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 Meio Ambiente
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 24-03-2014
Ratificando a dispensa de licitação, reconhecida pelo 

Diretor Geral do Instituto Florestal a favor da empresa RA’S 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP, nos termos do disposto 
no artigo 26 da Lei federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. com o 
artigo 26 da Lei Estadual 6.544/89 e com fundamento no artigo 
24, inciso IV, da Legislação Federal de Licitações e Contratos, 
referente a recuperação da rede aérea de média e baixa tensão 
localizada no Parque Estadual Alberto Löfgren e área adminis-
trativo do Instituto Florestal. Fica a contratação condicionada 
à observância e integral cumprimento da legislação vigente e 
das orientações do Parecer CJ/SMA 181/2014. (Processo SMA-
1040/2014)

 COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE 
E RECURSOS NATURAIS

 Despacho da Coordenadora, de 25-03-2014
À vista dos elementos constantes dos autos, Homologo o 

resultado e Adjudico o objeto do Convite BEC 4988/2014 – fone 
com microfone, para audição e comunicação via computador, 
em favor da empresa conforme grade abaixo: (Processo SMA 
904/2014)

ITEM CNPJ EMPRESA VALOR R$
1 53.249.470/0001-50 Sistécnica Comercio, Importação, Exportação de 

Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda
1.314,00

 COORDENADORIA DE PARQUES 
URBANOS

 Extrato de Contrato
3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato 18/2011
Processo 4.878/2011
Contrato: 18/2011
Parecer Jurídico 152/2014.
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

Coordenadoria de Parques Urbanos.
Contratado: COPSEG.
CNPJ: 03.038.653/0001-58
Objeto: Prorrogação contratual, prestação de serviços de 

Vigilância/ segurança patrimonial no Parque Villa-Lobos.
Vigência: 01-03-2014 a 31-08-2014.
Valor: R$ 2.050.878,28
Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 33903795 

UGE 260121, Programa de trabalho: 18541261356770000 Nota 
de empenho 2014NE00071.

Data da Assinatura: 28-03-2014

Parecer do Conselho de Curadores
O Conselho de Curadores da UNIVESP representado pelos 

seus membros que neste subscrevem, no exercício de suas 
atribuições estatutárias, examinou as Demonstrações Contábeis 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, com-
preendendo os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, 
e as Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos 
de Caixa, complementadas pelas notas explicativas e pare-
cer favorável do Conselho Fiscal, aprovando as mencionadas 
demonstrações.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2014.
Carlos Vogt – Presidente
João Carlos Ferrari Correa
Fernando Ferreira Costa
Laura Laganá
José de Souza Martins
Ruy Martins Altenfelder Silva
Carlos Vogt – Presidente
Márcio Luiz de Andrade Netto
Diretor Administrativo
Waldomiro Loyolla
Diretor Acadêmico
Rodrigo César Oliveira Carvalho
Contador – CRC 1SP 267472/O-4
São Paulo, 31 de dezembro de 2013.

 Esporte, Lazer e 
Juventude
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Retificação do D.O. de 13-03-2014
Processo: SELJ 0970/2013
Contratação por Inexigibilidade de Licitação
Contratada: Zênite Informação e Consultoria S.A.
Onde se lê: Despacho do Secretário, de 14-02-2014
Leia-se: Despacho do Secretário, de 13-03-2014

 Habitação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Extrato de Convênio
Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º da Cláusula 

Décima, dos Anexos I.II e III, do Decreto 46.657, de 01-04-2002, 
fica prorrogado o convênio referente ao Município abaixo 
discriminado.

BERTIOGA PROC.SH.461.05.2010 PRORROGADO ATÉ 
20-08-2014.

e sessenta mil trezentos e quarenta e nove reais) através do 
Sistema de Alteração Orçamentária (SAO), conforme expedien-
tes 10046/2013-5-00001 e 10046/2013-5-00003.

3.3 Balanço Financeiro
Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como 

os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com 
os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem 
para o início do exercício seguinte. Como a UNIVESP, em 2013, 
utilizou-se apenas de recursos vinculados ao Tesouro do Estado 
(Fonte 001), todos os ingressos e dispêndios financeiros foram 
resultantes da execução orçamentária, resultando em uma 
movimentação financeira da ordem de R$ 15.809.784 (quinze 
milhões, oitocentos e nove mil setecentos e oitenta e quatro 
reais).

3.4 Demonstração das Variações Patrimoniais
Evidencia as variações quantitativas – transações no setor 

público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido –, o 
resultado patrimonial e as variações qualitativas – transações 
no setor público que alteram a composição dos elementos 
patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, decorrentes da 
execução orçamentária. O resultado patrimonial apresentado no 
período foi de R$ 4.907.789 (quatro milhões, novecentos e sete 
mil setecentos e oitenta e nove reais).

3.5 Balanço Patrimonial
Evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patri-

monial da entidade pública, por meio de contas representativas 
do patrimônio público. O Conselho Técnico-Administrativo da 
UNIVESP envidou grandes esforços, em conjunto com o Governo 
do Estado, para colocar em funcionamento as áreas administra-
tiva e acadêmica e consolidar a institucionalização da quarta 
Universidade Pública de São Paulo. O patrimônio da Fundação 
é composto pelos ativos em estoque (material bibliográfico) e 
imobilizado (equipamentos de informática).

3.6 Demonstração dos fluxos de caixa
Permite o melhor gerenciamento e controle financeiro dos 

entes públicos, traz informações úteis sobre a capacidade de 
gerar caixa bem como a necessidade de liquidez. A UNIVESP 
utilizou-se exclusivamente, durante o exercício, de recursos 
provenientes do Tesouro do Estado (Fonte 001), sendo os fluxos 
resultantes de atividades operacionais.

3.7 Comparabilidade
A UNIVESP está apresentando as demonstrações referentes 

ao exercício de 2013, visto que esse foi o ano de início de suas 
atividades.

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da UNIVESP representado pelos seus 

membros que neste subscrevem, no exercício de suas atribuições 
estatutárias, examinou as Demonstrações Contábeis relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2013, compreendendo 
os Balanços Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais, e as 
Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de 
Caixa, complementadas pelas notas explicativas, aprovando as 
mencionadas demonstrações.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2014.
Berenice de Oliveira
Rejane Pauletti Alonso Sabino
Dartgman Marins

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício 
de 2013.

1. Constituição e objeto
A Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo 

– UNIVESP, foi instituída pelo Governo do Estado de São Paulo, 
com a promulgação da Lei n.º 14.836, de 20 de julho de 2012 
com personalidade jurídica de direito privado, dotada de auto-
nomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI).

2. Missão, visão e valores
2.1 Missão: Ampliar o acesso ao ensino superior público 

gratuito e de qualidade.
2.2 Visão: Usar modernas tecnologias de ensino e aprendi-

zagem com apoio das tecnologias de informação e comunicação 
buscando, com economia de recursos materiais, ampliar o 
alcance social e geográfico da universidade pública no Estado 
de São Paulo.

2.3 Valores: A instituição tem como princípio o de ser, 
corporativamente, enxuta, socialmente, ampla, pelo alcance, e, 
geograficamente, abrangente, pela distribuição dos polos por 
todas as regiões do Estado. Do ponto de vista acadêmico, além 
da qualidade dos cursos, duas linhas de atuação e oferta carac-
terizam as iniciativas e objetivos da instituição: a da educação 
formal e a da educação para a cidadania, com o compromisso 
em ambos os casos, da busca e da socialização do conhecimento 
como bem público.

3. Base para preparação e apresentação das demonstrações 
contábeis

3.1 Critérios de elaboração
As demonstrações contábeis aqui apresentadas foram ela-

boradas de acordo com as práticas advindas da Lei n.º 4.320/64, 
da Lei Complementar n.º 101/00, e as adequações aos demons-
trativos contábeis aplicados ao setor público emanadas pelo 
CFC – Conselho Federal de Contabilidade – através da NBCT 16, 
Resolução n.º 1268/09.

3.2 Balanço Orçamentário
Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalha-

das em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento 
inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o 
resultado orçamentário, de forma a mostrar o planejamento e 
a execução orçamentária. A execução orçamentária da UNIVESP 
começou efetivamente em Junho/2013. Houve então uma 
economia orçamentária no valor de R$ 7.407.091 (sete milhões, 
quatrocentos e sete mil e noventa e um reais).

3.2.1 Abertura de crédito suplementar
Foi concedida abertura de crédito suplementar no valor 

de R$ 1.863.142 (um milhão, oitocentos e sessenta e três mil, 
cento e quarenta e dois reais) para atendimento das despesas de 
pessoal e encargos sociais, dada a fixação do Quadro de Pessoal 
da UNIVESP em 30 de julho de 2013, pelo Decreto n.º 59.389, 
através do expediente 10046/2013-1-00002.

3.2.2 Reprogramação entre elementos
Foi efetuada reprogramação entre elementos (redução e 

suplementação do mesmo valor) para adequação as necessi-
dades da administração da UNIVESP no uso dos recursos orça-
mentários, no valor de R$ 3.460.349 (três milhões, quatrocentos 
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