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aplico, ainda, cumulativamente à respectiva sanção de multa, as 
penalidades de perdimento do produto apreendido e de interdi-
ção do estabelecimento supracitado. Notifique-se o autuado nos 
moldes do artigo 10 da referida Resolução Conjunta.

Processo/Ano – Auto Infração - Autuado – CNPJ - Multa em 
Reais – Advogado - OAB

Proc. 3758/12-ACP - AI 00057 P2 - AUTO POSTO VITÓRIA DA 
BARRA FUNDA LTDA - 13.075.909/0001-50 - R$ 7.826,67 - SEM 
ADVOGADO.

De 8-4-2013
Considerando o que dos autos consta e a atribuição con-

ferida pelo artigo 11 da Portaria Normativa Procon nº 26/06, 
com nova redação dada pela Portaria Normativa Procon nº 
33/09, Lei Estadual nº 12.675/07 com as alterações promovidas 
pela Lei 13.918/09, Decreto Estadual nº 53.062/08 e Resolução 
Conjunta SF/SJDC nº 01, de 03/02/2009, adoto como relatório 
e razões de decidir a Manifestação Técnica acolhida pela D. 
Assessoria Jurídica desta Fundação, cujo texto passa a fazer 
parte integrante desta, homologo e julgo subsistente o auto de 
infração abaixo, fixando a multa no valor abaixo descrito, com 
aplicação das circunstâncias atenuantes de 1/3 (um terço) da 
pena-base. Por fim, com a comprovação no presente processo 
da desconformidade do combustível em questão (Laudos de fls. 
26/27 e 28/29), a cassação da eficácia da inscrição estadual da 
autuada pela Secretaria da Fazenda do Estado (fls. 111/112) e 
a interdição das bombas de combustíveis (fls. 113/115) aplico, 
ainda, cumulativamente à respectiva sanção de multa, as penali-
dades de perdimento do produto apreendido e de interdição do 
estabelecimento supracitado. Notifique-se o autuado nos moldes 
do artigo 10 da referida Resolução Conjunta.

Processo/Ano – Auto Infração - Autuado – CNPJ - Multa em 
Reais – Advogado - OAB

Proc. 2477/10-ACP - AI 05664 D7 - MONT BLANC POSTO DE 
SERVIÇOS LTDA - 05.724.404/0001-41 - R$ 7.826,67 - GISLAINE 
CRISTINA LUCENA DE SOUZA MIGUEL - 166.406/SP - JURANDIR 
FERREIRA DA SILVA - 162.753/SP.

Considerando o que dos autos consta e a atribuição confe-
rida pelo artigo 11 da Portaria Normativa Procon nº 26/06, com 
nova redação dada pela Portaria Normativa Procon nº 33/09, 
Lei Estadual nº 12.675/07 com as alterações promovidas pela 
Lei 13.918/09, Decreto Estadual nº 53.062/08 e Resolução Con-
junta SF/SJDC nº 01, de 03/02/2009, adoto integralmente como 
relatório e razões de decidir a Manifestação Técnica acolhida 
pela D. Assessoria Jurídica desta Fundação, cujo texto passa a 
fazer parte integrante desta, indefiro o pedido de análise na 
amostra nº 2 – testemunha – por deixar o Autuado de indicar 
entidade credenciada ou conveniada com a Agência Nacional de 
Petróleo,Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – no Estado para 
a realização da análise, homologo e julgo subsistente o auto de 
infração abaixo, fixando a multa no valor abaixo descrito, com 
aplicação das circunstâncias atenuantes de 1/3 (um terço) da 
pena-base e, ainda, ante a comprovação no presente processo da 
desconformidade do combustível em questão (Laudos de fls. 19 
a 22) e a cassação da eficácia da inscrição estadual da autuada 
pela Secretaria da Fazenda do Estado (fls. 167/168) aplico, ainda, 
cumulativamente à respectiva sanção de multa, as penalidades 
de perdimento do produto apreendido e de interdição do esta-
belecimento supracitado. Por fim, em relação ao requerimento de 
realização de ensaios nas amostras “testemunhas” referentes ao 
procedimento estabelecido na Resolução 9/2007 da ANP (fls. 64 
e 88, item “f”), observa-se que as mesmas não procedem de ato 
fiscalizatório pertinente ao presente Processo Administrativo e, 
portanto, independem de deferimento deste órgão sendo então 
desnecessário o pedido. Notifique-se o autuado nos moldes do 
artigo 10 da referida Resolução Conjunta.

Processo/Ano – Auto Infração - Autuado – CNPJ - Multa em 
Reais – Advogado - OAB

Proc. 2412/11-ACP - AI 00014 P2 - POSTO DE SERVIÇOS 
PARQUE DAS NAÇÕES LTDA. - 09.337.102/0001-71 - R$ 4.880,00 
- WALTER GODOY - 156.653/SP - ADRIANA MELLO DE OLIVEIRA 
- 162.545/SP.

 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 Extrato de Termo Aditivo ao Contrato 32/2012
PROCESSO IPEM-SP 1.556/2012
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo
CONTRATANTE: Instituto de Pesos e Medidas do Estado de 

São Paulo – IPEM – SP
CONTRATADA: Giromont Engenharia de Ar Condicionado 

Ltda. EPP.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 

032/2012, na contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de renovação (upgrade) dos elementos do sistema 
de controle da automação dos equipamentos de ventilação, 
exaustão e ar condicionado dos Laboratórios do Departamento 
de Metrologia Científica e Industrial do Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de São Paulo – IPEM-SP, pelo prazo de 20 
(vinte) dias corridos.

VIGÊNCIA: Início 17-04-2013 com término em 06-04-2013.
DATA DE ASSINATURA: 17-04-2013.
FUNDAMENTO: Lei Federal 8.666/93, com as respectivas 

alterações.

 SUPERINTENDÊNCIA

 Portaria Nº 123 do Superintendente, de 15-4-2013
Considerando os termos do Convênio 13/2010 firmado 

entre o INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 
TECNOLOGIA – INMETRO e o Governo do Estado de São Paulo/
Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania/Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado de São Paulo, que delegou competência ao 
IPEM/SP, para execução de atividades metrológicas no Estado, 
na conformidade do que dispõe a Lei 9.933/99 e a Lei 5.966/73;

Considerando a necessidade de assegurar satisfatoriamente 
condições no exercício das atividades metrológicas, de relevante 
interesse público, com reflexo também na esfera de direitos dos 
consumidores, tutelados pela Lei 8.078/90;

Considerando, finalmente, o disposto no Capítulo III, item 8, 
letra “c” da Resolução CONMETRO 11/88.

RESOLVE:
Artigo 1º – ESTABELECER os dias 13 a 17-05-2013, para que 

seja realizada a MUDANÇA DE TARIFA DOS TAXIMETROS insta-
lados nos veículos de aluguel para o transporte de passageiros 
do município de Presidente Prudente/SP, ajustando-as de acordo 
com o Decreto Municipal 23550/2013 de 03-04-2013.

Artigo 2º – Os serviços metrológicos de verificação anual e 
mudança de tarifa serão realizados nos dias 13 a 17-05-2013, 
no inicio da Av. Adhemar de Barros – Jd. Aviação -Presidente 
Prudente/SP, das 8h às 11h, podendo maiores informações serem 
obtidas pessoalmente na Sede da Delegacia Regional de Presi-
dente Prudente do IPEM/SP, estabelecida na Cel. Albino, 550 - Jd. 
Aviação - Presidente Prudente-São Paulo/SP, ou pelo telefone 
(18) 3222-9275.

Parágrafo 1° - Para a realização da verificação metroló-
gica subsequente dos taxímetros, deverão os detentores dos 
instrumentos efetuar o AGENDAMENTO ELETRÔNICO NO SITE 
DO IPEM-SP (www.ipem.sp.gov.br) e o PAGAMENTO DA TAXA 
METROLÓGICA a que se refere o artigo 11 da Lei 9.933/99, atra-
vés de respectiva Guia de Recolhimento da União – GRU, junto 
ao Banco do Brasil.

Parágrafo 2° - Os detentores dos instrumentos a serem veri-
ficados, deverão apresentar no ato da verificação metrológica, os 
documentos abaixo:

a)Alvará de estacionamento fornecido pela Prefeitura Muni-
cipal;

b)Certificado de propriedade do veículo;
c)certificado de verificação do IPEM/SP, referente ao exercício 

de 2012;
d)Guia de serviço fornecida pela oficina que efetuou a 

mudança de tarifa;
e)Guia de Recolhimento da União – GRU quitada.
Artigo 3º – A inobservância do prazo fixado implicará ao 

infrator as sanções previstas na Lei 9.933/1999, devendo a 
situação ser regularizada junto à Delegacia de Ação Regional de 
Presidente Prudente do IPEM-SP.

Artigo 4º – As datas estabelecidas do Anexo da Portara 
IPEM/SP 285/2011 – QUADRO GERAL DE PLANTÕES DE TAXIME-

do Adolescente, da Comunidade Nordestina, de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra, dos Povos Indígenas, de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, de Políticas sobre Drogas, 
instalados no prédio da Rua Antônio de Godoy nº 122.

Artigo 2º - Fica revogada a Resolução SJDC nº 3 de 30 de 
janeiro de 2012.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Despacho da Secretária, de 10-4-2013
Processo SJDC 001177/2012 – Secretaria da Justiça e da 

Defesa da Cidadania – Contratação da CPOS objetivando o 
gerenciamento das obras de acessibilidade dos Fóruns de Ada-
mantina, Guararapes, Lucélia, Presidente Venceslau e Regente 
Feijó. À vista do que consta nos autos do processo em epígrafe e 
com supedâneo no artigo 26, caput, da Lei Federal 8.666/93 RATI-
FICO o ato da Senhora Chefe de Gabinete, juntado às fls. 132/133, 
que dispensou a licitação com fulcro no inciso VIII, do artigo 24 
do mencionado Diploma Legal, para a contratação da Companhia 
Paulista de Obras e Serviços – CPOS, objetivando o gerencia-
mento das obras de acessibilidade dos fóruns de Adamantina, 
Guararapes, Lucélia, Presidente Venceslau e Regente Feijó.

 Portaria da Secretária
Processo SJDC 00060/2012 – V.J.B. – Discriminação Homo-

fóbica – Lei Estadual 10.948/01. Trata-se o presente processo de 
denúncia pela prática de ato discriminatório, com fundamento na 
Lei Estadual 10.948/2001, formuladas pelo interessado V.J.B., na 
defesa de seus próprios interesses, em face do C.E.F., da empre-
sa MP e de F.R.L. Ao final, foi proferida decisão considerando 
improcedente a acusação, com a absolvição dos denunciados. 
Inconformada com o resultado dado ao processo administrativo, 
a vítima interpôs recurso administrativo, visando a reforma da 
decisão, para que a denúncia seja julgada totalmente procedente. 
Diante do exposto, verificando-se correta a improcedência da 
denúncia, eis que não foram provadas as alegações do recorrente, 
mantenho a decisão administrativa de fls. 193/201, por seus pró-
prios fundamentos, devendo subsistir a absolvição dos recorridos.

Processo SJDC 000224/2013 – T.V.P. – Denúncia de discrimi-
nação racial, nos termos da Lei Estadual 14.187/10 – Consideran-
do que chegou ao meu conhecimento, por meio de manifestação 
da Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena 
– CPPNI, que o interessado, T.V.P., sofreu discriminação em razão 
da sua raça, praticada por O.R.V.B.; Instauro processo administra-
tivo em fase de O.R.V.B., para a devida apuração, e determino seja 
mantido sigilo processual e publicadas tão somente as iniciais 
das partes envolvidas, nos termos do artigo 64 da Lei Estadual 
10.177/98.

Processo SJDC 000225/2013 – M.M.G. - Discriminação nos 
termos da Lei Estadual 10.948/2001. Considerando que chegou 
ao meu conhecimento, por meio de denúncia apresentada pelo 
Centro de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e 
Combate à Homofobia, que no dia 11 de janeiro de 2013, a 
denunciante encontrava-se em um bar, quando a denunciada 
A.S.S. passou a proferir ofensas homofóbicas contra ela; Instauro 
processo administrativo em face de A.S.S. para a devida apuração, 
e determino seja mantido sigilo processual e publicadas tão 
somente as iniciais do denunciante, nos termos do artigo 5°, §1°, 
da Lei Estadual 10.948/2001.

Processo SJDC 000226//2013 – P.B.S. - Discriminação nos 
termos da Lei Estadual 10.948/2001. Considerando que chegou 
ao meu conhecimento, por meio de denúncia apresentada à 
Ouvidoria da Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania, que 
no dia 15 de março de 2013, a denunciante encontrava-se com 
sua namorada em um bar quando a denunciada R.S. a ofendeu, 
dizendo “cadê a sapatão que está dando em cima do meu namo-
rado?” e “vadia sapatão”; Instauro processo administrativo em 
fase de R.S. para a devida apuração, e determino seja mantido 
sigilo processual e publicadas tão somente as iniciais do denun-
ciante, nos termos do artigo 5°, §1°, da Lei Estadual 10.948/2001.

 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO 
E DEFESA DO CONSUMIDOR

 Despacho do Diretor Executivo, de 18-4-2013
Processo FP 0033/2013
Interessado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor 

– PROCON
Assunto: Contratação de empresa especializada para realiza-

ção de concurso público.
Nos termos do Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, e suas 

alterações RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO autorizada pela 
Diretora Adjunta de Administração e Finanças às fls. 186 a 188 
e no Parecer 149/2013 da Consultoria Jurídica da Pasta às fls. 
154 a 167 que acolho, fundamentada no artigo 24, inciso XIII 
da Lei Federal 8.666/93, com nova redação introduzida pela 
Lei Federal 9.648/98, para a contratação da Fundação para o 
Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho” - VUNESP, entidade responsável pela execução dos serviços 
técnicos especializados com vistas a organização e a realização 
de concurso público, visando a reposição das vagas do quadro de 
funcionários da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor 
– PROCON, nos termos aprovados pelo Governador do Estado 
de São Paulo.

 Despacho do Diretor Executivo, de 16-4-2013
Processo Fundação Procon nº 253-2013
Interessado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor 

– PROCON
Assunto: Processo Administrativo Disciplinar
Considerando os termos do Parecer 146/2013, anexado às 

fls. 121/125 do Processo Fundação PROCON nº 337/2012, os 
quais acolho, constituo a presente Comissão Disciplinar, desig-
nando Patrícia Alvarez Dias,como Presidente, Márcia Christina 
Catharino T.C. de Almeia Oliveira e Francisco Hebert Silva Nas-
cimento, como membros, para que sejam apurados no prazo de 
45 dias, os fatos que motivaram a instauração do presente e a 
eventual necessidade de aplicação de penalidade por infração ao 
artigo 35, alínea “d”, do Regulamento de Pessoal da Fundação 
PROCON, anterior a setembro de 2012 e artigo 94, alínea "I" do 
REgulamento de Pessoal Atual.

 Decisões do Diretor Executivo
De 5-4-2013
Considerando o que dos autos consta e a atribuição con-

ferida pelo artigo 11 da Portaria Normativa Procon nº 26/06, 
com nova redação dada pela Portaria Normativa Procon nº 
33/09, Lei Estadual nº 12.675/07 com as alterações promovidas 
pela Lei 13.918/09, Decreto Estadual nº 53.062/08 e Resolução 
Conjunta SF/SJDC nº 01, de 03/02/2009, adoto como relatório 
e razões de decidir a Manifestação Técnica acolhida pela D. 
Assessoria Jurídica desta Fundação, cujo texto passa a fazer 
parte integrante desta, homologo e julgo subsistente o auto de 
infração abaixo, fixando a multa no valor abaixo descrito, com 
aplicação das circunstâncias atenuantes de 1/3 (um terço) da 
pena-base. Por fim, com a comprovação no presente processo 
da desconformidade do combustível em questão (Laudos de fls. 
28/29 e 32/33) e a cassação da eficácia da inscrição estadual da 
autuada pela Secretaria da Fazenda do Estado (fls. 72/73) aplico, 
ainda, cumulativamente à respectiva sanção de multa, as penali-
dades de perdimento do produto apreendido e de interdição do 
estabelecimento supracitado. Notifique-se o autuado nos moldes 
do artigo 10 da referida Resolução Conjunta.

Processo/Ano – Auto Infração - Autuado – CNPJ - Multa em 
Reais – Advogado - OAB

Proc. 2429/11-ACP - AI 00017 P2 - AUTO POSTO BUCHAMAS 
LTDA - 10.227.806/0001-70 - R$ 4.880,00 - MARCO ANTONIO 
GONCALVES - 104.118/SP.

Considerando o que dos autos consta e a atribuição confe-
rida pelo artigo 11 da Portaria Normativa Procon nº 26/06, com 
nova redação dada pela Portaria Normativa Procon nº 33/09, Lei 
Estadual nº 12.675/07 com as alterações promovidas pela Lei 
13.918/09, Decreto Estadual nº 53.062/08 e Resolução Conjunta 
SF/SJDC nº 01, de 03/02/2009, adoto como relatório e razões 
de decidir a Manifestação Técnica acolhida pela D. Assessoria 
Jurídica desta Fundação, cujo texto passa a fazer parte integrante 
desta, homologo e julgo subsistente o auto de infração abaixo, 
fixando a multa no valor abaixo descrito, com aplicação das cir-
cunstâncias atenuantes de 1/3 (um terço) da pena-base. Por fim, 
com a comprovação no presente processo da desconformidade 
do combustível em questão (Laudos de fls. 08/09 e 12/14) e o 
rompimento dos lacres apostos no tanque e bombas (fls. 21 e 37) 

deposito e estadia, bem como, as notificações via postal e por 
editais, e as despesas do leilão sejam recolhidas aos respectivos 
credores, bem como o destino do saldo final do Leilão, obser-
vados os dispositivos do artigo 29 em todos os seus incisos e 
parágrafos, artigos 30 e 31 da Portaria DETRAN 938/06;

Art. 13º - O Leiloeiro, decorridos 15 dias da data da realiza-
ção do leilão, impreterivelmente, realizará prestação de contas, 
por veículo ou lote, em conformidade a disposição do artigo 28 e 
parágrafo único da Portaria DETRAN 938/2006;

Art. 14º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 241ª CIRETRAN - PIRANGI
 Portarias do Diretor, de 18-4-2013
Autorizando a renovação do Credenciamento e Alvará de 

Funcionamento do Centro de Formação de Condutores São Paulo 
S/S Ltda ME (matriz), Categoria “A” situado na Avenida Milton 
Yaekashi, 67ca B, centro, na cidade de Vista Alegre do Alto/SP, 
recebendo número de registro 04/05, com validade de 12 meses, 
a título precário.

a renovação do Credenciamento e Alvará de Funcionamento 
do Centro de Formação de Condutores São José S/C Ltda, Cate-
goria “A” situado na Avenida da Saudade, 676, ca A, centro, na 
cidade de Pirangi/SP, recebendo número de registro 03/2001, com 
validade de 12 meses, a título precário.

 242ª CIRETRAN - SUMARÉ
 Portarias do Diretor, de 18-4-2013
Considerando que o CENTRO DE FORMAÇÃO DE CON-

DUTORES “A” VENEZA LTDA. - ME, registrado no CNPJ 
12.885.614/0001-87, requereu a Renovação do Alvará 2013, refe-
rente ao Centro de Formação de Condutores “A”, apresentando a 
documentação exigida pelas Portarias DETRAN-SP ns. 540/1999, 
213/2000 e 1854/2003. Resolve: – Autorizar a renovação do Alva-
rá CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES “A” VENEZA LTDA, 
do categoria a com sede na RUA ENG. JAIME PINHEIRO UCHOA 
CINTRA, 1611 – JD. BOM RETIRO, nesta cidade de Sumaré –SP, 
a titulo precário ate 28-02-2014, renovável anualmente suces-
sivamente desde que satisfeita as exigências estabelecidas na 
Portaria DETRAN 540/1999 e demais legislação sobre e matéria. 
Referido Centro de Formação de Condutores esta cadastrada no 
SAE, com o numero 00413 nesta sede Circunscricional, vedado o 
seu reaproveitamento em outra unidade. O presente credencia-
mento esta vinculado a vistorias periódicas, podendo, a qualquer 
tempo, ser revogado em caso de não atendimento as disposições 
constantes nas Portarias DETRAN 540/1999, 213/00 e 1845/03 e 
demais legislação em vigor sobre a matéria.

Considerando que o CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTO-
RES B – FM LTDA. - ME, registrado no CNPJ 08.204.527/0001-40, 
requereu a Renovação do Alvará 2013, referente ao Centro de 
Formação de Condutores “B”, apresentando a documentação 
exigida pelas Portarias DETRAN-SP ns. 540/1999, 213/2000 e 
1854/2003. Resolve: Autorizar a renovação do Alvará do CENTRO 
DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - B FM LTDA. - ME, categoria 
B com sede na RUA WILLIAN GONÇALVES PEREIRA, 159 – JD 
MARIA ANTONIA – nesta cidade de Sumaré – SP, a titulo precário 
ate 28-02-2014, renovável anualmente sucessivamente desde 
que satisfeita as exigências estabelecidas na Portaria DETRAN 
540/1999 e demais legislação sobre e matéria.– Referido Centro 
de Formação de Condutores esta cadastrada no SAE, com o 
numero 00009 nesta sede Circunscricional, vedado o seu reapro-
veitamento em outra unidade. O presente credenciamento esta 
vinculado a vistorias periódicas, podendo, a qualquer tempo, ser 
revogado em caso de não atendimento as disposições constantes 
nas Portarias DETRAN 540/1999, 213/00 e 1845/03 e demais 
legislação em vigor sobre a matéria.

 250ª CIRETRAN - AGUAÍ
 Portaria do Diretor, de 18-4-2013
Autorizando:
a renovação do credenciamento anual para 2013, da CEN-

TRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AJR LTDA - ME, cate-
goria – A -, devidamente registrado no C.N.P.J sob numero 
08.178.785/0001-07. Sala de aula- 01(uma). Local de funcio-
namento- Rua Lourenço Giacomini, 50 – Jd. Carlota Rehder, 
Aguaí-SP. Esta autorização tem o prazo de validade por 12 meses 
a partir da publicação. o prazo acima este vinculado as vistorias 
periódicas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de 
não atendimento da Portaria 540/99 e demais legislações em 
vigor sobre a matéria. este centro terá como número de registro 
na sede circunscricional igual a 005/2001, vedada o seu reapro-
veitamento em outra unidade.

a renovação do credenciamento anual para 2013, da AUTO 
MOTO ESCOLA ALVORADA LTDA, categoria – B -, devidamente 
registrado no C.N.P.J sob numero 67.162.453/0001-95. Sala de 
aula- 01(uma). Local de funcionamento- Rua XV de Novembro, 
622- Centro, Aguaí-SP. Esta autorização tem o prazo de validade 
por 12 meses a partir da publicação. O prazo acima este vincu-
lado as vistorias periódicas, podendo a qualquer tempo ser revo-
gado, em caso de não atendimento da Portaria 540/99 e demais 
legislações em vigor sobre a matéria. Este centro terá como 
número de registro na sede circunscricional igual a 001/2001, 
vedada o seu reaproveitamento em outra unidade.

 Gestão Pública
 FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
ADMINISTRATIVO

 Despacho do Diretor Executivo, de 16-4-2013
CONVITE BEC 441101440472013OC00021 - AQUISIÇÃO DE 

ELETROÍMÃ E SUPORTES
PROCESSO 102/2013
Considerando que os valores ofertados pelas licitantes foram 

muito superiores ao orçado pela Unidade Demandante, restando 
o certame fracassado e, estando de acordo com o sugerido pela 
Autoridade Convite e pela Assessoria Jurídica da FUNDAP, REVO-
GO a presente licitação.

 Despacho do Diretor Executivo, de 18-4-2013
Ratifico a inexigibilidade de licitação, fundamentado na 

autorização da Diretora Técnica e na manifestação da Assessoria 
Jurídica, que acolho, para a contratação dos serviços técnicos 
profissionais especializados de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal, a serem prestados à Fundap, no âmbito do projeto 
“Inovaday e Rede Paulista 2013", nos termos do artigo 25, inciso 
II, combinado com art. 13, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, 
autorizando a realização da respectiva despesa, conforme segue:

Proc. 238/2013 –Fernando Carlos Pacini
Proc. 241/2013 – Isabel de Meiroz Dias

 Justiça e Defesa 
da Cidadania
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Resolução SJDC nº 039, de 18-4-2013
Altera a Resolução GSJDC nº 3/2012, para designar 
servidor, a fim de gerenciar a vida funcional dos 
servidores lotados nos Conselhos sob administra-
ção desta Pasta

A SECRETÁRIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA, 
nos termos do artigo 30, inciso II, “c” e “g”, do Decreto Estadual 
nº 28.253, de 14 de março de 1988, no uso de suas atribuições 
legais.

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica designado o servidor JÚLIO CESÁR CORRÊA 

DA SILVA, RG nº 23.543.856-X Executivo Público, em substitui-
ção à PATRÍCIA HELENA PINTO ARCURI, RG nº 21.691.411-5, 
para exercer a função de atestar as frequências dos servidores 
vinculados aos Conselhos: da Condição Feminina, da Criança e 

- Tabela C (Serviços de Trânsito) item 1.1, referente ao ano de 
2013. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

O Delegado de Polícia Diretor, Considerando o requerido pelo 
DR. ALOIZIO ROBERTO SUZEGAN, médico, CRM 117807, após 
aprovação preliminar em consultório médico de atendimento, 
bem como a apresentação da documentação exigida por lei, 
resolve: I - Renovar o credenciamento do Dr. ALOIZIO ROBERTO 
SUZEGAN, CRM 117807, com consultório localizado na Av. Rui 
Barbosa, 700, Centro, Brotas, a proceder os exames de sanidade 
física e mental exigidos na legislação vigente, para motoristas e 
candidatos à obtenção da CNH. O recredenciado fica subordinado 
à fiscalização do DETRAN e desta CIRETRAN, exercendo suas 
atividades a título precário, sob forma de permissibilidade, sem 
ônus para o Estado, podendo a qualquer instante ser notificada a 
cassação deste credenciamento, justificado o interesse da Admi-
nistração; II - Determinar ao credenciado a observância quantos 
aos valores publicados em Diário Oficial - Tabela C (Serviços de 
Trânsito) item 1.1, referente ao ano de 2013. Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação.

 156ª CIRETRAN - JACAREÍ
 Portaria do Diretor, de 18-4-2013
Notificação de Decisão de Procedimento Administrativo
P.A.nº 010/Crt/2012-Cassação DE CNH
Nome do Condutor - Nº DO PGU/Registro - Município da 

CNH
Eduardo Machado Requena - 04318237103 - Jacareí-Sp
Comunico VSa que após a tramitação do procedimento 

Administrativo em epígrafe, foi imposta a penalidade de Cassa-
ção do Direito de Dirigir Veículos Automotores, conforme disposto 
no Artigo 263, Inciso I do CTB. Notifico a VSa que, sua Carteira 
Nacional de Habilitação foi Cassada, e assim sendo, deverá 
entrega-la imediatamente nesta Ciretran, sito a Rua Waldomiro 
Anselmo 25 – Jd. Marcondes – Jacareí/Sp.

 185ª CIRETRAN - MIRASSOL
 Portarias do Diretor, de 18-4-2013
Considerando que a DRA. NELLY CRISTIAN MARTINS VOLPE, 

CRP 64219, cumpriu as exigências elencadas no artigo 22, incisos 
I e V, e parágrafos 1º e 2º da Portaria DETRAN 541/99, que trata 
da renovação do credenciamento, Resolve Autorizar a renovação 
do credenciamento da Clínica Médica do DRA. NELLY CRISTIAN 
MARTINS VOLPE, com local de funcionamento à Rua 09 de julho, 
1987, sala 605, centro, em Mirassol/SP, sendo que a presente 
autorização se faz a título precário, vinculado as vistorias perió-
dicas, podendo a qualquer tempo ser revogada, caso não atenda 
os preceitos da Portaria 541/99 e Legislação complementar. Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Considerando que a DRA. MARISTELA ALVES DE FARIA 
BILAQUE, CRP 59124, cumpriu as exigências elencadas no artigo 
22, incisos I e V, e parágrafos 1º e 2º da Portaria DETRAN 541/99, 
que trata da renovação do credenciamento, Resolve: Autorizar a 
renovação do credenciamento da Clínica Médica do DRA. MARIS-
TELA ALVES DE FARIA BILAQUE, com local de funcionamento à 
Rua Barão do Rio Branco, 20-27, centro, em Mirassol/SP, sendo 
que a presente autorização se faz a título precário, vinculado as 
vistorias periódicas, podendo a qualquer tempo ser revogada, 
caso não atenda os preceitos da Portaria 541/99 e Legislação 
complementar.

 210ª CIRETRAN - LARANJAL PAULISTA
 Portaria do Diretor, de 18-4-2013
Considerando o disposto na Lei Federal 6.575, de 30-09-78, 

bem como o artigo 328 da Lei Federal 9.503/97 do Código de 
Transito Brasileiro e resolução 178/05 do Contran em especial a 
Portaria DETRAN/SP 938/06, normas estas que dispõem sobre o 
depósito e venda em leilão público dos veículos retidos, apreen-
didos e removidos aos pátios particulares credenciados pela 210º 
Ciretran de Laranjal Paulista;

Considerando a existência de elevado número de veículos 
nas condições acima existentes no pátio de recolha desta Cire-
tran, o Delegado de Polícia e Diretor resolve;

Art. 1º - Promover, nos termos da portaria DETRAN/SP no. 
938/2006 e suas alterações das Portarias 534/2007; 728/2009 e 
977/2009 a venda em Leilão Público dos veículos que, com base 
no artigo 328, de Lei 9503/97, encontram-se removidos, apreen-
didos ou retidos no pátio da referida Delegacia por período supe-
rior a 90 dias, conforme determina o artigo 5º da Lei 6.575/78;

Art. 2º - Os veículos que apresentarem adulteração ou remar-
cação do chassi serão retirados do leilão e colocados à disposição 
da autoridade competente de policia judiciária que diligenciará 
quanto à origem dos mesmos;

Art. 3º - O serviço de processamento de dados da 210º CIRE-
TRAN, deste Município, emitira extratos referentes ao cadastro 
dos veículos a serem leiloados, com base na numeração do chassi 
e motor, quando houver, para verificação de possível queixa de 
crimes patrimoniais ou possível interesse da Corregedoria do 
DETRAN, hipóteses em que serão retidos do leilão;

Art. 4º - Não serão objetos de leilão os veículos em depósito 
à disposição da justiça ou da Autoridade Policial, com exceção 
daqueles autorizados judicialmente;

Art. 5º Serão notificados os proprietários constantes dos 
registros dos referidos veículos para que, dentro de 20 dias a 
contar da data da notificação, providenciem a retirada de seu 
veiculo, mediante a liberação da(s) Autoridade (s) competente (s) 
e saldando os débitos relativos à multa(s), IPVA; taxas devidas; 
despesas com remoção, apreensão, depósito e estadia, bem como 
notificação por via postal ou edital e as decorrentes do leilão. 
Em caso de veículos alienados, serão notificados também os 
respectivos credores quando possível que deverão submeter-se 
as mesmas condições de retirada acima descrita;

Art. 6º - Não havendo manifestação do notificado, publicar-
se-á notificação por edital: uma vez no Diário Oficial do Estado e 
duas vezes na imprensa local, para fim de, no prazo de 30 dias, 
retirar o seu veiculo do pátio, afixando-se copia na Repartição;

Art. 7º Do edital constatarão
I – o nome ou designação da pessoa ou razão social que 

figurar no Certificado de Registro ou Licenciamento como pro-
prietário do veículo;

II – caracteres da placa e do chassi/marca/modelo e ano de 
fabricação do veículo, quando possível identificação.

III – a designação do credor ou alienante, na hipótese de o 
veículo estar com penhora, arresto, seqüestro, alienação fiduciária 
ou com reserva de domínio, desde que haja registro dos respecti-
vos atos jurídicos na repartição de trânsito;

Art. 8º - A comissão de Leilão, a ser Presidida por este Diretor 
Dr. Francisco Jose Zalla Catojo RG 8.430.203 (Presidente) e será 
composta por mais 02 integrantes; Carlos Emiliano de Moura RG 
24.952.952 CPF 144.815.838-94, Carcereiro (Secretario) e Pedro 
Sparavieri RG 12.602.400 CPF 020.848.238-54 Agente Policial, 
(Membro).

Fica designado Perito Avaliador a Sr. Renato Waldemar Bartz, 
RG. 5.006.466 ao qual caberão, mediante termo de compromisso, 
todos os atos previstos nos artigos 8º e seguintes da Portaria 
DETRAN 938/06

Art. 9º - Nenhum veículo vendido como sucata dará direito 
ao registro e licenciamento. O chassi será inutilizado pelo funcio-
nário do Leiloeiro Oficial, designado para o mister.

Art.10º - Fica designado o Leiloeiro Oficial, sorteado em 27 
de março 2013 pela Comissão de Leilão do DETRAN-SP através 
da Comissão designada nos termos da legislação em vigor e 
constante da lista quíntupla apresentada por esta CIRETRAN o 
Sr. Melcon Astwarzaturian regularmente matriculado na junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o numero 583, o qual cum-
prirá as funções determinadas pela Portaria DETRAN/SP 938/06 
e suas alterações, conforme carta de autorização para venda em 
Leilão expedida pelo presidente da comissão;

Art. 11º - No ato do leilão o comprador deverá emitir um 
cheque ao equivalente a 100% do valor do veiculo arrematado, e 
mais 5% correspondente à comissão do leiloeiro, cheque este que 
deverá ser trocado por outro cheque administrativo no prazo de 
24 hr no escritório do leiloeiro, ou deposito em espécie na conta 
do leiloeiro, o não cumprimento no prazo estipulado incidirá na 
perda de 30%, do valor da arrematação em favor do comitente 
(Administração Pública), e 5% ao leiloeiro a titulo de sua comis-
são de acordo com o artigo 39 do Decreto Federal 21.981/32;

Art. 12º - A comissão de Leilão providenciará para que as 
multas, taxas devidas e as despesas com remoção, apreensão 


