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e solicita a não aplicação de penalidade. As alegações apresen-
tadas pela empresa não merecem acolhimento pelos seguintes 
motivos.Primeiramente porque a empresa admite o atraso de 
alguns materiais quando menciona que a entrega total se deu 
no dia 25 de agosto, sendo que a entrega de todos os produtos 
deveriam ter sido realizadas no dia 25-07-2014.Ademais, no que 
se refere a alegação de recusa da administração em receber 
o produto XMet Maxamum, não consta dos autos qualquer 
documento que comprove a alegada recusa da administração 
em receber o produto na data de 11-08-2014.Compulsando-se os 
autos, verifica-se nas fls.173, o email enviado por esta administra-
ção a Sra. Leila, funcionária da empresa, na data de 18-08-2014, 
onde pergunta-se sobre a possibilidade de cancelamento de parte 
do produto XMet Maxamum, tendo a empresa concordado com 
o cancelamento. Assim, se a empresa concordou com o cance-
lamento de parte do que havia sido solicitado referente a este 
produto e, segundo suas alegações, já tinha tentando efetuar a 
entrega do produto antes da concordância com o cancelamento, 
deveria tê-lo entregado imediatamente após a ciência do cancela-
mento e, mesmo assim, estaria entregando com atraso, haja vista, 
frisa-se, que a entrega deveria ter ocorrido no dia 25-07-2014. 
Pelo exposto, aplico, à empresa, Nutriport Comercial Ltda, a pena 
de multa no importe de R$ 9.001,04, nos termos do nos termos 
do artigo 7º da Lei 10.520/2002, cc a Resolução SS 26/1990, 
conforme consta da planilha de fls. 218/219, ficando, desde já, 
aberta vista dos autos e concedido o prazo legal para recurso 
administrativo de 05 dias à contar do Aviso de Recebimento deste 
despacho pela empresa.Caso queira, poderá efetuar, no prazo de 
30 (trinta) dias corridos, o recolhimento da multa no Banco do 
Brasil S/A, Agência 01897-x, Conta Corrente 9401-3, através de 
depósito identificado que deverá informar a sigla CGA e número 
do processo. Obrigatoriamente deverá ser encaminhada cópia 
do depósito bancário ao Núcleo de Gestão de Contratos, situado 
na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188, 2º andar, sala 203.Não 
sendo realizado o recolhimento da multa no prazo acima estipu-
lado, o processo será encaminhado ao setor responsável para que 
seja procedido o desconto por ocasião de pagamentos a serem 
efetuados à empresa, nos termos do § 3º do artigo 86 da Lei 
Federal 8.666/93 e atualizações posteriores.Se não houver saldo 
ou sendo este insuficiente será procedida a inscrição da multa ou 
de seu remanescente na Dívida Ativa do Estado.

 Extrato de Reajuste
Processo: 001.0001.001.836/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico - 102-11/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Brasfilter Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 53.437.406/0001-00
Objeto: Reajuste de preços ao contrato de prestação de 

serviços de locação de aparelhos purificadores de água, com 
instalação e manutenção preventiva e corretiva, de acordo com o 
Decreto - 48.326/2003 c.c Resolução CC-79, de 12-12-2003, rea-
lizado com base no Índice IPC - Fipe divulgado pelo site Cadterc, 
variação no período 5,45%.

Valor Unitário Reajustado: R$ 46,99;
Base Mensal Reajustada: R$ 1.221,74.
Valor do Contrato para 2014: (De set a dez/14) R$ 4.886,96;
Valor do Contrato para 2015: R$ 6.312,32.
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contra-

to original celebrado em 06-09-2011.
Vigência: Setembro/2014

 COORDENADORIA DE CONTROLE DE 
DOENÇAS

 Portaria do Coordenador - 31, de 30-10-2014

Dispõe sobre o cronograma complementar de 
envio dos dados de arquivos de transferência – AT 
dos Sistemas de Informações sobre Mortalidade 
– SIM

A Coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças-
CCD considerando:

A competência da CCD na gestão estadual dos Sistemas de 
Informações sobre Mortalidade - SIM e sobre Nascidos Vivos – 
SINASC conforme Res. SS - 66/ 2010;

As Portarias GM/MS - 1119/2008 e - 72/2010 que estabele-
cem prazos de 30 dias, a partir da ocorrência, para a disponibiliza-
ção dos registros de óbitos de mulheres em idade fértil, maternos, 
infantis e fetais para o Ministério da Saúde;

A necessidade de garantir a adequada e regular transferên-
cia das bases de dados do SIM e SINASC consolidadas no âmbito 
estadual ao Ministério da Saúde nos prazos determinados pela 
Portaria SVS/MS - 116/2009;

A Portaria GM - 1271 de 06 de Junho de 2014 que, define a 
Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos 
e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 
privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e 
dá outras providências;

A Nota Informativa de SVS/MS que, esclarece ao CONASS 
e CONASEMS, orientações sobre o registro e notificação de 
doenças, agravos e eventos de saúde pública, no âmbito da 
Portaria - 1271/2014.

A Nota Técnica SES-SP/CCD - 01/2014 de 28 de outubro de 
2014 que, Orienta sobre a notificação compulsória e registro de 
óbitos materno e infantil, no âmbito da Portaria - 1271, de 06 de 
junho de 2014, conforme Anexo I

Resolve:
Artigo 1º - Estabelecer o cronograma complementar de envio 

dos AT dos dados do SIM pelos municípios e respectivas valida-
ções dos dados regionais pelos Grupos regionais de Vigilância 
Epidemiológica – GVE para o ano de 2014.

Artigo 2º- Os Municípios enviarão obrigatoriamente os 
arquivos de transferência semanal - AT sempre que houver óbitos 
materno e infantil, nos períodos estabelecidosconforme cronogra-
ma disposto no Anexo II.

Artigo 3º - Os AT gerados pelos sistemas, devem ser depo-
sitados nas datas previstas no ambiente eletrônico de gerencia-
mento de arquivos, no endereço http://balcao.saude.sp.gov.br/, 
segundo normas de utilização e login de acesso exclusivo para 
cada município e regional, fornecido pelo Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância em Saúde – CIVS da CCD.

Parágrafo Único – Na eventualidade de qualquer interrupção 
de comunicação ao ambiente web, para o depósito dos AT, os 
municípios e regionais poderão encaminhar seus arquivos via 
mídia eletrônica (CD-ROOM) para o GVE e CIVS/CCD respectiva-
mente, nas datas previstas.

Artigo 4º - O CIVS/CCD a cada semana, após processamento 
e análise de dados recebidos, enviará para o Ministério da Saúde, 
os AT de óbitos, conforme anexo III.

Art. 5 º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Anexo I - Nota Técnica CCD/CIVS - 01/2014
Assunto: Orientações sobre a notificação compulsória e 

registro de óbitos materno e infantil, no âmbito da Portaria - 
1271, de 06 de junho de 2014.

A SVS esclarece por meio de uma Nota Informativa enviada 
ao CONASS e CONASEMS - ofício circular - 124/2014 de 20 de 
Agosto de 2014, que a notificação de óbitos maternos e infantis 
não sofre alteração no que se refere à alimentação do Sistema de 
Informação, que continua sendo o Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM).

Segundo as definições da Portaria - 1.271/2014, os óbitos 
infantis e os óbitos maternos passam a ser considerados de 
notificação compulsória semanal.

Em seu artigo 5º, consta que “A notificação compulsória 
semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local 
de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de 
doença ou agravo de notificação compulsória, e em seu parágrafo 
único, orienta que no Distrito Federal, a notificação será feita à 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal”.

O Art. 6º informa que “A notificação compulsória, indepen-
dente da forma como realizada, também será registrada em 
sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de comparti-

 COORDENADORIA GERAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

 Despacho do Coordenador, de 3-11-2014
Processo: 001.0001.04318/2012
Interessado: Coordenadoria Ciências Tec. Insumos Estraté-

gicos da Saúde.
Assunto: Aquisição de Medicamentos.
Tratam os autos de aquisição de medicamentos em atendi-

mento ao Programa de Medicamentos do Componente Especia-
lizado de Assistência Farmacêutica. O procedimento licitatório 
foi realizado por meio da Ata de Registro de Preços - 149/2011, 
sendo adjudicado o medicamento Selegilina 5mg a favor da 
Empresa “Ciamed – Distribuidora de Medicamentos Ltda” con-
forme fl.26.Foi instaurado procedimento sancionatório decorrente 
do atraso na entrega dos medicamentos, conforme despacho 
CGA 3.339/2014, de fls. 124, publicado no D.O. em 01-10-2014. 
(fls. 125), tendo referida empresa sido intimada, através de A.R, 
na data de 07-10-2014, para apresentar defesa prévia no prazo 
legal de 05 dias úteis a contar do recebimento da intimação, 
conforme dispõe o artigo 87, § 2 da Lei 8.666/93.Em sua defe-
sa prévia a empresa alega atraso na entrega do produto por 
problemas relacionados a produção do medicamento junto ao 
Laboratório- fabricante e fundamenta suas alegações na teoria 
da imprevisão devido a fato superveniente, alheio a vontade das 
partes contratantes, qual seja, atraso por conta do fabricante. 
Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento das alegações 
de atraso por conta do fabricante, solicita a aplicação de penali-
dade mais branda, pena de advertência. Verifica-se que a empre-
sa alega atraso por conta do fabricante, mas referida declaração 
não deve ser considerada, uma vez que a empresa ao participar 
do certame e firmar contrato por 12 meses com a administração 
pública ficou ciente dos prazos de entrega dos medicamentos, 
qual seja, 15 dias do recebimento da nota de empenho. Assim, se 
teve problema de atraso com seu principal fornecedor deveria ter 
diligenciado e encontrado outro fornecedor do medicamento para 
que não descumprisse o prazo estipulado e sofresse sanção por 
atraso. Também, não merece acolhimento o pedido da empresa 
em aplicação da pena de advertência, pois se tratando de Ata 
de Registro de Preços, na modalidade pregão eletrônico, a Lei 
aplicável para imposição de penalidade é a Lei 10.520/2002, Lei 
do Pregão, vez que esta lei dispõe expressamente em seu artigo 
7º que a sanção cabível é o impedimento de licitar sem prejuízo 
de aplicação de multa, apenas aplicar-se-ia o artigo 87 da Lei 
8.666/93, caso não houvesse na Lei 10.520/2002 disposição à res-
peito de penalidade. Pelo todo exposto, aplico, à empresa Ciamed 
Distribuidora de Medicamentos Ltda, a multa no importe de R$ 
9.532,54, nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002, cc a Reso-
lução SS 26/1990, conforme consta da planilha de fls. 120/122, 
ficando desde já aberta vista dos autos e concedido o prazo 
legal para recurso administrativo de 05 dias à contar do Aviso de 
Recebimento deste despacho pela empresa.Caso queira, poderá 
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, o recolhimento da 
multa no Banco do Brasil S/A, Agência 01897-x, Conta Corrente 
9401-3, através de depósito identificado que deverá informar a 
sigla CGA e número do processo. Obrigatoriamente deverá ser 
encaminhada cópia do depósito bancário ao Núcleo de Gestão 
de Contratos, situado na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188, 2º 
andar, sala 203.Não sendo realizado o recolhimento da multa no 
prazo acima estipulado, o processo será encaminhado ao setor 
responsável para que seja procedido o desconto por ocasião de 
pagamentos a serem efetuados à empresa, nos termos do § 3º do 
artigo 86 da Lei Federal 8.666/93 e atualizações posteriores.Não 
havendo saldo ou sendo este insuficiente será procedida a inscri-
ção da multa ou de seu remanescente na Dívida Ativa do Estado.

 Despacho do Coordenador, de 3-11-2014
Processo: 001.0001.003.045/2014
Interessado: Coordenação de Demandas Estratégicas do 

SUS - Codes.
Assunto: Aquisições Diversas
Ref: Descumprimento Contratual- Aplicação de Penalidade- 

Notas de Empenho: 2014NE 00835 e 2014NE00836.
Tratam os autos de aquisição de bomba de infusão de 

Insulina em atendimento as demandas judiciais. O procedimento 
licitatório foi realizado através da Ata de Registro de Preços - 
13/2014, sendo adjudicados os itens 14 e 18 e Ata de Registro de 
Preços - 126/2014, sendo adjudicado o item 02 a favor da empre-
sa “Medtronic Comercial Ltda”- conforme fls.81. Em virtude do 
atraso na entrega dos materiais adquiridos foi instaurado proce-
dimento sancionatório, conforme despacho CGA - 3.363/2014, de 
fls. 154, publicado no D.O. em 10-10-2014. (fls. 155), tendo referi-
da empresa sido intimada, através de A.R, na data de 16-10-2014, 
para apresentar defesa prévia no prazo legal de 05 dias úteis, a 
contar do recebimento da intimação, com fundamento no artigo 
87, § 2 da Lei - 8.666/93.Em sua defesa prévia, de fls. 157/178, a 
empresa admite que houve atraso de nove dias no fornecimento 
de alguns itens e informa que as entregas em atraso foram feitas 
no dia 04-08-2014, para tanto, junta as notas de empenho e as 
notas fiscais dos materiais que foram entregues atrasados. Nota-
se que nas notas fiscais constantes da defesa apresentada pela 
empresa não consta qualquer informação da data em que foi 
efetivada a entrega dos itens no local indicado para recebimento, 
assim como, não foi juntado qualquer outro documento que 
comprovasse que a entrega foi feita na data alegada.Todavia, 
compulsando-se os autos, verifica-se, nas fls. 135 e 149, o carim-
bo de recebimento por esta Secretaria, datado de 07-08-2014, 
assim a Administração considerou esta data como da efetiva 
entrega, não podendo acolher o alegado pela empresa por falta 
de prova. Pelo todo exposto, admitido o atraso pela empresa 
Medtronic Comercial Ltda, aplico, a mesma, a multa no importe 
de R$ 599,56, nos termos do artigo 7º da Lei - 10.520/2002, cc 
a Resolução SS - 26/1990, conforme consta da planilha de fls. 
152, ficando desde já aberta vista dos autos e concedido o prazo 
legal para recurso administrativo de 05 dias a contar do Aviso de 
Recebimento deste despacho pela empresa. Caso queira, poderá 
efetuar, no prazo de 30 dias corridos, o recolhimento da multa no 
Banco do Brasil S/A, Agência 01897-x, Conta Corrente - 9401-3, 
através de depósito identificado que deverá informar a sigla CGA 
e número do processo. Obrigatoriamente deverá ser encaminhada 
cópia do depósito bancário ao Núcleo de Gestão de Contratos, 
situado na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188, 2º andar, sala 
203.Não sendo realizado o recolhimento da multa no prazo acima 
estipulado, o processo será encaminhado ao setor responsável 
para que seja procedido o desconto por ocasião de pagamentos 
a serem efetuados à empresa, nos termos do § 3º do artigo 86 
da Lei Federal - 8.666/93 e atualizações posteriores.Não havendo 
saldo ou sendo este insuficiente será procedida a inscrição da 
multa ou de seu remanescente na Dívida Ativa do Estado.

 Despacho do Coordenador, de 3-11-2014
Processo: 001.0001.003.004/2014
Interessado: Coordenação das Demandas Estratégicas dos 

SUS.
Assunto: Aquisição de material de nutrição.
Ref: Descumprimento Contratual – Nota de Empenho: 

2014NE0830 - Aplicação de Penalidade
Versam os autos sobre a aquisição pela administração de 

material de nutrição, tendo referida aquisição sido realizada 
através das Atas de Registro de Preços 83/2013 e 115/2013, a 
favor da empresa Nutriport Comercial Ltda. Em virtude do atraso 
na entrega do material foi instaurado procedimento sanciona-
tório, conforme Despacho CGA 3.477/2014, fls. 121, publicado 
no D.O, em 15-10-2014. A empresa apresentou defesa prévia, 
constante de fls. 224/227, onde alega que após recebimento da 
nota de empenho constatou a indisponibilidade de todo material 
em seu estoque, assim como constatou que não havia previsão 
de regularização imediata no fabricante. Informa, também, que 
realizou algumas entregas parciais e no que se refere ao produto 
Xmet Maxamum, não pode efetuar a entrega no dia 11-08-2014 
por recusa da administração em recebê-lo em razão do cance-
lamento parcial deste medicamento. Para tanto, anexa cópia do 
despacho que ordenou o cancelamento de parte do produto XMet 
Maxamum constante da nota de empenho 2014NE00830. Por 
fim, admite a entrega total dos materiais na data de 25 de agosto 

CNPJ: 45.660.602/0001-03
Do D.O. de 21-12-2013
Processo: 001/0215/003.997/2013
Convênio: 1556/2013
CNPJ: 53.174.827/0001-88
Onde se lê:
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Novo Horizonte
Leia-se:
Interessado: Irmandade São José de Novo Horizonte
Do D.O. de 7-12-2013
Processo: 001/0215/003.486/2013
Interessado: Prefeitura Municipal de Zacarias
CNPJ: 65.708.760/0001-01
Onde se lê:
Convênio: /2013 e Interessado1431oPrefeitura Municipal 

de Zacarias
Leia-se:
Convênio:: 1431/2013 e Interessado: Prefeitura Municipal 

de Zacarias
Processo: 001/0215/003.466/2013
Convênio: 1424/2013
Interessado: Prefeitura Municipal de Palestina
CNPJ: 45.149.184/0001-94
Onde se lê:
Ambulância
Leia-se:
Um veículo adaptado de simples remoção e uma van furgão 

adaptado como ambulância
Do D.O. de 8-8-2013
Processo: 001/0215/001.739/2013
Convênio: 589/2013
CNPJ: 59.986.224/0001-67
Onde se lê:
Interessado: Hospital Bezerra de Menezes
Leia-se:
Interessado: Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Do D.O. de 5-7-2012
Processo: 001/0215/001.928/2012
Termo Aditivo: 003/2012
Interessado: Fundação Padre Albino - Hospital Emilio Carlos
CNPJ: 47.074.851/0009-08
Onde se lê:
Valor: R$ 441.000,00, parcela única
Leia-se:
Valor: R$ 441.000,00, em parcelas de R$ 49.000,00
Processo: 001/0215/001.927/2012
Termo Aditivo: 003/2012
Interessado: Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino
CNPJ: 47.074.851/0008-19
Onde se lê:
Valor: R$ 630.000,00, parcela única
Leia-se:
Valor: R$ 630.000,00, em parcelas de R$ 70.000,00
Do D.O. de 14-11-2013
Processo: 001/0215/003.822/2013
Convênio: 1152/2013
Interessado: Prefeitura Municipal de Poloni
Onde se lê:
CNPJ: 46.60meses8.063/0001-26
Leia-se:
CNPJ: 46.608.063/0001-26
 Extrato de Reajuste
Processo: 001/0001/001.333/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: ACTV Comércio de Serviços Ltda. - EPP
CNPJ: 03.816.520/0001-65
Objeto: Reajuste de preços ao contrato referente prestação 

de serviços de garantia, suporte e manutenção dos equipamentos 
servidores no Gis – Grupo de Informática em Saúde, de acordo 
com o Decreto - 48.326 de 12-12-2003 c.c Resolução CC-79 de 
12-12-2003 com base no IPC - Fipe, divulgado pelo site Cadterc, 
variação no período de 5,06%, perfaz a quantia de R$ 1.644,50, 
passando a base mensal estimada para o valor de R$ 34.144,50.

Valor Total do Contrato Reajustado: (De junho a 20-03-2015) 
R$ 330.063,50.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do con-
trato original.

 Extrato de Termo Aditivo
Processo: 001/0001/001.207/2013
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Fundação do Desenvolvimento Administrativo 

– Fundap
CNPJ: 47.903.570/0001-55
Objeto: Prorrogação de prazo ao contrato de prestação de 

serviços técnicos profissionais especializados, a partir de 26-11-
2014 a 26-03-2015.

Ficam ratificadas todas as demais claúsulas e condições do 
Contrato original, não alteradas pelo presente Termo.

Data de Assinatura: 24/10/2014

 COORDENADORIA DE RECURSOS 
HUMANOS

 Portaria do Coordenador, de 3-11-2014
Classificando, no(a) Núcleo de Desenvolvimento de Recur-

sos Humanos, da Gerência de Recursos Humanos, do Complexo 
Hospitalar "Padre Bento" de Guarulhos, da Coordenadoria de 
Serviços de Saúde, o cargo de Diretor Técnico I, do SQC-I, Referên-
cia 9, da Escala de Vencimentos Comissão, da(o) Núcleo de Ges-
tão de Contratos, da Gerência de Administração e Infraestrutura, 
do referido Complexo, vago em decorrência da(o) exoneração de 
Adriana Rodrigues, RG. 33752407-5 ( D.O. 15/07/2005). Processo/
Ofício: 001/0142/000623/2014

Transferindo:
Nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar - 

180/78, a partir de 05/09/2014 para a(o) Coordenadoria de 
Recursos Humanos - Banco de Cargos Vagos, da Administração 
Superior da Secretaria e da Sede, o cargo de Encarregado I, 
do SQC-I, Referência 1, da Escala de Vencimentos Comissão, 
da(o) Coordenadoria Geral de Administração, da referida Admi-
nistração, vago em decorrência da(o) aposentadoria de Jose 
Aparecido da Silveira, RG. 1560226 (D.O. 08/05/80). Planilha 
NMP - 039/2014

Nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar - 
180/78, para a(o) Assistência Técnica, do Centro de Atenção 
Integrada em Saúde Mental "Philippe Pinel" - CAISM Philippe 
Pinel, da Coordenadoria de Serviços de Saude, o cargo de Assis-
tente Técnico de Saúde I, do SQC-I, Referência 05, da Escala de 
Vencimentos Comissão, da(o) Assistência Técnica, do Complexo 
Hospitalar do Juquery, em Franco da Rocha, da Coordenadoria de 
Serviços de Saúde, vago em decorrência da(o) exoneração de San-
dra Silva de Oliveira, RG. 7650220 ( D.O. 02/02/2013 ). Processo/
Ofício: 001/0144.000.193/2008

 Extrato de Reajuste
Processo: 001/0008/000.194/2010
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Fundação do Desenvolvimento Administrativo 

– Fundap
CNPJ: 47.903.570/0001-55
Objeto: Reajuste de preços referente ao contrato de pres-

tação de serviços de administração de estágios. De acordo 
com o Decreto - 48.326/12/12/2003 c.c Resolução CC-79, de 
12/12/2003, com base no Índice IPC - Fipe, divulgado pelo site 
Cadterc, variação no período 5,45%.

Vigência: Setembro/14
Demonstrativo de Cálculo:
Taxa de Administração = 62,69 x 5,45% = R$ 3,41
Taxa de Administração Reajustada = R$ 66,10.

eletrônico/e-mail conforme acima citado, até 25-11-2014, até 
as 18h.

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Gabinete do Secretário
Unidade de Coordenação do Projeto
Ricardo Tardelli – Coordenador Geral da UCP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 – 4º andar – sala 403
CEP: 05403-000 - Cerqueira Cesar – São Paulo/SP
Tel.: (11) 3066-8265/8121
E-mail: rtardelli@saude.sp.gov.br
 Extrato de Convênio
Processo: 001/0148/000.347/2014
Convênio: 1.330/2014
Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvi-

mento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover 

o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de 
assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região com 
o aporte de recursos financeiros para Conveniada, para prestação 
de serviços com atendimento multidisciplinar aos usuários de 
substâncias psicoativas, especialmente o “crack”, no Centro de 
Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas - Cratod, conforme 
Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

Valor Total: R$ 18.146.108,64, sendo as três primeiras 
parcelas no valor de R$ 1.330.479,25 e as demais no valor de 
R$ 1.572.741,21.

UGE: 090188
Programa de Trabalho: 10.302.0930.4849.0000.
Natureza de Despesa: 33 50 43
Fonte: Tesouro
Data da Assinatura: 29-10-2014
Vigência: 12 meses
(Republicado por ter saído com incorreções)
 Comunicados
Tornam-se sem efeitos as publicações do D.O. de 30-10-2014, 

página 185
Processo: 001/0210/001.449/2013
Convênio: 1321/2014
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Limeira
CNPJ: 51.473.692/0001-26
Objeto: Convênio de aperfeiçoamento de ações e serviços de 

saúde para apoiar a entidade com recursos técnicos, financeiros 
e materiais para o desenvolvimento das ações e serviços para a 
assistencia integral à saúde da comunidade, visando à reorgani-
zação gerencial, ao aperfeiçoamento e à expansão da capacidade 
operacional do Sistema Único de Saúde - SUS/SP.

Vigência: 60 meses
Data de Assinatura: 20-10-2014
Processo: 001/0210/001.262/2013
Convênio: 1324/2014
Interessado: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Leme
CNPJ: 51.384.345/0001-27
Objeto: Convênio de aperfeiçoamento de ações e serviços de 

saúde para apoiar a entidade com recursos técnicos, financeiros 
e materiais para o desenvolvimento das ações e serviços para a 
assistencia integral à saúde da comunidade, visando à reorgani-
zação gerencial, ao aperfeiçoamento e à expansão da capacidade 
operacional do Sistema Único de Saúde - SUS/SP.

Vigência: 60 meses
Data de Assinatura: 16-10-2014
Processo: 001/0210/001.264/2013
Convênio: 1325/2014
Interessado: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Pirassununga
CNPJ: 54.851.977/0001-41
Objeto: Convênio de aperfeiçoamento de ações e serviços de 

saúde para apoiar a entidade com recursos técnicos, financeiros 
e materiais para o desenvolvimento das ações e serviços para a 
assistencia integral à saúde da comunidade, visando à reorgani-
zação gerencial, ao aperfeiçoamento e à expansão da capacidade 
operacional do Sistema Único de Saúde - SUS/SP.

Vigência: 60 meses
Data de Assinatura: 16-10-2014
Processo: 001/0210/001.268/2013
Convênio: 1326/2014
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Pirassununga
CNPJ: 54.848.361/0001-11
Objeto: Convênio de aperfeiçoamento de ações e serviços de 

saúde para apoiar a entidade com recursos técnicos, financeiros 
e materiais para o desenvolvimento das ações e serviços para a 
assistencia integral à saúde da comunidade, visando à reorgani-
zação gerencial, ao aperfeiçoamento e à expansão da capacidade 
operacional do Sistema Único de Saúde - SUS/SP.

Vigência: 60 meses
Data de Assinatura: 16-10-2014
 Extrato de Convênio
Processo: 001.0215.004.212/2014
Convênio: 1341/2014
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
CNPJ: 72.957.814/0001-20
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o 

fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assis-
tência à saúde prestados aos usuário do SUS na região, mediante 
a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com 
adequação dos valores repassados para custeio da Farmácia de 
Componente Especializado.

Valor: R$ 401.359,44 em parcelas
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 09.01.27
Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849
Fonte: Tesouro
Vigência: 12 meses.
Data da Assinatura: 29/10/2014
(Republicado por ter saído com incorreções)
 Retificações
Do D.O. de 1-5-2014
Processo: 001/0215/000.740/2014
Convênio: 495/2014
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
CNPJ: 72.957.814/0001-20
Onde se lê:
Vigência: 6 meses
Leia-se:
Vigência: 31-12-2014
Do D.O. de 26-11-2013
Processo: 001/0215/004.106/2013
Convênio: 1290/2013
Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Albertina
CNPJ: 45.135.530/0001-85
Onde se lê:
001.0215.00410620131449/2013
Leia-se:
001.0215.004106/2013
Do D.O. de 28-12-2013
Processo: 001/0215/004.422/2013
Convênio: 1676/2013
Interessado: Prefeitura Municipal de Macaubal
CNPJ: 51.848.943/0001-00
Onde se lê:
Data da Assinatura: 27-12-2013
Leia-se:
Data da Assinatura: 06-12-2013
Processo: 001/0215/004.603/2013
Convênio: 1670/2013
Interessado: Prefeitura Municipal de Gastão Vidigal
Onde se lê:
CNPJ: 45.660.620/0001-03
Leia-se:




