
sexta-feira, 24 de dezembro de 2010 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 120 (243) – 45

Convênio nº 324/2010
Gestor Técnico: Fernando José Rocha Serrao
Proc. SELT nº 1041/2010
Partes Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 

e Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados à 

execução de obra “Construção de Piscinas e de um Centro de 
Convivência”

Valor: R$ 295.086,40, sendo: R$ 150.000,00 de respon-
sabilidade do Estado e R$ 145.086,40 de responsabilidade da 
Conveniada.

Cláusula Quinta – da Liberação dos Recursos – Os recursos 
de responsabilidade do ESTADO serão repassados, de acordo 
com o cronograma físico-financeiro da obra (anexo II), em 01 
parcela.

Clausula Sétima - do Prazo de Vigência
O prazo de vigência do presente é de 730 dias, contados da 

data de assinatura.
§ 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, 

o presente convênio poderá ter seu prazo de execução prorro-
gado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário 
de Esporte, Lazer e Turismo, observado o limite máximo de 5 
anos de vigência.

§ 2º – a mora na liberação dos recursos, quando devida-
mente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação deste 
convênio, desde que a autorizada pelo Titular da Pasta, pelo 
mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, inde-
pendente de termo aditivo.

Data da Assinatura: 17/12/2010 - Convênio nº 327/2010 
- Gestor Técnico: Fernando José Rocha Serrao - Proc. SELT nº 
0645/2010.

Partes Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e 
a Confederação Brasileira de Esportes Radicais.

Objeto: Copa Paulista de Moto Estilo Livre.
Valor: R$ 240.000,00 sendo R$ 225.000,00 de respon-

sabilidade do Estado e R$ 15.000,00 de responsabilidade da 
conveniada.

Vigência: o prazo de vigência do presente é de 150 dias, 
contados da data de assinatura.

Parágrafo 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos 
partícipes, o presente convênio poderá ter seu prazo de execu-
ção prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do 
Secretário de Esporte,

Lazer e Turismo, observado o limite máximo de 5 (cinco) 
anos de vigência.

Parágrafo 2º – a mora na liberação dos recursos, quando 
devidamente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação 
deste convênio, desde que a autorizada pelo Titular da Pasta, 
pelo mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, 
independente de termo aditivo.

Data da Assinatura: 22/12/10 - Convênio nº 334/2010 - Ges-
tor Técnico: Renato Soares Antonellii - Proc. SELT nº 1122/2010

Partes Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e 
a Liga Nacional de Esportes de Rendimento e Inclusivos.

Objeto: Centro de Excelência do Esporte de Voleibol e Judô 
do estado de São Paulo.

Valor: R$ 1.271.500,00 sendo R$ 1.200.000,00 de respon-
sabilidade do Estado e R$ 71.500,00 de responsabilidade da 
conveniada.

Vigência: o prazo de vigência do presente é de 510 dias, 
contados da data de assinatura.

Parágrafo 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos 
partícipes, o presente convênio poderá ter seu prazo de execu-
ção prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do 
Secretário de Esporte,

Lazer e Turismo, observado o limite máximo de 5 (cinco) 
anos de vigência.

Parágrafo 2º – a mora na liberação dos recursos, quando 
devidamente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação 
deste convênio, desde que a autorizada pelo Titular da Pasta, 
pelo mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, 
independente de termo aditivo.

Data da Assinatura: 22/12/10 - Convênio nº 333/2010 - Ges-
tor Técnico: Carlos Marcelo Pistoresi - Proc. SELT nº 1124/2010.

Retificação
Na Resolução SELT Nº 021/2010 de 06/12/2010, ONDE SE 

LÊ: MARCELO HAMANO TSUCHIYA - RG 16.785.354-4
LEIA-SE: MARCELO HAMANO TSUCHIYA - RG 16.785.354-5.

COMISSÃO DE ANÁLISE 
E APROVAÇÃO DE PROJETOS

Portaria CAAP - 9, de 22-12-2010
O Presidente da Comissão de Análise e Aprovação de 

Projetos – CAAP, no uso de suas atribuições legais, divulga o 
resultado da 9ª Reunião Ordinária ocorrida em 13 de dezembro 
de 2010

Ata de Reunião da Comissão de Análise e Aprovação de 
Projetos

Aos 13 dias do mês de dezembro de 2010, nesta Secretaria 
de Esporte, Lazer e Turismo, reuniram-se os membros da Comis-
são de Análise e Aprovação de Projetos – CAAP, para análise 
dos projetos cadastrados na Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 
Após análise e discussão a CAAP decidiu:

APROVAÇÃO dos seguintes projetos:
1. Proponente: Prefeitura Municipal de Anhembi
Projeto: Complexo Esportivo – 1ª etapa
Valor: R$ 971.414,19
2. Proponente: Associação Esportiva de Atibaia
Projeto: Voleibol Masculino: Formador de Campeões
Valor: R$ 945.160,80
3. Proponente: ADD – Associação Desportiva para Defi-

cientes
Projeto: ADD - ParaVolei
Valor: R$ 118.068,42
Os projetos relacionados abaixo permanecem em processo 

de análise pela Comissão de Análise e Aprovação de Projetos 
- CAAP, pois não foi possível deliberar por sua aprovação ou 
reprovação com base nas informações apresentadas. para estes, 
conforme dispõe o Decreto nº 55.636/10, artigo 9º, § 1º, item 1, 
serão solicitados aos proponentes a apresentação de informa-
ções complementares.

Projetos para os quais será solicitada COMPLEMENTAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES:

I. Proponente: Esporte Clube Pulo do Gato
Projeto: Futsal no Pulo do Gato
II. Proponente: Associação de Ensino de Ribeirão Preto/

Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP
Projeto: Equipe de Natação UNAERP
III. Proponente: Instituto Cresce Brasil
Projeto: ICB Formando Olímpicos – Tênis não Profissional
IV. Proponente: Garotos Associados da Baixada
Projeto: o Esporte vai à Escola
V. Proponente: Federação Paulista de Lutas e Artes Marciais
Projeto: Luta de Praia

COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Portaria G. CEL - 82, de 22-12-2010
O Coordenador de Esporte e Lazer, nos termos da Resolução 

SELT -7, de 22.03.2010, publicado no D.O. de 31.03.2010 e com 
base no Relatório de Cred. Arb. n.º 08/2010, divulga o resultado 
das solicitações de Credenciamentos de Árbitros Esportivos 
tecnicamente experientes habilitados em função da regularidade 
dos documentos apresentados e com restrições na documenta-
ção e os inabilitados.

(Despacho no 400/2010 – GDS).
De 23-12-2010
Ratificando:
a dispensa de licitação autorizada no Proc. 9995/10, para 

a contratação de estudos e pesquisas com vistas à revisão do 
modelo institucional e de governança do Centro Paula Souza, 
diretamente com a Fundação Instituto de Administração – FIA, 
nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93, e suas alterações;

a dispensa de licitação autorizada no Proc. 10870/10, para a 
Aquisição de conjunto de mesa/cadeira escolar para aluno para 
diversas Unidades, diretamente com a FUNDAÇÃO PROF. DR. 
MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP, nos termos do artigo 26 
da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Convocações
Convocamos os representantes da Fundação Instituto de 

Administração - FIA., seu Diretor Presidente, Almir Ferreira de 
Sousa, e seu Diretor Financeiro, Cláudio Felisoni de Ângelo, para 
comparecerem até 30/12/2010, à Praça Cel Fernando Prestes, 
74 - São Paulo – SP, para assinatura do Contrato nº 428/10, ref. 
A contratação de estudos e pesquisas com vistas à revisão do 
modelo institucional e de governança do Centro Paula Souza.

Convocamos o representante da Fundação Prof. Dr. Manoel 
Pedro Pimentel, sua Diretora Executiva, Lucia Maria Casali de 
Oliveira, para comparecer até 30/12/2010, à Praça Cel Fernando 
Prestes, 74 - São Paulo – SP, para assinatura do Contrato nº 
437/10, ref. à aquisição de mesa/cadeira escolar para aluno.

UNIDADE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA
Despacho do Coordenador Técnico, de 23-12-2010
Proc. 9995/10 - Autorizando a dispensa de licitação para 

a contratação de estudos e pesquisas com vistas à revisão do 
modelo institucional e de governança do Centro Paula Souza, 
diretamente com a Fundação Instituto de Administração – FIA, 
nos termos do artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93 e suas 
alterações.

Proc. 10870/10 - Autorizando a dispensa de licitação para a 
Aquisição de conjunto de mesa/cadeira escolar para aluno para 
diversas Unidades, diretamente com a FUNDAÇÃO PROF. DR. 
MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP, nos termos do artigo 24, 
inciso VIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Esporte, 
Lazer e Turismo
GABINETE DO SECRETÁRIO

 Comunicado
Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal 

8.666/93 atualizada pela Lei Federal 8.883/94, indicamos a 
seguir s pagamentos necessários ao desenvolvimento das 
Unidades Gestoras da Pasta que devem ser providenciados de 
imediato, visando assegurar condições para realização dos pro-
gramas desta Pasta bem como o apoio administrativo, cujo não 
cumprimento implicará prejuízos de ordem interna e externa.

PDS a serem pagas
410001
Data: 23/12/2010

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

410101 2010PD02015 68,10
410101 2010PD02016 153,23
410101 2010PD02017 68,10
410101 2010PD02018 102,16
 TOTAL 391,59

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

410103 2010PD02331 132,69
410103 2010PD02359 216,70
410103 2010PD02379 6.108,29
410103 2010PD02380 54.349,86
 TOTAL 60.807,54

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

410111 2010PD00166 17,95
 TOTAL 17,95
 TOTAL GERAL 61.217,08

Resumos de Convênio
Partes Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 

e Prefeitura Municipal de Fernão
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados 

à execução de obra “Construção de Campo de Futebol Suíço, 
Alambrado, Iluminação e Vestiários”

Valor: R$ 130.146,76, sendo: R$ 50.000,00 de respon-
sabilidade do Estado e R$ 80.146,76 de responsabilidade da 
Conveniada.

Cláusula Quinta – da Liberação dos Recursos – Os recursos 
de responsabilidade do ESTADO serão repassados, de acordo 
com o cronograma físico-financeiro da obra (anexo II), em 01 
parcela.

Clausula Sétima - do Prazo de Vigência
O prazo de vigência do presente é de 730 dias, contados da 

data de assinatura.
§ 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, 

o presente convênio poderá ter seu prazo de execução prorro-
gado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário 
de Esporte, Lazer e Turismo, observado o limite máximo de 5 
anos de vigência.

§ 2º – a mora na liberação dos recursos, quando devida-
mente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação deste 
convênio, desde que a autorizada pelo Titular da Pasta, pelo 
mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, inde-
pendente de termo aditivo.

Data da Assinatura: 20/12/2010
Convênio nº 330/2010
Gestor Técnico: Fernando José Rocha Serrao
Proc. SELT nº 0203/2010
Partes Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 

e Prefeitura Municipal de Pindorama
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados à 

execução de obra “Construção de uma Quadra Poliesportiva e 
Iluminação no Distrito Roberto”

Valor: R$ 149.000,00, sendo: R$ 135.000,00 de respon-
sabilidade do Estado e R$ 14.000,00 de responsabilidade da 
Conveniada.

Cláusula Quinta – da Liberação dos Recursos – Os recursos 
de responsabilidade do ESTADO serão repassados, de acordo 
com o cronograma físico-financeiro da obra (anexo II), em 01 
parcela.

Clausula Sétima - do Prazo de Vigência
O prazo de vigência do presente é de 730 dias, contados da 

data de assinatura.
§ 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, 

o presente convênio poderá ter seu prazo de execução prorro-
gado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário 
de Esporte, Lazer e Turismo, observado o limite máximo de 5 
anos de vigência.

§ 2º – a mora na liberação dos recursos, quando devida-
mente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação deste 
convênio, desde que a autorizada pelo Titular da Pasta, pelo 
mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, inde-
pendente de termo aditivo.

Data da Assinatura: 16/12/2010
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