meio de 
infraestrutura física segura e eficiente.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 228.000,00 (duzen-
tos e vinte e oito mil reais).

PROCESSO Nº: 7310.2019/0000151-3
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E ESTRATÉGIA
EXTRATO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATANTE: São Paulo Parcerias S/A.
CONTRATADA: Radar PPP LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Programa de Certificação Profissio-

nal em Concessões e PPPs da APMG International (CP³P).
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 52.200,00 (cinquenta 

e dois mil e duzentos reais). 

x395822
Realce


