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― REALIZAÇÕES EM 2015 ― 
 

 
● Reuniões Mensais 

O corpo diretivo da CA, com convite extensivo a todos os Núcleos Administrativos das demais Coordenadorias e Diretores 
dos NAR’s, se reúne periodicamente para, entre outras coisas: 
 - trocar informações e experiências; 
 - discutir propostas; 
 - verificar adequações de procedimentos; 
 - conferir o andamento dos trabalhos e metas; 
 - conhecer e discutir sugestões; 

- Reuniões gerenciais com os diretores dos NAR´S: 01/07/2015 em São Paulo e 25/11/2015 em Bauru; 
- Apresentação para as regionais através de videoconferência, do Coordenador, Davi Segantin. 

 
● Capacitação de Pessoal 

05 (cinco) funcionários foram submetidos ao total de 03 (três) cursos/congressos, almejando qualificá-los adequadamente. 

 
● Inventário Patrimonial (toda SMA) 

Elaborado pelo Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos da CA, o projeto de levantamento patrimonial, 
atualmente em fase de conclusão, visa a regularização de todo o inventário patrimonial (16.614 itens) da Secretaria do Meio 
Ambiente, identificação e chapeamento de todos os bens com etiquetas com código de barras, cadastramento no sistema 
informatizado, inclusive com a regularização contábil. 
 

 Demais atividades em estudo 
 - Estudos iniciais para instalação de elevador no prédio 6, visando maior acessibilidade às pessoas portadoras de 
deficiência física ou àquelas impossibilitadas de se utilizarem das escadas; 
- Contenção do Morro do Pinto, localizado no município do Guarujá, visando a solução de problemas relacionados ao 
deslizamento de terras; 
- Instalação do Centro de Triagem para Animais Silvestres – CETAS, no município de Registro, visando atendimento à 
demanda do Ministério Público. 

 
● Licitações  

 - 73 (setenta e três) pregões eletrônicos (BEC): 
- valor total de R$ 43.846.613,63, resultando em uma economia de 15,23%. 
- 166 (cento e sessenta e seis) contratos; 
- 51 procedimentos sancionatórios em andamento e/ou concluídos no exercício. 

 
 - 27 (vinte e sete) pregões eletrônicos (BEC) para registro de preços: 
 - 111 (cento e onze) atas de registro de preços: 

 
1.  Água (copo, garrafas e galão). 
2. Artigos de Higiene, 
3. Condutores elétricos e equipamentos de força e distribuição, 
4. Copo descartável de papel, 
5. Copo descartável de plástico e garrafa térmica, 
6. Diversos componentes de equipamentos elétricos e eletrônicos – Disjuntores, 
7. Equipamentos de instalações hidráulicas, sanitárias e de calefação, 
8. Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botijões (de 02 e 13 kg) e cilindros (de 45 kg), 
9. Gêneros Alimentícios, 
10. Impressora Térmica, 
11. Materiais de limpeza, 
12. Materiais de escritório, 
13. Materiais para Construção e Pavimentação, 



 

14. Peças, acessórios e equipamentos de informática, 
15. Pneus, 
16. Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem, 
17. Serviço de confecção de cordões para crachá, 
18. Serviço de confecção de capas plásticas para proteção de processos, 
19. Serviços de Bufê, 
20. Serviço de impressão de Crachá, envelopes e capas de processos, 
21. Serviço de licença de uso de software, 
22. Sucos 

 
 - 1 (um) convite (BEC); 
 - 64 (sessenta e quatro) dispensas de licitação – art. 24;   
 - 16(dezesseis) inexigibilidades de licitação. 
 - 86 (oitenta e seis) aquisições utilizando ata de registro de preços. 
 - 20 (vinte) análises de processos de ratificação do secretário de outras unidades. 
 

Os contratos foram negociados com reduções variáveis atingindo o limite de aproximadamente 30%. As empresas contratadas, que 
não aceitaram a redução, tiveram seus contratos rescindidos e novas licitações foram realizadas para fins de atendimento ao Decreto 
61.131/2015, especialmente nas áreas de vigilância, segurança patrimonial, portaria e limpeza. 

  
● Ata de Registro de Preços 

O Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos da CA, na qualidade de Órgão Gerenciador do SRP, tem 
atualmente 111 (cento e onze) atas ativas e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) itens disponibilizadas a todo o Sistema 
Ambiental Paulista, agilizando os procedimentos de contratação, além da redução dos preços.  

 

● Gestão de Contratos 
- Contrato CA 08/2013: firmado com a empresa GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-ME, para prestação de 
serviços de motofrete; 
- Contrato 9912380728: firmado com a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para o envio de correspondências; 
- Contrato 04/2015/CA: firmado com a empresa RADIONET LTDA – EPP, para prestação de serviços de monitoramento, 
rastreamento e localização geográfica via satélite para os veículos da frota; 
- Contrato 03/2015/CA: firmado com a empresa P&P TURISMO LTDA – ME., passagens aéreas; 
- Contrato 06/2015/CA: firmado com a empresa Portal Viagem e Turismo Ltda-EPP, passagens aéreas; 
- Contrato 02/2015/CA – firmado com a empresa ZURICH Minas Brasil Seguros S/A, seguro para os veículos da frota da 
SMA; 
- Contrato CA 002/2014: Contrato firmado com a Empresa BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME, para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências do 
Arquivo Geral do Gabinete do Secretário. 
 

● Site 
Atualização constante de informações na área do site da Secretaria do Meio Ambiente destinada à Coordenadoria de 
Administração. 

 
● Calendário anual – ALESP e TCE 

Atualização de informações. 

 
● FEHIDRO 

Auxílio na análise de casos envolvendo recursos do FEHIDRO, de forma a subsidiar decisões dos respectivos agentes 
técnicos, responsáveis pelas avenças. Total de 48 casos. 

 
● Auditorias 

Acompanhamento das auditorias realizadas na Secretaria através da Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle 
Externo. 

 
● Guardiões da Economia – Acompanhamento e resolução 

Acompanhamento das medidas adotadas para economia no Estado e elaboração de orientações para todas as unidades no 
dia 27/11. 
 
 
 



 

 Treinamentos Realizados 
Organização do “Treinamento para Aplicação do Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo” para os funcionários 
da SMA (CBRN, CFA, CA, CPLA, CEA, CPU, IBT, IG e IF), Fundação Florestal, Fundação Zoológico, CETESB e Polícia 
Ambiental, realizado no dia 30/06/2015, na sede da SMA, promovido pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
 

 Organização do arquivo da SMA em Barueri – período de 1986 a 1994 
- Cadastramento dos processos no SIGAM; 
- Higienização e desmetalização dos processos de guarda permanente; 
- Acondicionamento dos processos de guarda permanente em caixas de polipropileno corrugado para proteger os 
documentos das ações nocivas do ambiente. 
- Troca das estantes de madeira por estantes de metal esmaltado que é o mobiliário adequado para armazenar os 
documentos. Estantes de madeira podem atrair insetos, pragas e/ou emitir produtos voláteis ácido no ambiente. 
- Separação dos processos destinados à eliminação cujos prazos de guarda já se esgotaram. 

 

 Visitas Técnicas 
Foram realizadas: 

- 15, 16/07/15 e 03 a 05/11/15 - NAR IX - Ribeirão Preto: eliminação de documentos, totalizando 157 caixas de arquivos 
(21,98 metros lineares 630 kg de papéis); 
- 22, 23/07/15 e 21, 22/09/15 - NAR VII- Taubaté: eliminação de documentos, totalizando 87 caixas de arquivos (12,18 
metros lineares 390 kg de papéis); 
- 11, 12/08/15 e 18 e 19/08/15 - NAR I – Campinas: eliminação de documentos, totalizando 137 caixas de arquivos (19,18 
metros lineares 670 kg de papéis); 
- 17 e 18/09/2015 - NAR VI – Bauru: eliminação de documentos, totalizando 34 caixas de arquivos (4,76 metros lineares); 
- 28 e 29/09/2015 - NAR III – Santos: eliminação de documentos, totalizando 62 caixas de arquivos (8,68 metros lineares); 
 

 Expedição de Documentos 
- Correios: Objetos postados diariamente – atendemos todas as unidades da sede; 
- Malote: Enviados 02 (duas) vezes por semana (terças e quintas feiras) – atendemos os 10 NAR e todas as unidades da sede 
- Motoboy – 02 saídas diárias – atendemos todas as unidades da sede. 

 

 Atividades da CADA 
Foram eliminadas 552 caixas de arquivos (77,28 metros lineares 2.250 kg de papéis e 4.547 processos); 
 

 Serviços Gerais 
- acompanhamento da execução dos contratos da SMA com as empresas Vivo (telefonia móvel e mini modem), Smart Café 
(máquinas de café), e Nexstar (Serviço de Copa); 
- remoção de materiais inservíveis (jornais) da sede da SMA para o Fundo de Solidariedade; 
- abertura de chamados junto à CETESB para manutenção predial em geral (troca de lâmpadas e consertos em geral); 
- encadernações, impressões, confecção de cartões de visita e escaneamento de documentos diversos; 
- montagem, desmontagem e troca de dobradiças de mesas e armários; 
- auxílio na implantação da impressão corporativa; 
- acompanhamento dos contratos de telefonia móvel, visando o atendimento da Resolução n° 64/2013 de redução de gastos; 
- encaminhamento de equipamentos para assistência técnica; 
- organização de serviço de copeiragem para atendimento de audiências do Gabinete e CONSEMA. 
 

 Arrolamento de veículos  
- Processo de arrolamento;  
- Controle do processo;  
- Solicitação de vagas em pátio junto ao GCTI;  
- Recolhimento de veículos;  
- Reuniões e viagens junto aos Institutos e Polícia Ambiental. 

 

 DMCC e DGVO  
- Elaboração e envio do Demonstrativo Mensal de Consumo de Combustíveis e Demonstrativo de Gastos com Veículos 
Oficiais (Semestral) ao GCTI.  

 
 Serviços no Detran  

- Licenciamento dos veículos da Sede, regionais e PAmb;  
- Entrega de Identificação de condutor em infração de trânsito junto com toda a documentação necessária.  
 
 



 

 Regularização de Embarcações  
- Providências para entrega de documentos à Capitania dos Portos de Santos: BADE (Boletim de Atualização de 
Embarcação), BSADE, Termo de Responsabilidade, cópias do seguro – DPEM e outros documentos da Secretaria para 
regularização, atualização e registro das embarcações da Polícia Ambiental e Baixa e arrolamento de embarcações. 

 

 Engenharia 
 - Recebimento e análise do Projeto Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas; 
 - Manutenção do telhado do sobradinho da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (acompanhamento e 

recebimento do serviço); 
- Atualização Layout SMA (Prédio 1, Prédio 6, Prédio 12, Sobradinho GSTIC); 
- Estudos/Layout (CPLA, CBRN, CFA, GTAPE, CEA, PMVA, GSTIC, 12º andar P 1, Térreo P1); 
- Sistema de Gestão Imobiliária (cadastramento, atualização e consulta); 
- Acompanhamento do pagamento do rateio de despesas do Poupatempo SBC (controle mensal); 
- Arquivo Barueri (Vistoria, Elaboração de TR para reforma geral e manutenção do telhado. Acompanhamento da 

execução do serviço de manutenção do Telhado); 
- Mudança da Coordenadoria de Educação Ambiental (TR para adequação de layout e serviço de cabeamento 

estruturado, acompanhamento da execução do serviço de cabeamento, acompanhamento da mudança, TR para adequação da 
sala do Coordenador e Vistoria para entrega e recebimento do Prédio devolvido); 

- Verificação do aterramento da Iluminação Externa (Parque Vila Lobos); 
- Projeto de Cabeamento Estruturado da Coordenadoria de Planejamento Ambiental (prédio 6 - englobando o TR para 

elaboração do projeto, recebimento e análise); 
- Elevador do Prédio 6 (TR para elaboração do projeto/CPOS, Edital para chamamento); 
- Polícia Ambiental (Vistoria Taubaté, V Mariana, Acompanhamento TR/CPOS e Vistoria para recebimento do prédio de 

Presidente Venceslau); 
- Instituto Geológico (acompanhamento e recebimento da obra Telhado - Joaquim Távora); 
- Museu de Geologia (Elaboração de TR Técnica e Preço para elaboração do projeto); 
- Prédio 1- Parede dos Secretários (TR e Acompanhamento execução do serviço); 
- Prédio 1- Divisórias no 5º andar, sala de reunião, Município Verde e Azul, Comando Policia Ambiental - TR e 

execução); 
- CETAS - Centro de Triagem de Animais Silvestres – Registro (Vistoria, Elaboração de TR para execução de projeto e 

Edital chamamento); 
- Morro do Pinto – Guarujá (Vistoria, elaboração de TR para execução de projeto, edital chamamento); 
- Prédio 12 - 4º andar (Execução de Projeto de Adequação de Layout, Elaboração de TR para execução de Projeto de 

Cabeamento/Iluminação e Recebimento e análise do projeto); 
- Convênios: Botucatu (Vistoria e acompanhamento) e Pedra do Baú (Acompanhamento); 
- Regionais e URATs: Campinas (Vistoria, Estudos, Elaboração de TR para Manutenção Esgoto, Caixa d'água e 

Acompanhamento e recebimento dos serviços); Araçatuba (Vistoria e Estudos layout); Santos (Vistoria renovação do Aluguel); 
URAT Registro (Vistoria, Estudos, Elaboração de TR para manutenção Gera e Elaboração de TR para Fornecimento e 
instalação de Cobertura para Veículos); São José do Rio Preto (Vistoria, Estudos e Elaboração de TR para contratação do 
projeto); Presidente Prudente (Vistoria); URAT Marília (Vistoria e Estudos); Bauru (Vistoria e Estudos); URAT São Carlos 
(Vistoria e Estudos); Taubaté (Vistoria e TR Cabeamento Estruturado); URAT São José dos Campos (Vistoria); Sorocaba 
(Vistoria, TR manutenção do telhado, Execução serviço de manutenção e Layout novas salas); Ribeirão Preto (Vistoria e 
Estudos Layout); URAT Franca (Vistoria e Estudos Layout); CFA/CTRFM - NF-1 e NAR-X (Vistoria). 
 

 Acordo com a CETESB para uso do espaço da Regional de Sorocaba em nova a ser 
construída. 

 

 Aquisição de mais espaço para a Regional de Ribeirão Preto junto ao prédio do DER. 
 

 Instituição das URATS da CA (Resolução SMA 86/2015). 
 

 Redirecionamento das ligações telefônicas nas Regionais através de mensagem gravada 
(projeto piloto em Sorocaba). 

 


