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 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 ETAE FREI ARNALDO MARIA DE ITAPORANGA - VOTU-
PORANGA

Portaria do Diretor de Escola, de 04/09/2021
AUTORIZANDO, com base na Deliberação CEETEPS - 9, de 

20/10/97, em seu Artigo 12º , Laerte Reis Venâncio de Oliveira 
- RG18.557.118 - Auxiliar de Apoio, a continuar ocupando o 
imóvel destinado à zeladoria, por mais 2 (dois) anos. Vigência: 
04/09/2021

à 04/09/2023 (Não publicada em época oportuna).
ETAE FREI ARNALDO MARIA DE ITAPORANGA - VOTUPO-

RANGA
Portaria do Diretor de Escola, de 04/09/2021
AUTORIZANDO, com base na Deliberação CEETEPS - 9, de 

20/10/97, em seu Artigo 12º , Nelson dos Santos - RG10.487.061 
- Auxiliar de Apoio, a continuar ocupando o imóvel destinado 
à zeladoria, por mais 2 (dois) anos. Vigência: 04/09/2021 à 
04/09/2023 (Não publicada em época oportuna).

 Despacho da Diretora Superintendente do CENTRO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA “PAULA SOUZA”, 
de 08/10/2021

Considerando o disposto § 2º, do artigo 15 da lei 8,666/93;
Considerando o disposto no inciso III e VII do artigo 5º, do 

Decreto estadual 47.945, de 16/07/2003 e suas alterações;
Considerando que este Centro “Paula Souza” realizou 

a 3º (terceira) pesquisa trimestral de mercado conforme 
documentações e quadro comparativo juntado aos respec-
tivos autos, restando, portanto, comprovada a vantagiosi-
dade de todos os itens da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 019/2020.

Para tanto, publique-se conforme segue:
Empresa Detentora: CANTARES MAGAZINE - EIRELI
ATA 019/2020
MESA PARA COZINHA INDUSTRIAL, com tampo em aço 

inox aisi 304 ligas 18.8, no formato retangular, com tampo 
medindo (2000x700) mm, na altura total de 850 mm, con-
tendo espelho de 150mm de altura, estrutura em aço inox, 
de seção tubular, base com 04 (quatro) rodízios, sendo 02 
fixos e 02 giratórios com travas, com garantia de no mínimo 
12 meses.

Marca: Relux - Modelo: Especial - Procedência: Nacional
Preço Unitário
1.539,00
Ficam integralmente mantidas todas as condições pac-

tuadas na respectiva Ata de Registro de Preços no Processo 
421864/2020.

 EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Modalidade: Dispensa de Licitação
Parecer Referencial CJ/SDE nº 3/2021
Nota de Empenho: 2021NE00384
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Contratada: CPS – Comércio de Placas de Sinalização Ltda., 

inscrita no CNPJ sob o nº 08.889.978/0001-68
Objeto: Prestação de serviços gráficos, para confecção de 

até 30 (trinta) placas em poliestireno (P.S).
Valor total da contratação: R$ 3.600,00 (três mil e seis-

centos reais).
Classificação de Recursos: UGE 100.102 - Natureza da 

Despesa 33.90.39 - PTRES 100.118.
Data de Emissão da Nota de Empenho: 14 de outubro de 

2021.
 EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Modalidade: Dispensa de Licitação
Parecer Referencial CJ/SDE nº 3/2021
Nota de Empenho: 2021NE00383
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Contratada: De Paula Menezes Construções Ltda., inscrita 

no CNPJ sob o nº 31.631.116/0001-52
Objeto: Locação de Plataforma Elevatória, com lança arti-

culada, para trabalhos em altura de 15 a 16 metros, movida a 
diesel, pelo período de 07(sete) dias corridos.

Valor total da contratação: R$ 5.194,00 (cinco mil, cento e 
noventa e quatro reais).

Classificação de Recursos: UGE 100.102 - Natureza da 
Despesa 33.90.39 - PTRES 100.118.

Data de Emissão da Nota de Empenho: 14 de outubro de 
2021.

 EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Modalidade: Dispensa de Licitação
Parecer Referencial CJ/SDE nº 3/2021
Nota de Empenho: 2021NE00385
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Contratada: Digitalnet Brasil Sistemas de Colaboração 

Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.933.907/0001-27
Objeto: Fornecimento de LICENÇAS DE USO DO APLICATIVO 

ZOOM, incluindo suporte técnico com garantia de instalação, 
utilização e atualização do software, para atender demandas da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Valor total da contratação: R$ 6.118,00 (seis mil, cento e 
dezoito reais).

Classificação de Recursos: UGE 100.102 - Natureza da 
Despesa 33.90.39 - PTRES 100.118.

Data de Emissão da Nota de Empenho: 14 de outubro de 
2021.

Os PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador 
e auxiliam os empregadores na busca de recursos humanos, 
promovendo o encontro de ambos, entre quem procura emprego 
e quem tem uma vaga, dentre outros serviços.

Promove a (re)colocação do trabalhador no mercado de tra-
balho por meio de buscas junto ao Sistema Nacional de Emprego 
– SINE. Busca-se, dessa forma, a redução dos custos e do tempo 
de espera, tanto para o trabalhador, quanto para o empregador.

O Seguro-Desemprego que tem por finalidade promover a 
assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado 
em virtude da dispensa sem justa causa, é um serviço oferecido 
em todas as unidades dos PATs. O serviço de emissão da Car-
teira de Trabalho é oferecido em toda a rede de PATs do Estado 
de São Paulo, inclusive com orientação para os que desejam a 
obtenção da Carteira de Trabalho digital.

Os interessados pelas vagas de emprego podem se cadas-
trar pessoalmente nos PATs ou no site https://empregabrasil.
mte.gov.br/. Ou agendar um atendimento: http://pat.agendasp.
sp.gov.br/eagenda.web/PAT.

O Estado de São Paulo acaba de disponibilizar 90 mil vagas 
para o período 2021/2022, podendo ser ampliado este número, 
por meio do programa Bolsa-Trabalho, que proporciona qualifi-
cação profissional e renda para cidadãos que estão desemprega-
dos e em situação de alta vulnerabilidade social. Os beneficiários 
receberão qualificação profissional e um benefício financeiro.

Muito importante destacar que a tendência atual, como 
sabemos, é que os serviços de atendimento em geral, não só 
dos PATs, tornem-se cada vez mais na modalidade remoto, via 
online. Isto vai requerer um constante trabalho de treinamento 
dos atendentes, implantação de serviço de internet rápida, 
acompanhamento, supervisão e manutenção do equipamento, 
melhoria da estrutura dos Postos de Atendimento, fornecimento 
de materiais básicos de consumo e principalmente a necessida-
de de atualização dos equipamentos de informática.

Riscos Associados ao Alcance das Metas:
• A pandemia do COVID-19, em 2020/21, certamente 

causará alto impacto no alcance das metas, devido aos Postos 
de Atendimento ao Trabalhador terem ficado por algum tempo 
fechados ou com horário de atendimento reduzido, embora 
tenha havido ampliação das ferramentas digitais para atendi-
mento e orientação aos trabalhadores e empregadores.

• Outro fator de alto impacto que poderá afetar o alcance 
das metas é a demora ou corte no repasse de recursos para o 
FUNTESP/SP.

• A eventual troca de equipe técnica nas Unidades dos PATs 
frequentemente causa baixa na qualidade de atendimento nas 
Unidades, necessitando de constante treinamento.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS:
1 -Emenda Parlamentar 2-Específico (RF) 3-Voluntário
R$ R$3.413.009,01 R$
4-Valor Total do Repasse 5-Recursos Próprios(2% do RF) 6- Outros
R$3.413.009,01 R$68.260,18 R$
7-Valor Total do Plano de Ações
(4+5+6) R$3.481.269,19

METAS:
VALOR TOTAL DO PLANO DE AÇÃO
R$ 3.481.269,19
NOME DA META -
Ente federado: Estado de São Paulo
- Números referentes ao Sistema de Intermediação de Mão 

de Obra e Seguro Desemprego do SINE, utilizado pelos PATs. 
Índice de gestão descentralizada – IGD: indicador sintético, 
apurado anualmente, que estabelece mecanismo de incentivo 
à melhoria do resultado da política pública, e que será utilizado 
como critério de alocação dos recursos. Relação entre o número 
de atendimentos, o tempo gasto neste atendimento, o custo 
deste tempo e seus resultados efetivos. Números entregues pelo 
próprio SINE.

1- Indicador do esforço na captação de vagas - 23. (Rela-
ção entre o número de inscritos sobre o número de vagas de 
emprego).

2- De adequação do perfil das vagas - 17. (Número de 
colocados sobre o número de vagas)

3- De eficiência dos encaminhamentos – 5. (Número de 
colocados pelo número de encaminhados)

4- De eficiência dos encaminhamentos dos requerentes do 
Seguro-Desemprego – 6. (Número de colocados sobre o número 
de encaminhados)

Fonte: Portaria-SPPE-Sepec-ME-nº-8057-de-20-de-março-
-de-2020-Anexo II

DESCRIÇÃO DA META
METAS - Aumentar a efetividade do SINE
NOME DA AÇÃO - Aumentar a participação do SINE no total 

de admissões no mercado de trabalho formal.
DESCRIÇÃO DA AÇÃO - Gerir e manter unidades de aten-

dimento de funcionamento contínuo para disponibilizar ações e 
serviços de habilitação ao seguro-desemprego, intermediação 
de mão de obra, orientação profissional e encaminhamento à 
qualificação profissional.

METAS DO PROGRAMA VINCULADAS: - Aumentar a parti-
cipação do SINE no total de admissões no mercado de trabalho 
formal (quantidade de colocações SINE/quantidade de admis-
sões CAGED).

DESTINAÇÃO DE RECURSOS:
VALOR TOTAL DO PLANO DE AÇÃO, VALOR TOTAL DE 

CUSTEIO, VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO, SALDO DISPONÍVEL
ITENS DE DESPESA

CÓDIGO NATUREZA DE DESPESA TIPO DE DESPESA VALOR
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CUSTEIO 3.413.009,01

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESTIMENTO 68.260,18

- ANÁLISE do PAS/21 pelo CETER-SP:
TIPO DE ANÁLISE: Técnico /Financeira
RESULTADO DA ANÁLISE: Aprovado
RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE:
Patricia Ellen da Silva - CPF: 283.018.748-21 – Presidente/

Titular/ Sec. de Desenv. Econômico
Jorge Tatino Jr. – CPF: 323.873.158-04 - Suplente/Sec. de 

Desenv. Econômico
Marília S. Alves de Castro – CPF: 837.126.588-34 - Titular/ 

Facesp
Fatima Justo Cortella – CPF: 531.734.228-72 - Vice-presi-

dente /Titular / Sec. Desenvolvimento Social
Gener Silva – CPF: 073.866.218-68 - Titular / Fecomercio
Luis Fernando Amaral Binda – CPF: 064.475.068-50 – Titu-

lar/ Faesp
Danilo Pereira da Silva – CPF: 664.239.708-82 - Suplente 

/ Força Sindical
Narciso Figueirôa Jr. – CPF: 082.792.638-37 - Titular / 

Fetcesp
Wagner Menezes – CPF: 130.252.898-05 – Titular/ CUT
Rene Vicente dos Santos – CPF: 149.449.258-08 – Titular/

CTB
Paulo de Oliveira – CPF: 097.656.938-85 – Titular/CSB
Atilio M. Peppe – CPF: 427.489.258-15 - Suplente/SRTE
Celso Toshito Matsuda – CPF: 290.566.918-72 - Titular/ Sec. 

Agricultura e Abastecimento
Ana Saeko Suto – CPF: 009.964.338-30 - Titular/ Sec. Fazen-

da e Planejamento
Nicolino Eugênio da Silva Jr. – CPF: 010.998.408-05 - Titular/ 

Febraban
Amauri Sérgio Mortágua - CPF: 559.171.198-72 – Titular/ 

UGT

 Deliberação CETER n. 03, de 26 de agosto 2021.
O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do 

Estado de São Paulo – CETER/SP, no uso de suas atribuições, em 
reunião ocorrida em 26 de agosto de 2021, aprovou a seguinte

DELIBERAÇÃO:
Artigo1º - Fica aprovado, sob o aspecto técnico-financeiro, 

o Plano de Ações e Serviços – PAS do Sistema Nacional de 
Emprego – SINE, referente ao exercício de 2021, do Governo do 
Estado de São Paulo, em razão de ter sido concluído, com base 
em análise das informações fornecidas pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do Estado de São Paulo, que:

I – está em conformidade com as orientações do modelo 
constante do Anexo I da Portaria SPPE/Sepec/ME nº 8057, de 20 
de março de 2020;

II – as ações estão adequadas ao objetivo geral e às metas 
de resultado;

III – a destinação de recursos está adequada às ações;
IV– a destinação de recursos a serem repassados pela 

União, do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ou provenien-
tes de Emendas Parlamentares, limita-se à relação de naturezas 
de despesas constante do Anexo III da Portaria SPPE/Sepec/ME 
nº 8057, de 20de março de 2020;

V – a destinação dos recursos alocados pelo Governo do 
Estado de São Paulo ao Fundo do Trabalho do Estado de São 
Paulo - FUNTESP está em consonância com o previsto em sua 
Lei Orçamentária Anual e atende ao disposto na legislação 
estadual de trabalho, emprego e renda e às deliberações deste 
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Estado de 
São Paulo – CETER/SP

Artigo 2º - Artigo 2° - Os membros do Conselho ratificaram, 
em 27.08.2021, após o credenciamento do CETER pelo Conselho 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a decisão de que trata o 
artigo 1º.

Artigo 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de 
sua publicação.

PATRÍCIA ELLEN DA SILVA
Presidente do CETER/SP
PLANO DE AÇÕES E SERVIÇOS – PAS 2021 – SINE
DADOS BÁSICOS:
- Ente Recebedor - CNPJ: 51.213.049/0001-63 - Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo;
- Data final da vigência - 31/12/2021;
- Fundo Recebedor - CNPJ: 43.165.170/0001-39 – Fundo do 

Trabalho do Estado de São Paulo;
- Órgão Repassador - Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego/SPPE do Ministério da Economia;
- Programa - Gestão e Manutenção da Rede de Atendi-

mento do SINE;
- Fundo Repassador - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

– FAT.
DIAGNÓSTICO:
Apesar da pandemia, o Estado de São Paulo teve 491 mil 

empregos criados no acumulado de janeiro a junho de 2021, 
assim correspondendo a 32% do total dos empregos gerados 
no país (1,5 milhão). O Relatório da Fundação Seade também 
demonstrou que pelo segundo mês consecutivo, em junho, 
houve pequena elevação do emprego formal em relação ao mês 
anterior (0,8%). O acréscimo de 106 mil empregos decorreu do 
fato de as admissões (541 mil) superarem os desligamentos 
(436 mil), o que aumentou para 12,7 milhões o contingente de 
empregados. Esse crescimento de junho ocorreu em todas as 
regiões paulistas. A variação positiva do emprego nos setores 
econômicos foi: 45 mil em Serviços e Agricultura e 26 mil 
Pecuária e Pesca, 11 mil na Indústria, 21 mil no Comércio e na 
Construção foram 2 mil.

Dos 14,8 milhões de desempregados estimados no país, 
aproximadamente 3,5 milhões são do Estado de São Paulo. 
Sendo, 1,9 milhão na região metropolitana e 1 milhão apenas na 
capital. A taxa de desemprego manteve-se em 14,6%, próxima 
da nacional (14,7%). Segundo o estudo do SEADE, denominado 
Trajetórias Ocupacionais, 28% das pessoas mudaram sua condi-
ção de atividade. “Ou seja, 3,88 milhões de pessoas tiveram sua 
forma de inserção no mercado de trabalho alterada no intervalo 
de apenas um ano”. Em geral, a condição tornou-se mais adver-
sa. As pessoas pioraram de vida. Só 7% delas migraram “para 
uma situação mais favorável, passando de desempregado ou 
inativo em 2019 para ocupado em 2020”.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, tem trabalhado firme no sentido de incentivar 
a retomada segura da atividade econômica, o empreendedoris-
mo e a geração de renda através de uma série de iniciativas. 
Mas sabemos que o mercado de trabalho está se modificando 
rapidamente e muitos empregos deixarão de existir, seja pelos 
novos sistemas de automação ou mesmo pelos novos formatos 
de trabalho. Novas ocupações aparecerão, o que torna urgente 
um esforço no sentido de atualizar a nossa força de trabalho, 
oferecendo oportunidades de qualificação ou requalificação. 
Espera-se que, com a volta às atividades, o setor de serviços 
volte a crescer e gerar empregos. Fundamental também falarmos 
de inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
a pobreza é visivelmente crescente em nosso Estado e em nosso 
país, assim, não existindo o emprego, precisamos oferecer a 
oportunidade do pequeno negócio, dito empreendedorismo. 
Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado 
oferece programas e cursos de qualificação objetivando a (re)
colocação do trabalhador, o empreendedorismo e, através do 
Banco do Povo Paulista, o acesso ao microcrédito. Nos Postos 
de Atendimento ao Trabalhador, PATs, além destes serviços, o 
cidadão também pode contar com orientação e encaminhamen-
to para a qualificação profissional com muitas opções de cursos 
em todo o Estado; programa de preparação para o primeiro 
emprego, programa do trabalho inclusivo para as pessoas com 
deficiência e para os egressos do sistema prisional.

O Estado de São Paulo conta com 234 PATs - Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador, distribuídos em 16 regiões adminis-
trativas; sendo que, de acordo com o número de atendimentos 
diários, são 199 Postos de pequeno porte, 28 Postos de médio 
porte e 7 Postos de grande porte (segundo os números de 2020, 
bastante afetados pela pandemia de Covid-19). Vale ressaltar 
que, devido à pandemia do Covid-19, alguns PATs ficaram total 
ou parcialmente inativos neste período 2020/21.

A maior dificuldade detectada no atendimento ao trabalha-
dor em nossa rede SINE foi a necessidade de modernização da 
estrutura de TI. Principalmente em função da migração para o 
sistema digital da maior parte das ações executadas. Foi o que 
motivou a nossa opção de usar o recurso disponível nesta área 
principalmente.

Em cada uma destas 16 Regiões Administrativas existe 
uma Diretoria Regional, que faz o contato entre o Governo e 
os Municípios. Uma das funções destas DRs é fazer contatos 
e parcerias com as empresas e prefeituras dos Municípios, 
informando-os sobre os programas do Governo do Estado e 
oferecendo os serviços dos PATs. Uma estratégia de captação 
de vagas que obteve grande sucesso, otimizando e barateando 
todo o processo, foi trazer o RH das empresas para a seleção dos 
trabalhadores dentro do PAT.

OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS:
Aumentar a participação (%) do SINE no total de admis-

sões no mercado de trabalho formal por meio da gestão e 
manutenção de unidades de atendimento de funcionamento 
contínuo que disponibilizem ao trabalhador, requerente ou não 
do Seguro-Desemprego, ações e serviços de colocação no mer-
cado de trabalho, orientação profissional e encaminhamento à 
qualificação profissional para auxiliá-lo na busca ou preservação 
de emprego, bem como apoiar o empregador a divulgar vagas 
de emprego e a encontrar candidatos com perfil adequado para 
ocupá-las.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 PROCESSO SDE nº 2019/00007
CONTRATADA: BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
APOSTILA DE REAJUSTE
À vista dos elementos instrutórios deste processo, em especial o Demonstrativo de Reajuste de fl._____, que APROVO, com 

base no índice de reajuste de preços IPC/FIPE de 6,22% – janeiro2020/janeiro2021 (prestação de serviços de limpeza predial, hos-
pitalar e ambiente escolar), e, ainda, considerando-se o disposto nos parágrafos terceiro e quarto, da Cláusula Sétima, do Contrato 
nº 013/2020, AUTORIZO o reajuste de preços no contrato firmado com a empresa BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA 
E ADMINISTRAÇÃO LTDA – CNPJ: 18.896.031/0001-38, passando o valor mensal de R$ 16.968,11 (dezesseis mil, novecentos e 
sessenta e oito reais e onze centavos) para R$ 18.022,86 (dezoito mil e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), a partir de 
01/01/2021, conforme segue abaixo:

DEMONSTRATIVO DE REAJUSTE – Data base: janeiro/2021 – 6,22% - considerando os valores referenciais do Cadter.
ITEM SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ÁREA (M²) (1) VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO M² VALOR MENSAL TOTAL
1 Áreas Internas: Pisos acarpetados 62,80 R$ 5,5287 R$ 347,20
2 Áreas Internas : Pisos frios 3.334,26 R$ 3,3172 R$ 11.060,41
3 Áreas Internas: Com espaços livres - Saguão / Hall / Salão 2.158,29 R$ 1,6586 R$ 3.579,74
4 Áreas Internas: Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação** 251,01 R$ 3,3172 R$ 832,65
5 Áreas Externas: Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações 95,00 R$ 2,0124 R$ 191,18
6 Áreas Externas: Varrição de passeios e arruamentos 8.162,53 R$ 0,2211 R$ 1.804,73
7 Vidros Externos: Frequência Trimestral (sem exposição à situação de risco) 123,95 R$ 0,5528 R$ 68,52
8 Vidros Externos: Frequência Trimestral (com exposição à situação de risco) 166,94 R$ 0,8292 R$ 138,43
TOTAL GERAL   R$ 18.022,86

 PROCESSO SDE nº 2020/00101
CONTRATADA: GRAVITA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
APOSTILA DE REAJUSTE
À vista dos elementos instrutórios deste processo, em especial o Demonstrativo de Reajuste de fl._____, que APROVO, com 

base no índice de reajuste de preços IPC/FIPE de 6,22% – janeiro 2020 / janeiro 2021 (prestação de serviços em geral), e, ainda, 
considerando-se o disposto nos parágrafos terceiro e quarto, da Cláusula Sétima – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE, do Contrato nº 
007/2020, AUTORIZO o reajuste de preços no contrato firmado com a empresa GRAVITÁ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP – CNPJ: 
10.833.448/0001-40, passando o valor mensal de R$ 16.630,05 (dezesseis mil, seiscentos e trinta reais e cinco centavos), para R$ 
17.654,95 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), a partir de 01/01/2021, conforme segue 
abaixo:

DEMONSTRATIVO DE REAJUSTE – Data base: janeiro/2021 – 6,22%
ITEM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE DE MEDIDA(m²) VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO  VALOR  MENSAL  TOTAL
A Manutenção e conservação de gramados em área plana 24.898,20 R$ 0,69 R$ 17.179,76
B Manutenção e conservação de gramados em área de talude 579,50 R$ 0,82 R$ 475,19
TOTAL GERAL R$ 17.654,95

 PROCESSO SDE nº 72/2019 (SPdoc nº 3030688/2019
CONTRATADA: RG LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
APOSTILA DE REAJUSTE
À vista dos elementos instrutórios deste processo, em especial o Demonstrativo de Reajuste de fls.1076/1079, que APROVO, 

com base no índice de reajuste de preços IPC/FIPE de 2,38% – maio2019/maio2020 (prestação de serviços em geral), e, ainda, 
considerando-se o disposto nos parágrafos terceiro e quarto, da Cláusula Sétima, do Contrato nº 001/2018, AUTORIZO o reajuste 
de preços no contrato firmado com a empresa RG LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. – CNPJ: 10.944.071/0001-04, passando o valor 
estimado mensal de R$ 101.989,03 (cento e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e três centavos) para R$ 104.065,62 (cento e 
quatro mil, sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), a partir de MAIO/2020, conforme segue abaixo:

DEMONSTRATIVO DE REAJUSTE – Data base: maio/2020 – 2,38% - considerando os valores referenciais do Cadter.
Valores atualizados

  Valor Fixo  Valor Variável Horas Adicionais     Total
Descrição dos Serviços  Veículo/Mês  Km/Mês estimada  Valor Unitário R$   Valor Km rodado  Qtde horas Valor hora R$  Total horas R$
  (2)  (3) (4)  (5)=(3)x(4)  (6) (7) (8)=(6)x(7)
Grupo A - 16 hrs - segunda a domingo  R$ 14.582,90  6.700 0,55  R$ 3.685,00  13 24,69 320,97  R$ 18.753,52
     5 32,93 164,65
Grupo B - 12 hrs - segunda a sexta  R$ 7.878,38  8.510 0,52  R$ 4.425,20  41 24,69 1.012,29  R$ 21.358,90
     5 32,93 164,65
Grupo S2 - 12 hrs - segunda a sexta  R$ 7.786,96  30.000 0,48  R$14.400,00  72 24,69 1.777,68  R$ 63.953,20
     32 32,93 1.053,76  R$ 104.065,62

 PROCESSO SDE nº 2020/00017
CONTRATADA: VIVA LOG ENTREGAS EIRELI
CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
APOSTILA DE REAJUSTE
À vista dos elementos instrutórios deste processo, em especial o Demonstrativo de Reajuste de fl. 435, que APROVO, com base 

no índice de reajuste de preços IPC/FIPE de 2,38% e 8,50% – maio2019/maio2020, e maio2020/maio2021 (prestação de serviços em 
geral), e, ainda, considerando-se o disposto nos parágrafos terceiro e quarto, da Cláusula Sétima, do Contrato nº 005/2020, AUTORI-
ZO o reajuste de preços no contrato firmado com a empresa VIVA LOG ENTREGAS EIRELI – CNPJ: 11.720.561/0001-81, passando o 
valor mensal de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), a partir de maio de 2020 para R$ 7.268,98 (sete mil, duzentos e sessenta e oito 
reais e noventa e oito centavos), e a partir de maio de 2021 para R$ 7.886,84 (sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e 
quatro centavos), conforme segue abaixo:

DEMONSTRATIVO DE REAJUSTE – Data base: maio/2020 – 2,38% e maio/2021 – 8,50%:
ITEM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

QTDE. VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO 2,38%  VALOR MENSAL TOTAL VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO 8,50% VALOR MENSAL  TOTAL
1 Prestação de serviços de MOTOFRETE - até 2.520km/mês 2 R$ 3.634,49 R$ 7.268,98 R$ 3.943,42 R$ 7.886,84
TOTAL GERAL R$ 7.268,98 R$ 7.886,8
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