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arrecadação que venham a ser identificados como não realiza-
dos em tempo hábil, aplicando-se o disposto na cláusula sétima;

XIII - comunicar, mediante emissão do Anexo I, os casos de 
valor repassado a maior.

XIV – O AGENTE ARRECADADOR não se responsabilizara, 
em qualquer hipótese ou circunstancia, pelas declarações, cálcu-
los, valões, multa, juros, correção monetária e outros elementos 
consignados nos documentos de arrecadação, competindo-lhe, 
tão somente, recusar o recebimento quando ocorrer qualquer 
das seguintes hipóteses:

a) o documento de arrecadação for impróprio;
b) o documento de arrecadação contiver emendas e/ou 

rasuras.
XV – o produto da arrecadação diária deverá ser lançado 

em conta de arrecadação, conforme COSIF/BASEN.
Parágrafo primeiro - fica a critério do AGENTE ARRECADA-

DOR a aceitação de cheque para quitação dos documentos de 
arrecadação objeto deste contrato;

Parágrafo segundo - A CONTRATANTE, através deste instru-
mento outorga ao AGENTE ARRECADADOR poderes especiais 
para endossar os cheques recebidos para quitação dos docu-
mentos de arrecadação, objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CON-
TRATANTE

É responsabilidade do CONTRATANTE:
I - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o esta-

belecido neste contrato;
II - exercer fiscalização dos serviços;
III - indicar gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da 

Lei federal 8.666/93.
IV - realizar a validação do arquivo retorno com as informa-

ções da arrecadação no prazo máximo de 15 (quinze) dias cor-
ridos após sua disponibilização pelo AGENTE ARRECADADOR.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS E REAJUSTE
I - Pelos serviços de arrecadação, processamento dos docu-

mentos e informações, prestação de contas por meio de trans-
missão eletrônica de dados e transações de repasse financeiro, 
a Secretaria do Meio Ambiente pagará à instituição bancária a 
remuneração de R$ 1,15 por recebimento efetuado.

II - É vedado aos estabelecimentos bancários cobrar, a 
qualquer título, valor adicional dos contribuintes ou interessa-
dos quando do recebimento dos tributos e receitas referidos 
neste contrato, cabendo somente a remuneração de que trata 
esta cláusula.

III - A remuneração prevista nesta cláusula será efetuada 
mensalmente no trigésimo dia após a data de entrega da discri-
minação dos serviços prestados pelo AGENTE ARRECADADOR, 
devendo este protocolizá-la até o terceiro dia útil após o encer-
ramento do período de apuração definido pela Contratante.

IV – Os pagamentos serão feitos mediante crédito em conta 
corrente em nome do AGENTE ARRECADADOR.

V - Se o pagamento não for efetuado no prazo previsto 
no item III desta cláusula, a CONTRATANTE corrigirá o valor 
com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais, 
excetuando-se:

a) o período no qual o pagamento estiver suspenso nos 
termos do item VI desta cláusula;

b) quando o AGENTE ARRECADADOR não apresentar ou 
apresentar em desconformidade o documento de que trata a 
cláusula quarta, inciso X, deste contrato;

c) quando o banco der causa ao atraso no pagamento.
VI - O pagamento de que trata esta cláusula poderá ser 

suspenso até a regularização, por parte do AGENTE ARRECA-
DADOR, de:

a) diferenças ou ausências de repasse financeiro;
b) ausência ou insuficiência de prestação de contas de 

informações dos valores recebidos;
c) pendências no Cadastro Informativo dos Créditos não-

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN Estadual;
d) recolhimento de multas contratuais.
VII - § 6º - Os valores previstos no caput desta cláusula 

ficarão sujeitos a revisão, caso haja alteração na Resolução 
SF-80/2011.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
I - A CONTRATANTE providenciara a emissão e remessa dos 

documentos de arrecadação aos contribuintes, não podendo, 
neste caso, se utilizar dos serviços do AGENTE ARRECADADOR.

II – A CONTRATATE terá após a transmissão do arquivo 
retorno o prazo de 02 (dois) dias úteis para leitura e devolu-
ção ao AGENTE ARRECADADOR, no caso de apresentação de 
inconsistências. O AGENTE ARRECADADOR, por sua vez, deverá 
efetuar a regularização também dentro de 02 (dois) dias úteis 
após a recepção do comunicado de inconsistência.

III – fica o AGENTE ARRECADADOR autorizado a receber 
as guias, cujos vencimentos recaírem em dias que não houver 
expediente bancário (sábado, domingos, feriados nacionais, 
estaduais e municipais) no primeiro dia útil subsequente, sem 
cobrança de quaisquer acréscimos ao contribuinte.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E PENALIDADES
I - Pelo descumprimento das cláusulas e condições previstas 

no presente contrato, o AGENTE ARRECADADOR encontra-se 
sujeito às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 
8.666/93, ficando ainda fixado o que segue:

a) atualização monetária, com base na variação da taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - 
SELIC, para títulos federais, da data em que deveria ter ocorrido 
o repasse até o dia do depósito efetivo;

b) juros de mora de 1% por mês ou fração;
c) multa de mora de 2%.
II - As penalidades previstas nos subitens “b” e “c” serão 

calculadas:
a) sobre o valor do depósito, atualizado monetariamente, 

nos casos de não cumprimento do prazo fixado para depósito;
b) sobre o valor da diferença, atualizada monetariamente, 

se o depósito, mesmo dentro do prazo fixado, for efetuado em 
importância inferior à efetivamente arrecadada.

III - Os valores da atualização monetária e das penalidades 
previstas nesta cláusula deverão ser recolhidos na mesma data 
em que se efetivar o depósito com atraso.

IV - Os valores a que se refere o item II desta cláusula, quan-
do não recolhidos na mesma data em que se efetuar o depósito 
em atraso, serão atualizados desde a data em que ocorreu o 
referido depósito com atraso, até o dia do seu efetivo recolhi-
mento, com base na variação taxa referencial do Sistema Espe-
cial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais.

V - O recolhimento dos valores da atualização monetária, 
dos juros de mora e da multa de mora será efetuado pela 
instituição bancária na forma determinada em ato do Diretor do 
Departamento de Orçamento e Finanças, da Coordenadoria de 
Administração, da Secretaria de Meio Ambiente.

VI - Os encargos previstos nesta cláusula terão aplicação 
automática, garantida, no entanto, a oportunidade de defesa.

VIII – no que diz respeito às multas, o AGENTE ARRECADA-
DOR ficará sujeito, ainda ao pagamento de:

a) multa de R$ 0,04 por registro, por dia de atraso, na hipó-
tese de descumprimento das obrigações estabelecidas no item 
III e IV, da cláusula quarta deste contrato;

b) multa de R$ 100,00, por solicitação, na hipótese de 
descumprimento das obrigações estabelecidas no item V, da 
cláusula quarta deste contrato;

c) multa de R$ 100,00, por divergência entre a informação 
de prestação de contas da arrecadação e os dados constantes do 
documento de arrecadação ou do comprovante de pagamento 
em poder do contribuinte, ou por divergência entre a data de 
arrecadação disponibilizada na informação de prestação de con-
tas e aquela constante na transação do repasse correspondente;

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais admi-
nistradores;

d) Decreto de autorização em se tratando de sociedade 
empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

f) Certidão de Negativa de débito com as Fazendas Estadual 
e Municipal, da sede ou do domicílio da instituição;

g) Certidão Negativa de débitos junto ao Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS);

h) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com 
Efeito de Negativa relativa a tributos federais e Dívida Ativa 
da União.

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 
a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 01-05-1943.

j) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação 
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica.

Para fins de cumprimento do disposto nos itens “f” a 
“i”, serão aceitas certidões positivas de débito com efeito de 
negativas.

Fica revogado o Chamamento Público SMA, de 13/12/12.
MINUTA DO CONTRATO
Processo: x.xxx/2012
CONTRATO: xx/2012/GS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADA-

ÇÃO DE MULTAS, TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DOS FUNDOS 
ESPECIAIS DE DESPESAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 
QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DE SÃO PAULO, NESTE ATO 
REPRESENTADO PELO GABINETE DO SECRETÁRIO, DA SECRETA-
RIA DO MEIO AMBIENTE, e o BANCO XXXXXXXXX.

Aos xx dias do mês de xxxxxx do ano de 2013, de um 
lado, na qualidade de contratante, o Estado de São Paulo, por 
intermédio do Gabinete do Secretário, da Secretaria do Meio 
Ambiente, inscrito no CNPJ/MF sob 56.089.790/0001-88, neste 
ato representado pelo Sr. Antonio Vagner Pereira, Chefe de 
Gabinete, RG nº xxxxxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxx, a seguir 
denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, 
na qualidade de contratado, o Banco xxxxxxxxx, com sede em 
xxxxxxxxx, endereço xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ/MF 
sob n°xxxxxxxxxxxxxx, que ora passa a integrar a Rede Arreca-
dadora de Tributos Estaduais, doravante denominado simples-
mente AGENTE ARRECADADOR, neste ato representado pelo Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, função/cargo xxxxxxxxxx, RG xxxxxxxxxxx e 
CPF xxxxxxxxxxxx, de conformidade com o disposto no Estatuto 
Social registrado na Junta Comercial do Estado de xxxxxxxxxxxx, 
sob n° xxxxxxxx, em xxxxxxxxx, têm entre si justo e avençado 
e celebram o presente contrato de prestação de serviços de 
arrecadação de multas, tributos e demais receitas públicas da 
Secretaria de Meio Ambiente, e respectiva prestação de contas, 
com fundamento na Lei 10.389, de 10-11-1970, e na Resolução 
SF-80/2011, ficando as partes sujeitas às cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo 

AGENTE ARRECADADOR, dos serviços de arrecadação de multas, 
tributos e demais receitas dos Fundos Especiais de Despesas 
da CONTRATANTE e respectiva prestação de contas através de 
transmissão de arquivo, dos valores arrecadados, com extensão 
da prestação dos serviços de arrecadação de multa, tributos e 
demais receitas públicas a todos os pontos de atendimento do 
AGENTE ARRECADADOR, inclusive correspondentes bancários, 
conforme os termos deste Contrato.

Parágrafo único - As agências e pontos de atendimento 
que vierem a ser inaugurados, após a assinatura do presente 
contrato, serão automaticamente incluídas na presente presta-
ção de serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível a licitação para prestação dos serviços objeto 

deste contrato, com base no "caput" do artigo 25 da Lei 8.666, 
de 21-06-1993, e do artigo 25 da Lei 6.544, de 22-11-1989, 
uma vez que está aberta a participação de todas as institui-
ções bancárias, caracterizando- se, assim, a inviabilidade de 
competição reconhecida pelo Sr. Chefe de Gabinete e ratificada 
pelo Exmo. Sr. Secretário Estado do Meio Ambiente, nos termos 
dos artigos 69 e 71, do Decreto 57.933/2012, no Processo SMA 
12.635/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Conforme artigo 67 da Lei 8.666/1993 e do artigo 64 da 
Lei 6.544/1989, o Departamento de Orçamento e Finanças, da 
Coordenadoria de Administração, nos termos da legislação em 
vigor, acompanhará e fiscalizará a execução deste contrato para 
fazer cumprir os encargos e as obrigações da Contratante e do 
AGENTE ARRECADADOR.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO AGEN-
TE ARRECADADOR

É responsabilidade do AGENTE ARRECADADOR:
I - verificar a consistência das informações constantes nos 

documentos de arrecadação;
II - devolver ao contribuinte, em quantidade estabelecida 

pela Contratante, via(s) da guia de recolhimento devidamente 
autenticada(s), ou emitir/disponibilizar a emissão dos correspon-
dentes comprovantes;

III - prestar contas das informações de arrecadação confor-
me previsto no artigo 11 da Resolução SF- 80/2011;

IV - reenviar os registros rejeitados, devidamente regulariza-
dos, nos prazos previstos no artigo 11 da Resolução SF- 80/2011;

V - prestar informações concernentes à arrecadação, no 
prazo máximo de trinta dias contados da data da ciência da 
solicitação, prorrogável por igual período mediante autorização 
da Contratante;

VI - certificar, a qualquer tempo, a legitimidade de autenti-
cação aposta em documento de arrecadação, no prazo máximo 
de 30 dias, contados da data de ciência da solicitação, prorro-
gável por igual período, quando apresentado motivo relevante;

VII - efetuar o repasse do produto da arrecadação de mul-
tas, tributos e demais receitas da Secretaria de Meio Ambiente 
dentro dos prazos previstos na Resolução SF-80/2011, na conta 
da Secretaria do Meio Ambiente, na agência centralizadora do 
banco centralizador previsto no Artigo 4° da mesma Resolução 
SF-80/2011.

VIII - repassar o valor correspondente ao pagamento de tri-
butos e demais receitas da Secretaria de Meio Ambiente, quando 
efetivado por qualquer modalidade ou forma de pagamento 
disponibilizada ao contribuinte pelo AGENTE ARRECADADOR;

IX - cumprir as determinações da Contratante e as normas 
estabelecidas na legislação específica do Estado de São Paulo, 
bem como nos instrumentos normativos que vierem a ser publi-
cados para regular procedimentos concernentes aos serviços de 
arrecadação objeto deste contrato;

X – apresentar mensalmente a CONTRATANTE, até o 3º 
dia útil após o encerramento do período de apuração da pres-
tação de serviço, documento com a descriminação dos serviços 
constando o número sequencial dos arquivos de arrecadação, 
quantidade, a modalidade de recebimentos dos documentos e 
demais informações que se fizerem necessárias à apuração da 
prestação dos serviços;

XI - fornecer à Contratante, quando solicitadas, certidões 
negativas de débitos trabalhistas, fiscais e previdenciários;

XII - manter, por cinco anos, arquivados e à disposição da 
Contratante, as fitas-detalhe e os documentos de controle de 
arrecadação, em papel ou outros meios legais correspondentes, 
não se eximindo da obrigatoriedade de efetuar os repasses da 

 

38 
ASSOCIAÇÃO DOS 
ESPORTISTAS DE 
ILHABELA 

PROJETO ESPORTIVO 
E SOCIAL TÊNIS MAR 838.462,95 EDUCACIONAL 20/02/2013 APROVADO 

39 
SOCIEDADE 
ESPORTIVA 
CANTAREIRA 

MENINOS DO 
FUTURO 374.330,00 INFRAESTRUTUR

A 20/02/2013 APROVADO 

40 

ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA DE 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA FÍSICA 

ESPORTE PARA 
TODOS - BASQUETE 

ADAPTADO E 
NATAÇÃO PARA 
DEFICIENTES 

FÍSICOS 

367.680,00 RENDIMENTO 20/02/2013 APROVADO 

41 INSTITUTO BRILHO 
BRASILEIRO 

TALENTOS QUE 
BRILHAM 370.262,60 EDUCACIONAL 06/03/2013 APROVADO 

42 
ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
BASQUETE DE 3 

LIGA FAST DE 
BASQUETE 3X3 630.331,60 EDUCACIONAL 06/03/2013 APROVADO 

43 
CLUBE MONTE 
LÍBANO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO 

TÊNIS DO MONTE - 
FORMAÇÃO 152.104,08 FORMAÇÃO 

DESPORTIVA 06/03/2013 APROVADO 

44 

ASSOCIAÇÃO DOS 
ENGENHEIROS E 
ARQUITETOS DO 
ABC 

CONSTRUINDO 
CIDADANIA E 

ESPORTE - TÊNIS DE 
CAMPO 

622.214,80 FORMAÇÃO 
DESPORTIVA 06/03/2013 APROVADO 

45 

INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 
DO ESPORTE, 
ENTRETENIMENTO, 
EDUCAÇÃO, 
INCLUSÃO, ARTE, 
CULTURA, 
SUSTENTABILIDADE 
- IDEEIA 

AUTISMO E 
REALIDADE 2013 625.250,00 PARTICIPATIVA 06/03/2013 APROVADO 

46 

ACADEMIA BRANCAS 
& PRETAS DE JOGO 
DE DAMAS, XADREZ, 
JOGOS 
PEDAGÓGICOS E 
ESPORTES 

ESCOLINHA DE 
BASQUETE - 
FORMANDO 
CAMPEÕES 

329.399,73 RENDIMENTO 06/03/2013 APROVADO 

47 
LACULTESP - LAZER, 
CULTURA, ESPORTE, 
QUALIDADE DE VIDA 

CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA 

LACULTESP - NÚCLEO 
ALEXANDRE 

BALBO/JD. PAIVA 

320.599,94 SÓCIO 
DESPORTIVA 06/03/2013 APROVADO 

COM GLOSA 

48 
LACULTESP - LAZER, 
CULTURA, ESPORTE, 
QUALIDADE DE VIDA 

CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA 

LACULTESP - NÚCLEO 
JARDIM 

JULIANA/VILA 
ABRANCHES 

317.909,00 SÓCIO 
DESPORTIVA 06/03/2013 APROVADO 

COM GLOSA 

49 INSTITUTO LANCE 
LIVRE 

LANCE LIVRE 
DIADEMA - ANO II 569.447,10 SÓCIO 

DESPORTIVA 06/03/2013 APROVADO 

50 
CENTRO DE GESTÃO 
DE TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO - CGTI 

MENINOS DA 
FAZENDA/CONTINUA

ÇÃO 
275.750,37 EDUCACIONAL 20/03/2013 APROVADO 

51 

ASSOCIAÇÃO 
RIOPRETENSE DE 
FUTSAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO 

RIO PRETO DE 
FUTSAL II 753.245,00 EDUCACIONAL 20/03/2013 APROVADO 

52 

APAB - ASSOCIAÇÃO 
DOS PAIS E MAIGOS 
DO BASQUETE DE 
BARRETOS 

BASQUETE FEMININO 
BARRETOS - SUB 15 322.413,03 EDUCACIONAL 20/03/2013 APROVADO 

COM GLOSA 

53 

APAB - ASSOCIAÇÃO 
DOS PAIS E MAIGOS 
DO BASQUETE DE 
BARRETOS 

BASQUETE FEMININO 
BARRETOS - SUB 19 322.413,03 EDUCACIONAL 20/03/2013 APROVADO 

COM GLOSA 

54 CLUBE ATLÉTICO 
DIADEMA FUTEBOL FUTURO 841.860,56 

 
FORMAÇÃO 

DESPORTIVA 20/03/2013 APROVADO 
COM GLOSA 

55 UNIÃO FUTEBOL 
CLUBE 

MOLEKE BOM DE 
BOLA 

878.493,60 
 

FORMAÇÃO 
DESPORTIVA 20/03/2013 APROVADO 

COM GLOSA 

 

56 
PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA 

REFORMA DO 
GINÁSIO DE 

ESPORTES CASTELO 
BRANCO (GIGANTÃO) 

1.099.600,55 
 

INFRAESTRUTUR
A 20/03/2013 APROVADO  

57 
CLUBE DA 
COMUNIDADE SÃO 
PAULO 

INFRAESTRUTURA - 
CDC SÃO PAULO 272.596,06 INFRAESTRUTUR

A 20/03/2013 APROVADO 

58 
CAD - CLUBE 
AMIGOS DOS 
DEFICIENTES 

HERÓIS 
PARALÍMPICOS 859.710,47 RENDIMENTO 20/03/2013 APROVADO 

COM GLOSA 

59 ASSOCIAÇÃO JR 
FERRAZ 

COPA AMÉRICA DE 
FUTSAL - DOWN 

321.005,61 
 RENDIMENTO 20/03/2013 APROVADO 

COM GLOSA 

60 CLUBE DE TÊNIS DE 
MESA DE JACAREÍ 

TÊNIS DE MESA 
PARALÍMPICO DE 
JACAREI 

774.300,00 RENDIMENTO 20/03/2013 APROVADO 

61 PROJETO VIDA 
NOVA SÃO PAULO 

FUTSAL SOCIAL 
FEMININO 315.104,00 SÓCIO 

DESPORTIVA 20/03/2013 APROVADO 

62 INSTITUTO 
CRIANÇA CIDADÃ GERAÇÃO 2016 342.078,68 SÓCIO 

DESPORTIVA 20/03/2013 APROVADO 
COM GLOSA 

63 

INSTITUTO 
FOMENTANDO 
REDES E 
EMPREENDEDORISM
O SOCIAL 

FUTEBOL PARA 
TODOS 1.092.090,00 RENDIMENTO 23/01/2013 APROVADO 

  Habitação

 GABINETE DO SECRETÁRIO
 Retificação do D.O. de 20-3-2013
No Termo de Alteração de Convênio, Município de GUARÁ, 

PROC. SH-562/05/2012, onde se lê: DATA DA ASSINATURA, leia-
se: como segue e não como constou: DATA DA ASSINATURA: 
07/03/2013.

 Meio Ambiente
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 25-3-2013
No uso de minhas atribuições legais, notadamente a 

competência atribuída pelo artigo 1º da Resolução SMA 1, de 
08/01/93, combinado com os artigos 1º e 2º do Decreto 31.138 
de 09/01/90, alterado pelo Decreto nº. 33.701 de 22/08/91, e à 
vista dos elementos constantes dos autos, HOMOLOGO o resul-
tado e ADJUDICO o objeto do Convite BEC nº. 5014/2013 para 
aquisição de outros materiais de consumo, a favor das empresas 
conforme grade abaixo: (Processo SMA 2.066/2013)
ITENS CNPJ EMPRESAS VALOR R$
01 03.262.568/0001-79 NETSTAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2.754,00
04 16.500.873/0001-01 TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. 1.610,00

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 25-3-2013
No uso de minhas atribuições legais, notadamente a 

competência atribuída pelo artigo 1º da Resolução SMA 1, de 
08/01/93, combinado com os artigos 1º e 2º do Decreto 31.138 
de 09/01/90, alterado pelo Decreto nº. 33.701 de 22/08/91, e 
à vista dos elementos constantes dos autos, HOMOLOGO o 
resultado e ADJUDICO o objeto do Convite BEC nº. 5096/2013 
para aquisição de Condicionador de Ar, a favor das empresas 
conforme grade abaixo: (Processo SMA 1944/2013)
ITENS CNPJ EMPRESAS VALOR R$

01 66.110.404/0011-18 GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 3.880,00

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 25-3-2013
No uso de minhas atribuições legais, notadamente a 

competência atribuída pelo artigo 1º da Resolução SMA 1, de 
08/01/93, combinado com os artigos 1º e 2º do Decreto 31.138 
de 09/01/90, alterado pelo Decreto nº. 33.701 de 22/08/91, e à 
vista dos elementos constantes dos autos, HOMOLOGO o resul-
tado e ADJUDICO o objeto do Convite BEC nº. 5015/2013 para 
aquisição de fragmentadora de papéis, a favor das empresas 
conforme grade abaixo: (Processo 1944/2013)
ITENS CNPJ EMPRESAS VALOR R$

01 09.015.414/0001-69 EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA - EPP

1.799,97

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 25-3-2013
No uso de minhas atribuições legais, notadamente a 

competência atribuída pelo artigo 1º da Resolução SMA 1, de 
08/01/93, combinado com os artigos 1º e 2º do Decreto 31.138 
de 09/01/90, alterado pelo Decreto nº. 33.701 de 22/08/91, e à 
vista dos elementos constantes dos autos, HOMOLOGO o resul-
tado e ADJUDICO o objeto do Convite BEC nº. 5199/2013 para 
aquisição de Racks para Equipamentos de Informática, a favor 
das empresas conforme grade abaixo: (Processo 2047/2013)

ITENS CNPJ EMPRESAS VALOR R$
01 03.482.370/0001-09 CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA – EPP 1.596,90
02 12.247.352/0001-25 9NET TECNOLOGIA LTDA – ME 436,75

 Retificação do D.O. de 18-03-13
Nos despacho de ratificação do secretário, onde se lê: 

"Despachos do Secretário, de 18-02-13, leia-se: "Despachos do 
Secreário, de 18-03-13"

No despacho de chamamento público do chefe de gabinete, 
publicado no D.O. de 18-03-13, onde se lê: "Despacho do Chefe 
de Gabinete, de 18-02-13, leia-se: "Despacho do Chefe de 
Gabinete, de 18-03-13" 

 Comunicado
Chamamento Públicos SMA, de 25-03-2013
O Estado de São Paulo, através de sua Secretaria do Meio 

Ambiente, torna público que se acha aberto no Gabinete do 
Secretário, o cadastramento de instituições bancárias, interes-
sadas em formalizar contrato de prestação de serviços de arre-
cadação de receitas em seu Fundo Especial de Despesa, criado 
pelo Decreto estadual 27.143, de 30-06-1987, ratificado pela Lei 
estadual 7.001, de 27-12-1990 e com sua vinculação alterada 
pelo artigo 3º, do Decreto estadual 57.547, de 29-11-2011, 
alterado pelo Decreto estadual 57.590, de 07-12-2011.

A seleção das instituições bancárias se dará com a obedi-
ência, no que couber, das disposições da Resolução SF 80/2011, 
da Secretaria da Fazenda, em especial no que se refere ao valor 
da remuneração pelos serviços a serem prestados, sendo que a 
Secretaria do Meio Ambiente pagará à instituição bancária a 
remuneração de R$ 1,15 por recebimento efetuado.

A contratação se efetivará nas condições previstas na minu-
ta de contrato em anexo.

Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos através do e-mail licitacoes@mabiente.sp.gov.br ou pelo 
fax (11) 3133-3320, ou ainda, através de correspondência ende-
reçada ao Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de 
Contratos, à Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 – prédio 1 
– 6º andar – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP, CEP 05459-900.

As instituições interessadas deverão apresentar, a partir de 
26-03-2013, no Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão 
de Contratos, sem prejuízo de outro que se fizerem necessários, 
os seguintes documentos:

a) a autorização que se refere o § 1º, do artigo 2º, da Reso-
lução SF 80, de 02-12-2011;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e 
registrado no órgão competente;


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2013-03-26T02:18:52-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




