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D E C R E T O S

Em, 30 de dezembro de 2021.
DECRETO Nº 38630

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.933.041,07.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal
nº 7.885, de 23 de dezembro de 2020 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 129/
2021;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 3.933.041,07 (três milhões,
novecentos e trinta e três mil, quarenta e um reais e sete centavos), para suplementar as seguintes classificações
orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0810.1236100062.037.01.2200000.319011.005 Gestão dos Profissionais do Magistério

- Fundamental 671.041,07
0810.1236100062.040.01.2200000.335041.005 Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino

- Fundamental 300.000,00
0810.1236100062.040.01.2200000.445042.005 Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino

- Fundamental 170.000,00
0810.1236500052.028.01.2100000.335041.005 Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino

- Infantil 140.000,00
0810.1236500052.028.01.2100000.445042.005 Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino

- Infantil 22.000,00
0810.1236500052.032.01.2100000.335043.005 Atendimento Educacional Através da

Rede Complementar - Infantil 2.300.000,00
0810.1236500052.032.01.2100000.445042.005 Atendimento Educacional Através da

Rede Complementar - Infantil 330.000,00
TOTAL 3.933.041,07

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
0810.1236100061.005.01.2200000.449051.005 Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação

dos Próprios Educacionais - Fundamental 2.021.562,28
0810.1236100062.036.01.2200000.449052.005 Incorporação e Manutenção das Tecnologias

da Informação no Processo Educacional
- Fundamental 50.000,00

0810.1236100062.040.01.2200000.339039.005 Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino
- Fundamental 5.224,10

0810.1236100062.041.01.2200000.339030.005 Apoio ao Educando - Fundamental 145.798,04
0810.1236100062.041.01.2200000.339036.005 Apoio ao Educando - Fundamental 11.692,62
0810.1236500051.004.01.2100000.449051.005 Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação

dos Próprios Educacionais - Infantil 1.089.906,93
0810.1236500052.028.01.2100000.339030.005 Gestão, Manutenção e Modernização do

Ensino - Infantil 0,10
0810.1236500052.028.01.2100000.339039.005 Gestão, Manutenção e Modernização do

Ensino - Infantil 0,01
0810.1236500052.029.01.2100000.339030.005 Apoio ao Educando - Infantil 4.968,00
0810.1236600072.049.01.2200000.339030.005 Apoio ao Educando - Fundamental EJA 178,00
0810.1236600072.049.01.2200000.339032.005 Apoio ao Educando - Fundamental EJA 14,92
0810.1236100062.042.01.2200000.339048.005 Ações Complementares ao Ensino - Fundamental 129.340,00
0810.1236500052.030.01.2100000.339048.005 Ações Complementares ao Ensino - Infantil 131.330,00
0810.1236100062.038.01.2200000.319007.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação

- Fundamental 31.654,18
0810.1236500052.025.01.2100000.319007.005 Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil 2.386,57
0810.1236500052.026.01.2100000.319007.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação

- Infantil 19.636,91
0810.1236600072.047.01.2200000.319007.005 Gestão dos Profissionais do Magistério

- Fundamental EJA 30.000,00
0810.1236100062.038.01.2200000.319091.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação

- Fundamental 65.548,02
0810.1236500052.025.01.2100000.319091.005 Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil 61.181,24
0810.1236500052.026.01.2100000.319091.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação

- Infantil 59.412,35
0810.1236600072.047.01.2200000.319091.005 Gestão dos Profissionais do Magistério

- Fundamental EJA 10.147,50
0810.1236100062.040.01.3120000.339030.005 Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino

- Fundamental 2.875,00
0810.1236500052.028.01.3120000.339030.005 Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino

- Infantil 31.375,00
0810.1236500052.028.01.2100000.339092.005 Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino

- Infantil 28.809,30
TOTAL 3.933.041,07

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 38631

Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 64.040,01.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal
nº 7.885, de 23 de dezembro de 2020 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 129/
2021;

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 64.040,01 (sessenta e quatro mil, quarenta
reais e um centavo), no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Educação, alterando as
seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento
vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ Reduz R$
0810.1236100062.037.01.2200000.319011.005 Gestão dos Profissionais

do Magistério - Fundamental 64.040,01 -
0810.1236100062.037.01.2200000.319007.005 Gestão dos Profissionais

do Magistério - Fundamental - 8.440,20
0810.1236100062.037.01.2200000.319091.005 Gestão dos Profissionais

do Magistério - Fundamental - 55.599,81
TOTAL 64.040,01 64.040,01

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 38632
Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.000.000,00.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º da Lei Municipal
nº 7.885 de 23 de dezembro de 2020 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº
42072/2018;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), para suplementar as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação
indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0810.1236500052.032.01.2100000.335043.005 Atendimento Educacional Através da

Rede Complementar - Infantil 2.500.000,00
8010.2884609010.006.01.1100000.459065.000 Integralização de Capital 7.500.000,00

TOTAL 10.000.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente, são os provenientes do excesso
de arrecadação em relação a LOA 2021, nos termos previstos no inciso II, do § 1º e § 3º, do artigo 43, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 38633
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.074.073,66.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº
7.885, de 23 de dezembro de 2020 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 78/2021;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 3.074.073,66 (três milhões,
setenta e quatro mil, setenta e três reais e sessenta e seis centavos), para suplementar as seguintes
classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0791.1012200012.001.01.3100000.339030.001 Administração do Sistema Único de Saúde 557.110,00
0791.1030200032.016.01.3100000.319011.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 2.300.000,00
0791.1030200032.016.01.3100000.319013.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 216.963,66
TOTAL 3.074.073,66

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
da seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
0791.1030200032.016.01.3100000.339039.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 3.074.073,66
TOTAL 3.074.073,66

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 38634

Adota as providências necessárias para o encerramento das atividades da sociedade de economia
mista PROGUARU “em liquidação”, nos termos da Lei Municipal nº 7.879/2020 e dá outras providências.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 7.879/2020, que autorizou a dissolução, liquidação e extinção da Progresso
e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru “em liquidação”, juntamente com o Decreto Municipal nº
38316/2021;
CONSIDERANDO a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24 de setembro de 2021, que deliberou
o início do processo de liquidação da Sociedade, prevendo sua extinção até a data prevista de 31/12/2021;
CONSIDERANDO o encerramento definitivo das atividades da sociedade de economia mista, Progresso e
Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU “em extinção”, conforme Ofício nº 035/2021, de 06 de
dezembro de 2021;
CONSIDERANDO a extinção de fato da PROGUARU, a consequente rescisão dos contratos de trabalho dos
operacionais da Sociedade e a necessidade da manutenção de um número mínimo de contratos de trabalho
estritamente necessários para a finalização dos procedimentos burocráticos; e
CONSIDERANDO que é imprescindível a manutenção de um número mínimo de empregados para o desempenho
de atividades burocráticas até a efetiva baixa do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

DECRETA:
Art. 1º Fica a Comissão de Liquidação da PROGUARU autorizada a:
I - encerrar todas as atividades previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE da
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru “em liquidação”;
II - suspender e/ou firmar distrato de todos os contratos em que a Sociedade figura tanto no polo ativo quanto
no polo passivo, excetuando aqueles cuja manutenção seja imprescindível até a efetiva baixa do CNPJ, desde
que devidamente justificados;
III - contratar profissionais e/ou pessoas jurídicas que contribuirão com a equipe de assessoramento no
processo de liquidação; e
IV - manter os contratos de trabalho estritamente necessários à liquidação e encerramento da empresa,
limitando-se a no máximo 5% do total de funcionários que a empresa possuía antes do início do processo de
liquidação, ressaltando que os empregados mantidos deverão ser justificados.
Art. 2º A Comissão de Liquidação da PROGUARU deverá organizar e alocar a mão de obra remanescente para
viabilizar a conclusão dos trabalhos em curto espaço de tempo, dispensando gradualmente os funcionários
conforme forem sendo finalizados os procedimentos burocráticos.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 38635
Dispõe sobre: “Revogação do Decreto Municipal nº 36794, de 09 de abril de 2020”.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições legais, com
fundamento no inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta no processo
administrativo nº 20153/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica expressamente revogado o Decreto Municipal nº 36794, de 09 de abril de 2020, que dispõe sobre a
suspensão de prazos processuais administrativos e demais atos procedimentais no âmbito do Município de Guarulhos.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Em, 30 de dezembro de 2021.
PORTARIA Nº 3592/2021-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA do serviço público municipal, a servidora Gleize Mirela Soares da Paz (código 65599), Diretor de
Departamento (302-98), lotado na SS20, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos,
dentro do prazo de 10 (dez) dias da publicação desta Portaria, para dar quitação à rescisão funcional, bem
como apresentação da declaração de bens e valores nos termos do inciso III, art. 5º do Decreto Municipal nº
38.072/2021.
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PORTARIA Nº 3593/2021-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Servidor(a): Viviane Haddad Silva Higuchi (código 18570) (402), devendo entrar em contato pelo e-mail
atendimentodrh@guarulhos.sp.gov.br para iniciar os procedimentos de ingresso. O e-mail deverá conter
obrigatoriamente seu nome completo, telefone de contato e a foto do RG e CPF.
Para o cargo em comissão: Diretor de Departamento (302-98), lotado na SS20;
Vaga: exoneração de Gleize Mirela Soares da Paz, sustando-se a Portaria nº 2.243/2021-GP.

PORTARIA Nº 3594/2021-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no Decreto nº 34.980/2018 e o que consta do memorando nº 373/2021-SS,
DELEGA com ônus à Municipalidade, no período de 03.01.2022 a 12.01.2022, a servidora Carmen Silvia
Godoy Coutinho Corino Nascimento (código 32268), Chefe de Divisão Técnica (350), para responder
cumulativamente pelas atribuições do cargo de Diretor de Departamento (302), lotado na SS01, no impedimento
de Maria Luiza Hipólito.

PORTARIA Nº 3595/2021-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no Decreto nº 34.980/2018 e o que consta do memorando nº 365/2021-SS,
DELEGA com ônus à Municipalidade, no período de 03.01.2022 a 22.01.2022, o servidor Silvio Cardoso do
Prado Júnior (código 72449), Assessor Executivo Governamental (323), para responder cumulativamente
pelas atribuições do cargo de Secretário Municipal (304), lotado na SS, no impedimento de Ricardo Rui
Rodrigues Rosa.

PORTARIA Nº 3596/2021-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no Decreto nº 34.980/2018 e o que consta do memorando nº 234/2021-SASP,
DELEGA com ônus à Municipalidade, no período de 03.01.2022 a 17.01.2022, o servidor Ricardo Melchiades
(código 65388), Secretário Adjunto (303), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de
Secretário Municipal (304), lotado na SASP, no impedimento de Márcio José Pontes.

PORTARIA Nº 3597/2021-GP
MAURICIO SEGANTIN, Chefe de Gabinete do Prefeito, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Decreto nº 38.197/2021,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA do serviço público municipal, o servidor Paulo Roberto Benite (código 71582), Assessor Especial
(622-58), lotado na SGE, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos, dentro do prazo
de 10 (dez) dias da publicação desta Portaria, para dar quitação à rescisão funcional, bem como apresentação
da declaração de bens e valores nos termos do inciso III, art. 5º do Decreto Municipal nº 38.072/2021.

PORTARIA Nº 3598/2021-GP
MAURICIO SEGANTIN, Chefe de Gabinete do Prefeito, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Decreto nº 38.197/2021,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 219/
2021-SS20,
SUSTA a partir de 01.01.2022, os efeitos da Portaria nº 717/2021-GP, que designou a servidora Mariane Lima
da Costa (código 47036), para exercer as funções de Supervisão de Setor (277-871), lotada na SS16.57.00.01.

PORTARIA Nº 3599/2021-GP
MAURICIO SEGANTIN, Chefe de Gabinete do Prefeito, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Decreto nº 38.197/2021,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 220/
2021-SS20,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.545/2019-GP, que designou o servidor Thiago Neves Pedroso (código
58034), para exercer as funções de Supervisão de Setor (277-723), lotada na SS19.08.02.01.

PORTARIA Nº 3600/2021-GP
MAURICIO SEGANTIN, Chefe de Gabinete do Prefeito, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Decreto nº 38.197/2021,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
TORNA SEM EFEITO por desistência, as seguintes Portarias, no que dizem respeito aos senhores abaixo
relacionados, nomeados conforme segue:
1-PORTARIA: 3.539/2021-GP
CARGO: ATENDENTE SUS (388) SS
NOME: ALEX SANDRO ALVES DA SILVA (362);
2-PORTARIA: 3.532/2021-GP
CARGO: MÉDICO PEDIATRA AMBULATORIAL (606) SS
NOME: REGIANE DE CASTRO (1084).

PORTARIA Nº 3601/2021-GP
MAURICIO SEGANTIN, Chefe de Gabinete do Prefeito, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Decreto nº 38.197/2021,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 220/2021-SS20,
DESIGNA os servidores abaixo relacionados, para as seguintes funções:
1 - Felipe Assis dos Santos (código 51456) (388);
Para: Supervisão de Setor (277-705), SS19.08.01.01;
Decorrência: sustação da designação de Fernanda Andre Parra, sustando-se a Portaria nº 1.963/2020-GP.
2 - Fernanda Andre Parra (código 47717) (388);
Para: Supervisão de Setor (277-723), SS19.08.02.01;
Decorrência: sustação da designação de Thiago Neves Pedroso, sustando-se a Portaria nº 2.297/2018-GP.

PORTARIA Nº 3602/2021-GP
MAURICIO SEGANTIN, Chefe de Gabinete do Prefeito, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Decreto nº 38.197/2021,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.429/1968,
NOMEIA
Sr. José Nagliatti - RG 23.116.288-1, CPF 108.428.898-25 , devendo entrar em contato pelo e-mail
atendimentodrh@guarulhos.sp.gov.br para iniciar os procedimentos de ingresso. O e-mail deverá conter
obrigatoriamente seu nome completo, telefone de contato e a foto do RG e CPF.
Para o cargo em comissão: Assessor Especial (622-58), lotado na SGE, devendo atuar na SDH.
Vaga: exoneração de Paulo Roberto Benite.

PORTARIA Nº 462/2021-SGE
O Secretário Municipal de Gestão ADAM AKIHIRO KUBO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
RETIFICA as Portarias abaixo relacionadas, conforme segue:
1-3.487/2021-GP, para fazer constar que o nome correto é Alessandra Paes Matzenbacker;
2-3.588/2021-GP, referente à servidora Fernanda Nunes da Matta Carmo, para fazer constar que a sua
designação se dará a partir de 01.01.2022.

RETIFICAÇÃO
Decreto Municipal nº 38614, publicado no Diário Oficial do Município de Guarulhos nº 130/2021-GP em 23/12/
2021, conforme segue:
Onde se lê:
“...
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
0610.0206200492.157.01.1000030.319011.030 Manutenção das Procuradorias, Departamentos

e Divisões 574.951,27
1110.0412200402.138.01.1100000.319011.000 Gestão e Modernização de Recursos Humanos 1.691.155,64
0110.0112200812.210.01.1100000.339030.000 Gestão e Modernização da Câmara Municipal 465.142,91
0110.0112200812.210.01.1100000.339039.000 Gestão e Modernização da Câmara Municipal 1.551.865,86

TOTAL 4.283.115,68
...”

Leia-se:
“...
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
8010.2884609010.003.01.1100000.319092.000 Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor 113.200,00
8010.2884609010.003.01.1100000.339091.000 Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor 160.609,24
8010.2884609010.002.01.1100000.449091.000 Sentenças Judiciais 135.129,31
8010.2884609010.002.01.1000253.339092.528 Sentenças Judiciais 166.012,72
1110.0412200402.138.01.1100000.319011.000 Gestão e Modernização de Recursos Humanos 521.985,85
0110.0112200812.210.01.1100000.339030.000 Gestão e Modernização da Câmara Municipal 420.783,32
0110.0112200812.210.01.1100000.339039.000 Gestão e Modernização da Câmara Municipal 1.544.260,44
8020.0433100692.215.01.1100000.339139.000 Benefícios ao Trabalhador - Encargos 1.221.134,80

TOTAL 4.283.115,68
...”
Decreto Municipal nº 38628, publicado no Diário Oficial do Município de Guarulhos nº 133/2021-GP em 29/12/
2021, conforme segue:
Onde se lê:
“...
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
1110.0412200402.138.01.1100000.319113.000 Gestão e Modernização de Recursos Humanos 401.454,79
8010.1712200662.005.01.1100000.339047.000 Obrigações Contributivas Diversas    253.455,99
3110.1545200292.106.01.1100000.339039.000 Coleta, tratamento e Destinação de

Resíduos Sólidos Urbanos  4.389.868,97
8010.2884609010.001.01.1100000.339093.000 Encargos, Restituições e Indenizações Diversas     54.147,98

TOTAL 5.098.927,73
...”
Leia-se:
“...
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
8010.1712200662.005.01.1100000.339047.000 Obrigações Contributivas Diversas 106.311,99
3110.1545200292.106.01.1100000.339039.000 Coleta, tratamento e Destinação de

Resíduos Sólidos Urbanos 4.949.196,69
8010.2884609010.001.01.1100000.339093.000 Encargos, Restituições e Indenizações Diversas 43.419,05

TOTAL 5.098.927,73
...”

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
REGISTRO CIVIL 2º SUBDISTRITO DE GUARULHOS

Av. Cap. Walter Ribeiro, nº 391 - Cumbica
Flora Maria Borelli Gonçalves

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro:
Noivo: ANDERSON LIMA CARDOSO
Profissão: ajudante de carga e descarga
Estado Civil: solteiro
Naturalidade: CARUTAPERA
UF: MA Data-Nascimento: 22/11/1997
Endereço: neste Subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: RAIMUNDO NONATO DA SILVA CARDOSO
Mãe: VALDINEIA ALVES LIMA
Noiva: IZENILDE DE OLIVEIRA SANTOS
Profissão: do lar
Estado Civil: solteira
Naturalidade: CANTÁ
UF: RR Data-Nascimento: 20/11/1998
Endereço: neste Subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: JOÃO PAULO DOS SANTOS
Mãe: HILDA CAXIAS DE OLIVEIRA
Noivo: LUCAS DE SOUZA CAMPOS
Profissão: conferente de carga e descarga
Estado Civil: solteiro
Naturalidade: SÃO PAULO
UF: SP Data-Nascimento: 30/03/1991
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: CLODOALDO JOSE DE AGUIAR CAMPOS
Mãe: MARIA DE SOUSA CAMPOS
Noiva: VALDENICE PEREIRA DA SILVA
Profissão: operadora de máquina
Estado Civil: solteira
Naturalidade: XIQUE-XIQUE
UF: BA Data-Nascimento: 31/08/1989
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai:
Mãe: CLEONICE PEREIRA DA SILVA
Noivo: FELIPE SUZART PINTO
Profissão: eletricista
Estado Civil: solteiro
Naturalidade: GUARULHOS
UF: SP Data-Nascimento: 16/03/1996
Endereço: neste Subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: VALTER VÍTOR PINTO
Mãe: MARIA RAIMUNDA SUZART PINTO
Noiva: GABRIELA JUSTINA DOS SANTOS
Profissão: do lar
Estado Civil: solteira
Naturalidade: SÃO PAULO
UF: SP Data-Nascimento: 17/06/1998
Endereço: neste Subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: PAULO JOSE DOS SANTOS
Mãe: SILVANA JUSTINA DE ABREU
Noivo: WILLIAN DOS SANTOS BATISTA
Profissão: controlador de acesso
Estado Civil: solteiro
Naturalidade: SÃO PAULO
UF: SP Data-Nascimento: 08/02/1996
Endereço: neste Subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: JOSÉ ERINALDO BATISTA
Mãe: VALDETE MARIA DOS SANTOS
Noiva: FRANCISLENE LOPES DA SILVA
Profissão: do lar
Estado Civil: solteira
Naturalidade: ITAQUAQUECETUBA
UF: SP Data-Nascimento: 23/02/1997
Endereço: neste Subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: FRANCISCO LOPES DA SILVA
Mãe: MARIA ANA LUCIA DA SILVA
Noivo: JOSÉ ORLANDO DA SILVA
Profissão: ajudante geral
Estado Civil: solteiro
Naturalidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE Data-Nascimento: 10/01/1982
Endereço: neste Subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Mãe: JOSEFA DO CARMO DA SILVA
Noiva: LENI FLORENTINO DE OLIVEIRA
Profissão: ajudante de cozinha
Estado Civil: solteira
Naturalidade: MORENO
UF: PE Data-Nascimento: 25/09/1980
Endereço: neste Subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai:
Mãe: JOSEFA FLORENTINO DE OLIVEIRA
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado no
Serviço de Registro Civil e publicado na imprensa local.

CHEFIA DE GABINETE
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE RH
SEÇÃO TÉCNICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL

CONVOCAÇÃO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MURILO LEMOS DE LEMOS, convoca o
servidor abaixo relacionado, para comparecer junto à Seção Técnica de Serviço Social e Previdenciário -
SGE01.06.02 do Departamento de Recursos Humanos, situado na Avenida Presidente Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1041 – Vila Augusta - Guarulhos, para fins de regularização funcional referente aos Processos
Administrativos Nº 39906/2021 e 39910/2021.
- VALDIR DE MORAES (CÓDIGO 12035)
- KATIA IANNOTTI SOUZA (CÓDIGO 30730)

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
EDITAL Nº 14/2021-SSP01

O Sr. Jefferson Chagas, Diretor do Departamento de Serviços Funerários, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO e solicita o comparecimento dos familiares ou seus representantes legais para providenciarem
a exumação dos restos mortais dos falecidos que se encontram inumados na quadra H conjuntos 01, 02 e 03
no Cemitério Necrópole do Campo Santo, conforme os dispostos nos artigos da Lei Municipal nº 2845/1984.
Artigo 16 - Os enterramentos serão feitos em sepulturas abertas em terrenos obtidos pelos interessados por
concessões a prazo fixo ou indeterminado, mediante pagamento das taxas marcadas por lei.
§ 1º - A concessão de sepultura a prazo fixo, de que trata este artigo, entende-se por 3 (três) anos a contar da
data de inumação, quando o inumado for pessoa de igual ou superior a 6 (seis) anos e por 2 (dois) anos quando
idade inferior a 6 (seis) anos, aplicando-se o disposto no artigo 37, uma vez exauridos esses prazos.
Artigo 37 - Dentro de 30 dias, após findarem os prazos legais dos enterramentos, marcados neste regulamento,
devem, os interessados remover os restos mortais e todos os materiais colocados nas sepulturas.
Parágrafo Único - Se não o fizerem serão os restos mortais removidos para o ossário.
Decorrido os prazos legais e o não comparecimento dos familiares ou representantes legais, será iniciado o
processo de exumação geral, os restos mortais terão como destino o ossário geral e os jardins, lapides e
adornos serão removidos e descartados conforme plano de gerenciamento do Cemitério.

Relatório de Exumações Vencidas para Publicação. Parâmetro: Vencimento < ou = 07/12/2021.
Obituário Falecido Quadra Conj. Sepult. Prev_Exum
170441 ABDIEL OLIVEIRA DE LIMA H 2 75 14/06/2021
171606 ADALBERTO MANOEL DE OLIVEIRA M.I.E H 3 97 08/09/2021
169362 AGHATA ALMEIDA MORAES (NATIMORTO) H 1 40 27/03/2021
170958 ALEXANDRE LEVI DOS REIS SILVA MATOS H 3 41 20/07/2021
169479 ALEX REGINALDO DA CRUZ M.I.E H 1 49 06/03/2021
169950 ALICE EMANUELA DA SILVA CLEIM H 2 36 09/05/2021
170239 ALICE HONORIO MANGUEIRA H 2 58 01/06/2021
171389 ALICE NOGUEIRA LIMA MACHADO H 3 80 21/08/2021
171174 ALICIA DA SILVA DOURADO (NATIMORTO) H 3 65 04/08/2021
169062 ALLANA VITORIA FERREIRA SANTOS H 1 5 28/02/2021
170553 AMPUTACAO - ABEL DOS PASSOS SOUZA H 3 9 21/06/2021
170949 AMPUTACAO - ADEMIR DELGADO H 3 40 19/07/2021
169954 AMPUTACAO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS H 2 37 10/05/2021
169213 AMPUTACAO - ANTONIO CARLOS SILVA H 1 20 12/03/2021
169079 AMPUTAÇÃO DE ALDO ALVES DE LIMA (MIE-TRANSTIBIAL). H 1 7 02/03/2021
171209 AMPUTAÇÃO DE COXA: APARECIDA JANETE DE MELO PERON H 3 66 07/08/2021
169085 AMPUTAÇÃO DE EFIGENIA EMILIA CLAUDIO SERGIO H 1 9 02/03/2021
169043 AMPUTAÇÃO DE JOSE ANTONIO MACIEL H 1 2 27/02/2021
169068 AMPUTAÇÃO DE MARCUS VINICIUS DOS SANTOS H 1 6 01/03/2021
171335 AMPUTACAO - FRANCISCO DA SILVA PEREIRA H 3 75 16/08/2021
171506 AMPUTACAO - GERTRUDES ISABEL OLIVEIRA H 3 89 30/08/2021
169242 AMPUTACAO - JAIR FANTI H 1 24 15/03/2021
171132 AMPUTACAO - JEROINO LOPES BEZERRA H 3 60 02/08/2021
170300 AMPUTACAO - JOAQUIM PEDRO CARDOSO NETO H 2 66 05/06/2021
171475 AMPUTACAO - JOSE CRUZ SOBRINHO H 3 86 28/08/2021
169916 AMPUTAÇÃO: MARCELINA MARGARIDA LOPES H 2 28 07/05/2021
170298 AMPUTACAO - ORLANDO CORDEIRO MIRA H 2 65 05/06/2021
171507 AMPUTACAO - PAULO DA SILVA H 3 90 30/08/2021
171446 AMPUTACAO - PEDRO ROCHA RODRIGUES H 3 82 26/08/2021
170525 AMPUTAÇAO - RODOLFO LOPES DE MACEDO H 3 4 19/06/2021
170343 AMPUTACAO - RODRIGO DE LIMA SILVA H 2 68 08/06/2021
171548 AMPUTACAO - ROSA MARIA DA FONSECA NORCE DOS SANTOS H 3 93 03/09/2021
169244 AMPUTACAO - SEVERINO NESTOR DO NASCIMENTO H 1 25 16/03/2021
169548 AMPUTACAO - SILVIO ESTEVES LOPES H 1 56 12/04/2021
171020 AMPUTACAO - THALITA GONCALVES BERNARDO DA SILVA H 3 48 25/07/2021
169657 ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS (NATIMORTO) H 2 4 18/04/2021
170833 ANA CLARA VIERA SOUSA H 3 32 12/07/2021
170013 ANA DE SOUZA LIMA M.I.E H 2 45 15/05/2021
170706 ANA VALENTINA NOGUEIRA SANTIAGO H 3 21 02/07/2021
169453 ARINALDO RODRIGUES DER OLIVEIRA (MIE) H 1 35 03/04/2021
171761 ARTHUR LEITE JUST H 3 113 20/09/2021
170612 ARTHUR LIMA SANTOS H 3 12 24/06/2021
171031 AYSHA SANTOS FEITOZA H 3 50 26/07/2021
169935 BENJAMIN FERNANDO CONCEIÇAO DOS SANTOS H 2 29 08/05/2021
170054 BERNARDO GABRIEL ALMEIDA ALEXANDRE H 2 52 18/05/2021
170462 BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS H 2 80 15/06/2021
169080 BRYAN RIKELME DAMASCENO DOS SANTOS H 1 8 02/03/2021
171590 BRYAN SILVA DE SOUZA H 3 96 07/09/2021
169258 CAIO HENRIQUE SILVA H 1 27 17/03/2021
169648 CARMELUCE OLIVEIRA DA SILVA H 2 3 17/04/2021
171085 CRISLEIDE SILVA TELES MID H 3 55 30/07/2021
169305 DAVI LUCCA CASTRO SANTOS H 1 29 21/03/2021
170736 DAVI LUCCA LIMA DOS SANTOS H 3 25 04/07/2021
169672 DAVI PEREIRA ALVES H 2 7 19/04/2021
170416 DERICK ROGERIO RODRIGUES DE SANTANA H 2 74 13/06/2021
170816 DERICK SILVA H 3 31 11/07/2021
169946 ED CARLOS DOS SANTOS BARBOA JUNIOR H 2 34 09/05/2021
171249 EDUARDO FEREIRA DE AGUIAR ( MID ) H 3 69 10/08/2021
171075 EDUARDO MARTINS ALVES SILVA H 3 54 29/07/2021
169257 ELOA DOS SANTOS SILVA H 1 26 17/03/2021
171479 EMANUELLY MARIA ROCHA SILVA H 3 87 28/08/2021
169400 EMANUELLY OLIVATTO DE SOUSA H 1 45 03/04/2021
171347 EMANUEL SILVA DOS SANTOS H 3 76 17/08/2021
169399 ENZO GABRIEL ESTEVAO MACHADO H 1 44 30/03/2021
170726 ENZO RONALDO SILVA ABREU H 3 24 03/07/2021
170908 ESTHER LISBOA SILVA H 3 35 17/07/2021
170723 FELIPE JESUS BERNARDO SOUZA H 3 23 03/07/2021
169743 GABRIEL THAWAN DOS SANTOS H 2 11 24/04/2021
170286 GIOVANE ALEXANDRE VALVERDE H 2 64 04/06/2021
171678 GIOVANNA GABRIELLY CARVALHO BONO (NATIMORTO) H 3 102 14/09/2021
169681 GIOVANNI CAMPOS CAPONE H 2 8 20/04/2021
170504 GUSTAVO CAVALCANTE CAMILO H 3 2 18/06/2021
169544 HARIEL LORENZO DE SOUZA CORREA H 1 55 12/04/2021
171646 HEITOR DE ALMEIDA GUSMAO H 3 98 11/09/2021
171728 HELIO ALVES PEIXOTO M.I.D H 3 107 18/09/2021
171102 HELLENY VICTORIA AZEVEDO SALES H 3 57 31/07/2021
171139 HELLOA VITORYA AZEVEDO SALES H 3 62 02/08/2021
170797 HELLOISA SILVESTRE FERREIRA H 3 30 09/07/2021

170016 HELOISA CARDOSO DE SENA H 2 46 15/05/2021
170352 HELOISA PEREIRA NASCIMENTO H 2 69 09/06/2021
169622 HELOYSE SILVA DE QUEIROZ H 1 63 16/04/2021
170480 HENZO GABRIEL COSTA CARDOSO H 2 82 16/06/2021
171742 HIGINO MANOEL DO PRADO - MIE H 3 111 19/09/2021
171652 HUGO PIETRO DA SILVA SOUSA H 3 100 12/09/2021
169346 ISAAC KAUAN FELICIO ZEFERINO H 1 33 25/03/2021
169717 ISAAC VINICIUS DE LIMA MOURA (NATIMORTO) H 2 9 23/04/2021
169992 ISABELLA MAZUQUIN DE SOUZA H 2 41 13/05/2021
169352 ISABELLA PERALTA PATZI H 1 37 26/03/2021
170770 ISAC FERREIRA LIMA H 3 27 07/07/2021
169795 JOANA ZANDONA DE SOUSA H 2 14 28/04/2021
171170 JOAO PEDRO RIBEIRO MACÊDO H 3 64 04/08/2021
169958 JOAO VICTOR BATISTA LIRA DE OLIVEIRA H 2 39 10/05/2021
171046 JOAO VITOR BATISTA BARBOSA H 3 52 27/07/2021
171028 JOSE JORGE DOS SANTOS M.I.D H 3 49 26/07/2021
170545 KARENFRANCA H 3 8 20/06/2021
169375 KAUANY VITORIA DA SILVA BALTAZAR SANTOS H 1 41 28/03/2021
169718 KIMBERLLY VITORIA BEZERRA BATISTA H 2 10 23/04/2021
169110 LARA EMANUELLY VITORIA BRITO DA SILVA H 1 14 04/03/2021
169228 LARA VITORIA SOUZA SILVA H 1 22 14/03/2021
171685 LAURA DA SILVA ROCHA H 3 103 15/09/2021
169429 LAURA MARTINS DE LIMA H 1 46 01/04/2021
170848 LAURA VITORIA AMORIM DA SILVA H 3 34 13/07/2021
170403 LAVINIA ISIS DOS REIS LIMA H 2 73 12/06/2021
171114 LINDALVA MENDES DE LIMA ATAIDE M.I.D H 3 58 01/08/2021
170646 LIVIA MARQUES DA SILVA H 3 14 28/06/2021
169109 LIVIA MELO MARQUES H 1 13 04/03/2021
170285 LORENA CARDOSO FRANÇA DOS SANTOS H 2 63 04/06/2021
169876 LORENA DA SILVA DOS SANTOS H 2 24 04/05/2021
170781 LORENA VITÓRIA DE OLIVEIRA FRANÇA H 3 28 08/07/2021
169048 LORENNA DO NASCIMENTO LINS H 1 3 27/02/2021
169823 LORENNA SOUZA SANTOS MARTINS H 2 17 01/05/2021
171589 LUCAS HENRIQUE FERNANDES DA COSTA (NATIMORTO) H 3 95 07/09/2021
171748 LUCCA AGUIAR GARCES H 3 112 19/09/2021
171047 LUIZ MIGUEL ALVES DA SILVA H 3 53 27/07/2021
170969 LUNA VITORIA DA SILVA TOME H 3 45 21/07/2021
169156 MALU VENTURINE OLIVEIRA H 1 16 07/03/2021
169239 MANUELLA ALVES SILVA H 1 23 15/03/2021
169198 MARIA ALICE SANTOS BATISTA H 1 19 11/03/2021
170112 MARIA CLARA DE ANDRADE DANIEL H 2 53 22/05/2021
169838 MARIA EDUARDA DE JESUS SOUZA H 2 18 02/05/2021
170759 MARIA ELOA SANTOS ROCHA H 3 26 06/07/2021
169107 MARIA FERNANDA MOREIRA DE SOUZA H 1 11 04/03/2021
170540 MARIA VICTORIA DIAS DOURADO H 3 6 20/06/2021
169875 MARINA EUGENIO MENDES BERALDO H 2 23 04/05/2021
171096 MATEUS SIQUEIRA ANDRADE H 3 56 31/07/2021
170378 MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ H 2 71 10/06/2021
169361 MAYA PYETRA SOUSA DE LIMA H 1 39 27/03/2021
169160 MAYK YURI DE SOUZA AQUINO H 1 18 07/03/2021
169059 MID - GENIVAL DANIEL DO NASCIMENTO H 1 4 28/02/2021
171321 MID: JOSE BRAZ H 3 74 15/08/2021
170595 MID JOSE LOPES DA SILVA H 3 10 24/06/2021
170455 MID: JOSE RUFINO NETO H 2 77 15/06/2021
171699 MID: ORLANDO KAZUO TAKANO H 3 105 16/09/2021
170456 MID: RONALDO PEREIRA BROISLER H 2 78 15/06/2021
170702 MIE: EDNA DE FATIMA ROCHA H 3 20 02/07/2021
171702 MIE: ELOISIO FERREIRA BRAGA H 3 106 16/09/2021
170030 (MIE) JOSE CARLOS PEREIRA H 2 49 16/05/2021
170008 (MIE) JOSE DILSON DA SILVA H 2 44 14/05/2021
170959 MIE: JOSE EUGENIO DA SILVA H 3 42 20/07/2021
170652 MIE: TANIA CRISTINA DE MOURA ALMEIDA H 3 16 28/06/2021
170044 MIE: WELLINGTON EVARISTO COUTRIN H 2 51 17/05/2021
170461 MIGUEL AUGUSTO FERRAZ BRAGA (NATIMORTO) H 2 79 15/06/2021
169398 MURILLO COUTO JANELLI H 1 43 30/03/2021
169840 MURILLO OLIVEIRA LOPES BRANDO H 2 19 02/05/2021
169130 NATIMORTO H 1 15 06/03/2021
169541 NATIMORTO H 1 54 11/04/2021
169621 NATIMORTO H 1 62 16/04/2021
169644 NATIMORTO H 2 2 17/04/2021
169747 NATIMORTO H 2 12 24/04/2021
169947 NATIMORTO H 2 35 09/05/2021
170024 NATIMORTO H 2 47 16/05/2021
170028 NATIMORTO H 2 48 16/05/2021
170201 NATIMORTO H 2 56 29/05/2021
170263 NATIMORTO H 2 61 02/06/2021
170443 NATIMORTO H 2 76 14/06/2021
170475 NATIMORTO H 2 81 16/06/2021
169106 NATIMORTO H 1 10 04/03/2021
169157 NATIMORTO H 1 17 07/03/2021
169324 NATIMORTO H 1 31 23/03/2021
169444 NATIMORTO H 1 34 03/04/2021
169478 NATIMORTO H 1 48 06/03/2021
169498 NATIMORTO H 1 51 07/04/2021
169572 NATIMORTO H 1 57 13/04/2021
169582 NATIMORTO H 1 58 14/04/2021
169587 NATIMORTO H 1 59 14/04/2021
169593 NATIMORTO H 1 61 14/04/2021
169632 NATIMORTO H 2 1 16/04/2021
169659 NATIMORTO H 2 5 18/04/2021
169669 NATIMORTO H 2 6 19/04/2021
169755 NATIMORTO H 2 13 25/04/2021
169874 NATIMORTO H 2 22 04/05/2021
169900 NATIMORTO H 2 25 06/05/2021
169944 NATIMORTO H 2 33 09/05/2021
169996 NATIMORTO H 2 42 13/05/2021
170184 NATIMORTO H 2 55 28/05/2021
170384 NATIMORTO H 2 72 11/06/2021
170487 NATIMORTO H 2 83 16/06/2021
170522 NATIMORTO H 3 3 19/06/2021
170544 NATIMORTO H 3 7 20/06/2021
170667 NATIMORTO H 3 17 29/06/2021
170689 NATIMORTO H 3 18 01/07/2021
170694 NATIMORTO H 3 19 01/07/2021
170912 NATIMORTO H 3 36 17/07/2021
170926 NATIMORTO H 3 37 18/07/2021
170962 NATIMORTO H 3 44 20/07/2021
171138 NATIMORTO H 3 61 02/08/2021
171239 NATIMORTO H 3 68 09/08/2021
171280 NATIMORTO H 3 72 11/08/2021
171287 NATIMORTO H 3 73 12/08/2021
171360 NATIMORTO H 3 77 18/08/2021
171371 NATIMORTO H 3 79 19/08/2021
171463 NATIMORTO H 3 84 27/08/2021
171539 NATIMORTO H 3 92 02/09/2021
171648 NATIMORTO H 3 99 12/09/2021
171691 NATIMORTO H 3 104 15/09/2021
171731 NATIMORTO H 3 108 18/09/2021
171735 NATIMORTO H 3 109 18/09/2021
171766 NATIMORTO H 3 114 21/09/2021
171044 NATIMORTO BENJAMIN SENHI H 3 51 27/07/2021
171472 NATIMORTO - DALVANI VIEIRA DA SILVA H 3 85 28/08/2021

SECRETARIA DE GESTÃO

SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
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171655 NATIMORTO - DE SAMARIA SILVA LOURENCO H 3 101 12/09/2021
171447 NATIMORTO GABRIELA MATOS AZEVEDO H 3 83 26/08/2021
169872 NATIMORTO GEMELAR I H 2 20 04/05/2021
169873 NATIMORTO GEMELAR II H 2 21 04/05/2021
169937 NATIMORTO - N° 1047/19 H 2 30 08/05/2021
171118 NATIMORTO N° 2060/19 GDL 268935/19-EPML-GRS H 3 59 01/08/2021
170123 NATIMORTO: RAVIER ARAUJO DA CRUZ H 2 54 23/05/2021
171004 NELSON HACK M.I.E H 3 47 24/07/2021
171238 NEWTON DE FATIMA DE AGUIAR H 3 67 09/08/2021
170498 NICOLAS PEREIRA BATISTA (NATIMORTO) H 3 1 17/06/2021
169956 NOAH EDUARDO FELIX BOTTOS H 2 38 10/05/2021
170314 NOAH PADILHA DOS SANTOS H 2 67 06/06/2021
169038 OLIVER NASZRADI DA CUNHA H 1 1 26/02/2021
171740 OLIVIA FERREIRA KULLOCK Y TOLABA H 3 110 19/09/2021
169395 PAULO BASTO PEREIRA GONÇALVES H 1 42 29/03/2021
169468 PAULO DOS SANTOS LIMA M.I.D H 1 36 05/04/2021
170647 PEDRO ANTONIO FIRMINO DA SILVA H 3 15 28/06/2021
169330 PEDRO GUILHERME PEREIRA ESTRELA H 1 32 24/03/2021
171361 RAFAELA VITORIA SANTOS DA COSTA H 3 78 18/08/2021
169914 RAFAEL BERNARDO MORGADO CORREA H 2 27 07/05/2021
170357 RAUL JOSE DA SILVA SANTOS H 2 70 09/06/2021
169472 RN DE DENISE SANTOS RODRIGUES - SVO 0592/19 H 1 47 05/04/2021
170993 RONALDO FIRMINO DO NASCIMENTO H 3 46 23/07/2021
170006 SAMUEL ARAUJO CARVALHO DA SILVA H 2 43 14/05/2021
171276 SAMUEL HENRIQUE FERNANDES DE MORAES H 3 71 11/08/2021
170245 SAMUEL JOSE DE JESUS H 2 59 01/06/2021
170255 SARA ALVES DE LIMA H 2 60 02/06/2021
169310 SEVERINO NESTOR DO NASCIMENTO M.I.D H 1 30 22/03/2021
169355 SOFIA RODRIGUES SANCHES H 1 38 26/03/2021
170843 TEODOSIO CARLOS BARBOSA M.I.E H 3 33 13/07/2021
171588 THALITA VICTORIA ALVES DOS SANTOS H 3 94 07/09/2021
169807 THAYNNA VITORIA NASCIMENTO TAVARES SILVA H 2 16 29/04/2021
169589 THEO SANTOS DE FARIA H 1 60 14/04/2021
169494 VALDEMIR APARECIDO TEMPORINE H 1 50 07/04/2021
170934 VALENTINA DE CASSIA ERIN FIGUEIREDO FERREIRA H 3 39 18/07/2021
170627 VITORIA ALVES DA CRUZ H 3 13 26/06/2021
169943 WAGNER TADEU RAMAZZINI M.I.E H 2 32 09/05/2021
170597 YAGO ANGEL FERNANDES DA SILVA H 3 11 24/06/2021

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Secretaria de Educação torna público o extrato do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento
Público, prevista no Inciso VI do artigo 30 da Lei Federal nº 13.019/2014 com as alterações da Lei Federal nº
13.204/2015, firmados com Organizações da Sociedade Civil e esta Secretaria de Educação para o
desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos,
conforme segue:
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004324/2021-SESE-RPP
Termo de Colaboração: Nº 004324/2021-SESE-RPP.
Processo Administrativo: Nº 34.941/2021.
Administração Pública Parceira: Município de Guarulhos - Secretaria de Educação.
Instituição Parceira: Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha.
Modalidade: Educação Básica / Educação Infantil - Creche.
Finalidade: Atendimento de 98 vagas, em período integral.
Data de assinatura: 27 de dezembro de 2021.
Vigência: 12 meses de 01/01/2022 a 31/12/2022.
Recursos Públicos: R$ 1.114.203,20.

EXTRATOS DOS TERMOS DE ADITAMENTO E/OU APOSTILAMENTO AOS
TERMOS DE COLABORAÇÃO COM DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Secretaria de Educação torna público os extratos dos Termos de Aditamento e/ou Apostilamento aos Termos
de Colaboração com dispensa de Chamamento Público, prevista no Inciso VI do artigo 30 da Lei Federal nº
13.019/2014 com as alterações da Lei Federal nº 13.204/2015, firmados com Organizações da Sociedade Civil
e esta Secretaria de Educação para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada
pela Rede Municipal de Guarulhos, conforme segue:
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01
Termo de Colaboração: Nº 000924/2021-SESE03-RPP.
Processo Administrativo: Nº 38.310/2019.
Administração Pública Parceira: Município de Guarulhos - Secretaria de Educação.
Instituição Parceira: INSTITUTO EDUCACIONAL E AÇÃO SOCIAL GUADALUPE - Unid. II.
Modalidade: Educação Básica / Educação Infantil - Creche.
Finalidade: Atendimento de 113 vagas, em período integral.
Data de assinatura: 27 de dezembro de 2021.
Vigência: até 04 de julho de 2026.
Recursos Públicos:
Antes do Aditamento: R$ 5.843.883,36 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta
e três reais e trinta e seis centavos)
Após Aditamento: R$ 5.838.688,64 (cinco milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito
reais e sessenta e quatro centavos).
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03
Termo de Colaboração: Nº 000724/2019-SESE03-RPI.
Processo Administrativo: Nº 41.150/2019.
Administração Pública Parceira: Município de Guarulhos - Secretaria de Educação.
Instituição Parceira: ASSOCIAÇÃO RECICLANDO FELICIDADE.
Modalidade: Educação Básica / Educação Infantil - Creche.
Finalidade: Atendimento de 352 vagas, em período integral.
Data de assinatura: 27 de dezembro de 2021.
Vigência: até 08 de agosto de 2024.
Recursos Públicos:
Antes do Aditamento: R$ 17.751.870,32 (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e
setenta reais e trinta e dois centavos)
Após Aditamento: R$ 17.595.563,07 (dezessete milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e
sessenta e três reais e sete centavos).
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 04
Termo de Colaboração: Nº 17.524/2018-SE03-RPP.
Processo Administrativo: Nº 37.969/2018.
Administração Pública Parceira: Município de Guarulhos - Secretaria de Educação.
Instituição Parceira: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE.
Modalidade: Educação Básica / Educação Infantil - Creche.
Finalidade: Atendimento de 120 vagas, em período integral.
Data de assinatura: 27 de dezembro de 2021.
Vigência: até 30 de outubro de 2023.
Recursos Públicos:
Antes do Apostilamento: R$ 11.494.245,85 (onze milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e
quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
Após Apostilamento: R$ 11.495.684,66 (onze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e
oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 04.
Termo de Colaboração: Nº 18.024/2018-SESE03-RPP.
Processo Administrativo: Nº 40.201/2018.
Administração Pública Parceira: Município de Guarulhos - Secretaria de Educação.
Instituição Parceira: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO.
Modalidade: Educação Básica / Educação Infantil - Creche.
Finalidade: Atendimento de 88 vagas, em período integral.
Data de assinatura: 27 de dezembro de 2021.
Vigência: até 02 de dezembro de 2023.
Recursos Públicos:
Antes do Aditamento: R$ 4.100.339,40 (quatro milhões, cem mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta
centavos)

Após Aditamento: R$ 4.418.374,58 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, trezentos e setenta e quatro
reais e cinquenta e oito centavos).
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02.
Termo de Colaboração: Nº 324/2020-SESE03-RPP.
Processo Administrativo: Nº 90.990/2019.
Administração Pública Parceira: Município de Guarulhos - Secretaria de Educação.
Instituição Parceira: ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON.
Modalidade: Educação Básica / Educação Infantil - Creche.
Finalidade: Atendimento de 129 vagas, em período integral.
Data de assinatura: 27 de dezembro de 2021.
Vigência: até 11 de março de 2025.
Recursos Públicos:
Antes do Aditamento: R$ 5.295.822,23 (cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e
dois reais e vinte e três centavos)
Após Aditamento: R$ 5.887.421,82 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um
reais e oitenta e dois centavos).
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02
Termo de Colaboração Nº: 18.124/2018-SESE03-RPP.
Processo Administrativo Nº: 38.658/2018.
Administração Pública Parceira: Município de Guarulhos - Secretaria de Educação.
Instituição Parceira: ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT.
Modalidade: Educação Básica / Educação Infantil - Creche.
Finalidade: Atendimento de 105 vagas, em período integral.
Data de assinatura: 27 de dezembro de 2021.
Vigência: até 02 de dezembro de 2023.
Recursos Públicos:
Antes do Apostilamento: R$ 4.517.230,60 (quatro milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e trinta
reais e sessenta centavos)
Após Apostilamento: R$ 4.522.384,61 (quatro milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e
quatro reais e sessenta e um centavos).
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 04
Termo de Colaboração Nº: 0018324/2018-SESE03-RPP.
Processo Administrativo Nº: 43.065/2018.
Administração Pública Parceira: Município de Guarulhos - Secretaria de Educação.
Instituição Parceira: ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - UNIDADE II.
Modalidade: Educação Básica / Educação Infantil - Creche.
Finalidade: Atendimento de 149 vagas, em período integral.
Data de assinatura: 27 de dezembro de 2021.
Vigência: até 04 de dezembro de 2023.
Recursos Públicos:
Antes do Apostilamento: R$ 7.856.836,04 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e
trinta e seis reais e quatro centavos)
Após Apostilamento: R$ 7.893.186,03 (sete milhões, oitocentos e noventa e três mil, cento e oitenta e seis
reais e três centavos).

EXTRATOS DOS ADITIVOS DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO
O Secretário de Educação, Sr. Alex Viterale, no uso de suas atribuições legais, torna público, em cumprimento
ao disposto no Artigo 38 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações posteriores, o Aditamentos dos
Termos de Colaboração por INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO com base no Artigo 31 da
referida Lei c/c com §3º do Artigo 2º da Lei 7.270/2014 - PROREDE, conforme seguem:
EXTRATO: ADITAMENTO nº 04-7924/2018-SESE03 PA nº: 3612/2018 Administração Pública Parceira:
Município de Guarulhos Entidade Beneficiária: CONSELHO ESCOLAR EPG JOÃO BALBINO FILHO -
Objeto: Colaboração Técnica e Financeira para promover o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito na
Unidade Educacional - PROREDE - Valor: R$ 2.500,00 - Data de Assinatura: 27/12/2021.
EXTRATO: ADITAMENTO nº 03-724/2020-SESE03 PA nº: 11163/2020 Administração Pública Parceira:
Município de Guarulhos Entidade Beneficiária: CONSELHO ESCOLAR EPG CÉSAR LATTES - Objeto:
Colaboração Técnica e Financeira para promover o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito na Unidade
Educacional - PROREDE - Valor: R$ 63.100,00 - Data de Assinatura: 27/12/2021.
EXTRATO: ADITAMENTO nº 02-324/2019-SESE03 PA nº: 31094/2019 Administração Pública Parceira:
Município de Guarulhos Entidade Beneficiária: CONSELHO ESCOLAR EPG GISELI LAZARINI DA SILVA
PORTELA - Objeto: Colaboração Técnica e Financeira para promover o desenvolvimento do Ensino Público e
Gratuito na Unidade Educacional - PROREDE - Valor: R$ 42.300,00 - Data de Assinatura: 27/12/2021.
EXTRATO: ADITAMENTO nº 03-1824/2018-SESE03 PA nº: 2854/2018 Administração Pública Parceira:
Município de Guarulhos Entidade Beneficiária: CONSELHO ESCOLAR EPG ÁLVARES DE AZEVEDO -
Objeto: Colaboração Técnica e Financeira para promover o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito na
Unidade Educacional - PROREDE - Valor: R$ 18.570,00 - Data de Assinatura: 28/12/2021.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Termo de Acordo de Cooperação Técnica que celebram entre si a Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da
Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, e o Banco Itaú/Unibanco S/A.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 49991/2016
OBJETO: Cooperação Mútua com a finalidade de disponibilização de imagens do sistema de câmeras de
videomonitoramento externo das agências bancárias do Itaú/Unibanco S/A, sediadas no Município de Guarulhos.
DATA DE ASSINATURA : 21/12/2021
VIGÊNCIA : 04 (quatro) anos a partir da data de sua publicação.

CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PORTARIA Nº 212/2021-SASP02

O Corregedor Adjunto da Guarda Civil Municipal, ARNALDO DE JESUS TORRES, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela alínea “a” do inciso IV, combinado com a alínea “c” do inciso III da letra C do anexo II
da Lei Municipal n° 7.792/2019, c/c artigo 195 da Lei Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos
autos do Processo Administrativo nº 52.188/2021-SASP02, com fulcro no Art. 194 da Lei Municipal nº 1.429/
1968,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Amauri Cordeiro - Código Funcional nº 21.227;
Membros: Adilson Luiz Leli - Código Funcional n° 32.438; e
Vanderlei dos Santos - Código Funcional n° 33.498.
2 - A Comissão Sindicante composta acima terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à apuração dos fatos
relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme Art. 196 da Lei 1.429/1968.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 307/2021-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, RICARDO RUI RODRIGUES
ROSA, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o Contrato de Prestação de Serviços nº 5301/2021-DLC com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES com objeto de estruturação de projeto para a desestatização, na forma de
parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa, para a construção, equipagem, operação e
manutenção do novo Hospital Municipal da Criança e do Adolescente - NHMCA;
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 50114/2019;
R E S O L V E:
Art. 1º - Instituir Grupo de Trabalho integrado pelos membros abaixo relacionados, para viabilizar os estudos
técnicos necessários ao atendimento às previsões contratuais estabelecidas no Contrato de Prestação de
Serviços nº 5301/2021-DLC:
Coordenação
Michael Rodrigues de Paula - CF 66523
Equipe Técnica
Amanda Loos Agra Takada - CF 49450
Andréia Sperandio Duriguetto - CF 40647
Arnaldo Alberto Bastos Dullius - CF 66777
Bruno Menon do Nascimento - CF 48765
Carmen Silvia Godoy Coutinho Corino Nascimento - CF 32268

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA PARA ASSUNTOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DA SAÚDE
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Edilene Couto de Moraes - CF 28036
Gleize Mirela Soares da Paz - CF 65599
Jaqueline Sousa Pessoa - CF 61358
Karina Moyano Amorim - CF 51290
Larissa Salim Sanches - CF 59340
Maria Luiza Hipolito - CF 11754
Rogerio Watanuki Higashi - CF 59128
Valquiria Castro Ramos Moreira - CF 59550
Wonderson Moreno - CF 22175
Apoio Administrativo:
Luciana Maria Zanotto Oliveira - CF 12527
Art. 2º - O Grupo de Trabalho instituído pela presente portaria terá prazo de vigência conforme etapas previstas
no contrato supra citado para a finalização dos trabalhos.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 308/2021-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, RICARDO RUI RODRIGUES
ROSA, no uso de suas atribuições através do Parágrafo Único do Artigo nº 116 da Lei Orgânica do Município e,
Considerando o Processo Administrativo nº 4436/1998,
RESOLVE:
Art. 1º - Definir como Autoridade Sanitária o servidor que está lotado no Órgão de Vigilância em Saúde do
município de Guarulhos, como consta na Lei nº 6.144/2006.
Art. 2º - Atender à obrigatoriedade da publicação semestral da relação de Autoridades Sanitárias, conforme o
previsto no Parágrafo 3º do Artigo 92 da Lei nº 6.144/2006, conforme segue:
Nome Código Funcional
ADRIANA DA SILVA MONÇAO BARROS 15821
ADRIANA MARIA LOPES VIEIRA 13311
ALINE PONTUAL LEITE 34481
ANTONIO CARLOS CANOSSA 27113
ANTONIO DA COSTA 37139
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA 47412
ARIOVALDO FERREIRA LEITE JUNIOR 12066
ASTREIA CIBELE GENY FRANCISCA DE PAULA 31177
BEATRIZ MARIA BORCHES 48815
BETANIA MARIA CORDEIRO DA SILVA 51254
CASSIA DE MEDEIROS 28356
CELIA KEIKO TAGOMORI DA SILVA 25373
CLARA TAKIMOTO 17442
CLEIDE REGINA CARDIM GARCIA 21412
CRISTIANE CARLIN PASSOS 49321
DANIELA PONTES DA SILVA 33687
ELAINE DE FATIMA BRITTO LETIERI 52885
ELAINE LOPES DA ROCHA 33366
EUFRASIO BRITO DE MEDEIROS 39273
FERNANDA MEDEIROS 59372
FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO 69104
GERALDO SILVA PINTO 31714
HELDER LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES 24169
HELIDA PATRICIA MORGADO 45334
HUMBERTO CELSO DE OLIVEIRA 26647
ISABEL REGINA CAVALHEIRO SALEM 7887
JANET SATIKO YOSHIMOTO 11188
JOÃO PERES 7286
JORGEA PEDRO DE MELLO 32171
JOSE RICARDO JORGE 3522
KELLY CRISTINA BERGO MOREIRA 48275
LINCOLN DE ASSIS JUNIOR 14849
LIVIA TAMASHIRO 22495
LUCIA JERONIMO VIEIRA 17384
LUCIANA FERREIRA FONTES 45979
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA MAIA 52896
MARCELO FERREIRA LEME 28824
MARCIO FERRARACIO 30614
MARCO ANTONIO SALGADO 53247
MARIA AUGUSTA DE CASTILHO 21538
MARIA REGINA DERANI CIUTTI 7566
MARIA ZILDA CARLOS 51764
MARINA ANGELICA MARINHO 31687
MICHEL ELIE HAYEK 7458
MIRTES TORIANI SANTOS 12060
NANCI APARECIDA FORNAZARO ALBUQUERQUE 14895
NANCY GOMES DA SILVA 29964
NEWTON NAOYOSHI MIYASAKI 37042
ORIANA RIBEIRO BAIAO 14488
PATRICIA AKEMI KAWAI 47309
PATRICIA BATANERO CARDOSO DOS SANTOS 52371
PAULO NERY FIGUEROA 19321
PRISCILA KUNIOSHI DE ARAÚJO REIS 40646
RENATA ADRIANA PLAÇA CASTANHO 31635
ROSA MARIA MONTEIRO FERREIRA DO AMARAL 17382
ROSEMEIRE SENA LOPES 12874
ROSIMEIRY ROCHA PEREIRA 52114
SAMUEL CLEMENTE DE SOUZA 55879
SILVANITO PINHEIRO DOS SANTOS 12084
SILVIA MOURA FRATA 45228
SONIA APARECIDA BEMFICA NASCIMENTO 29497
STEFANY MANCINI 54081
SUELY OTSUKA 22497
THERBIO DE LIMA ALVES 12121
THIAGO BELTRAME ROBERTO 61477
THIAGO LORETO DE OLIVEIRA 59206
VALESKA AUBIN ZANETTI MION 26891
VANDERLEI CARNEIRO DA SILVA 47122
VANESSA FERREIRA DOCA PIRES 27464
VANESSA PALOTA 16594
Art. 3º - Designar como Autoridade Sanitária o servidor que está lotado na Divisão Técnica do Centro de
Controle de Zoonoses do Departamento de Vigilância em Saúde, como consta na Lei nº 7837/2020.
Art. 4º - Atender ao disposto no Artigo 8º da Lei nº 7837/2020, conforme segue:
Nome Código Funcional
CARLOS ALBERTO VICENTIN 22999
DUANNY MURINELLY DE SOUZA CUNHA 70318
ELIAS PEREIRA LIMA 46519
FERNANDO CORTEZ PEREIRA 48867
IVENINA PREIRA DE OLIVEIRA 58764
KAREN AVILEZ DE ANDRADE 36539
MARIA CÉLIA OHARA 30853
MARCELO VIEIRA CARRATE 49688
MAURÍCIO JEFERSON SILVA 59188
PATRICIA OLIVEIRA NASCIMENTO 39535
PAULA SPINHA DE TOLEDO DOMINGUES 56075
RENATA REINHARDT CARVALHO 37823
RENATO AMATRUDA DE CARVALHO FILHO 24336
ROSANA ALVES DE ARAÚJO 16056
ROSANA TABATA SUEHIRO 35482
VALMIR DOS SANTOS PINTO 60561
WILSON MANSHO 37802
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 309/2021-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, RICARDO RUI RODRIGUES
ROSA, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a liberação de recursos financeiros pelo Governo do Estado de São Paulo para a conclusão das
obras e implantação do Instituto da Mulher de Guarulhos,
Considerando que o Instituto realizará atendimento ambulatorial e hospitalar à Saúde da Mulher nas especialidades

ginecológicas e no Atendimento à Mulher Vítima de Violência para a população de Guarulhos e do Alto Tietê,
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 42405/2021;
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir Grupo de Trabalho integrado pelos membros abaixo relacionados, para viabilizar os estudos
técnicos necessários na Secretaria da Saúde para a implantação do Instituto da Mulher de Guarulhos:
Andréia Sperandio Duriguetto - CF 40647
Celia Mariko Hirahara - CF 11153
Edilene Couto de Moraes - CF 28036
Jaqueline Sousa Pessoa - CF 61358
Ligia Ortolani dos Santos - CF 51520
Patricia Maris de Souza Martino - CF 22290
Rodrigo Almada de Araujo - CF 48680
Wonderson Moreno - CF 22175
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 310/2021-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, RICARDO RUI RODRIGUES
ROSA, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o art. 198 da Constituição Federal de 1988 que dispõe sobre as ações e serviços de saúde
integrarem rede regionalizada e hierarquizada constituindo o Sistema único de Saúde descentralizado;
Considerando a Lei Federal n° 8.080/1990 que define a competência da direção municipal do sistema de saúde
em articular juntamente com a direção estadual o planejamento, programação e organização da rede regionalizada
do SUS;
Considerando o Decreto Federal n° 7.508/2011 que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde-
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências
e define as atribuições das Comissões Intergestores como instâncias de pactuação consensual entre os entes
federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS;
Considerando a Portaria MS/GM n° 4279/2010 consolidada pela Portaria de Consolidação MS/GM n° 3/2017 que
define as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS e que as Redes Regionais
de Atenção à Saúde - RRAS - são definidas como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde;
Considerando a Deliberação CIB n° 36 de 21/09/2011 que constituiu e aprovou as Redes Regionais de Atenção
à Saúde (RRAS) no Estado de São Paulo em que o município de Guarulhos compõe a Rede Regional de
Atenção à Saúde do Alto do Tietê e;
Considerando a Portaria n° 076/2021-SS e o que consta no Memorando nº 019/2021-SS00.07,
RESOLVE:
Art. 1º - ATUALIZAR os representantes da Secretaria da Saúde de Guarulhos para composição dos Comitês
Deliberativos e Técnicos, das Redes Temáticas de Atenção à Saúde e dos Grupos Técnicos da Rede Regional
de Atenção à Saúde do Alto do Tietê (RRAS 02), conforme segue:
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - RRAS 02
Titular: Michael Rodrigues de Paula - CF 66.523
Suplente: Rodrigo Almada de Araujo - CF 48.680
CÂMARA TÉCNICA - CIR RRAS 02
Titular: Rodrigo Almada de Araujo - CF 48.680
Suplente: Patricia Maris de Souza Martino - CF 22.290
REDE CEGONHA
Titular: Edilene Couto de Moraes - CF 28.036
Suplente: Jaqueline Melo Torres - CF 52.865
REDE DE ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Titular: Jaqueline Souza Pessoa - CF 61.358
Suplente: Simone dos Santos de Lima - CF 49.327
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Titular: Gabriella Facunte Oliveira - CF 57.940
Suplente: Simone Queli da Cruz Lima - CF 47.340
REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Titular: Karina Moyano Amorim - CF 51.290
Suplente: Gisele Cristine da Silva - CF 71.016
REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS
Titular: Carolina Georgetto Pasetto Ramos - CF 49.590
Suplente: Diane Fernanda Bernal Calado Cardoso - CF 63.489
GRUPO TÉCNICO DE ATENÇÃO BÁSICA
Titular: Iara maria Sant Ana Pijpers - CF 36.908
Suplente: Adriana dos Santos Oliveira - CF 26.722
GRUPO TÉCNICO DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL
Titular: Maria Luiza Hipólito - CF 11.754
Suplente: Carmen Silvia Godoy Coutinho Corino Nascimento - CF 32.268
GRUPO TÉCNICO DE SAÚDE DO TRABALHADOR
Titular: Thiago Loreto de Oliveira - CF 59.206
Suplente: Marcio Ferraracio - CF 30.614
GRUPO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
Titular: Amanda Loos Agra Takada - CF 49.450
Suplente: Cristiane Cavazani Xavier - CF 49.682
GRUPO TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Titular: Giselle Bartelotti Nunes - CF 57.245
Suplente: Larissa Salim Sanches - CF 59.340
GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA DE ÓBITOS MATERNO, INFANTIL, FETAL E DE MULHER EM IDADE
FÉRTIL
Titular: Edilene Couto de Moraes - CF 28.036
Suplente: Carlos Manoel da Silva Tomé - CF 5.506
GRUPO TÉCNICO DA SALA DE SITUAÇÃO DAS ARBOVIROSES
Titular: Carla Matilde Claro Zottino - CF 45.223
Suplente: Michel de Miranda Santana - CF 70.302
GRUPO TÉCNICO SOBRE VIOLÊNCIA
Suplente: Simone dos Santos de Lima - CF 49.327
Suplente: Aila Maria Barros da Costa Duarte - CF 58.746
GRUPO TÉCNICO DA REDE DE CUIDADOS EM IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Titular: Fernanda Nunes da Matta Carmo - CF 54.906
Suplente: Magda Carvalho de Oliveira - CF 31.264
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os
seguintes atos administrativos:
EXTRATO DE CONTRATO DE GESTÃO
PROCESSO: 48258/2021-SS – CONTRATO DE GESTÃO n° 03/21 -FMS. CONTRATANTE: PMG / Secretaria
Municipal de Saúde. CONTRATADA: BENEFICENCIA HOSPITALAR CESÁRIO LANGE. Assinatura: 17/12/
2021. Finalidade do Termo: Constitui objeto deste contrato de gestão a gestão compartilhada da execução dos
serviços e demais ações de saúde a ser realizada no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente - HMCA,
que assegurem assistência universal e gratuita a população, em regime de 24 horas/dia. O valor estimado
para o período total do Contrato que é de R$ 35.993.068,14 (trinta e cinco milhões e novecentos e noventa
e três mil e sessenta e oito reais e quatorze centavos). Vigência: 180 dias a contar de 20/12/2021.
EXTRATO DE CONTRATO DE GESTÃO
PROCESSO: 48260/2021-SS – CONTRATO DE GESTÃO n° 02/21 -FMS. CONTRATANTE: PMG / Secretaria
Municipal de Saúde. CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO. Assinatura: 17/12/2021. Finalidade do Termo: Constitui objeto deste contrato de
gestão a gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a ser realizada no Hospital
Municipal Pimentas Bonsucesso Manoel de Paiva. - HMPB, que assegurem assistência universal e gratuita à
população,em regime de 24 horas/dia. O valor estimado para o período total do Contrato que é de R$
47.982.123,06 (quarenta e sete milhões e novecentos e oitenta e dois mil e cento e vinte e três reais e seis
centavos) Vigência: 180 dias a contar de 20/12/2021.
EXTRATO DE CONTRATO DE GESTÃO
PROCESSO: 35959/2020-SS - CONTRATO DE GESTÃO n° 4322/2021-FMS. CONTRATANTE: PMG / Secretaria
Municipal de Saúde. CONTRATADA:  INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITORIA - INSV.
Assinatura: 20/12/2021. Finalidade do Termo: Constitui objeto deste CONTRATO DE GESTÃO a gestão
compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a ser realizada na Unidade de Pronto
Atendimento Taboão (UPA TABOÃO), que assegure assistência universal e gratuita à população, em regime de
24 horas/dia. - O valor estimado para o período total do Contrato que é de R$ 62.490.799,80 (Sessenta
e dois milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.)
Vigência: 36 meses a contar de 21/12/2021.
COMPRAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
O Secretário Municipal da Saúde em exercício torna pública nos termos do Artigo 16 da Lei Federal 8666/93
alterada pelas Leis Federais 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99, que as compras efetuadas no período de
01/12/2021 a 31/12/2021, encontram-se afixadas nesta Secretaria de Saúde em local de livre acesso ao
público à Rua Íris 300 Gopoúva, Guarulhos/SP de segunda a sexta das 8h00 às 17h00.
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DEFESA PRÉVIA
Prazo para apresentação de DEFESA PRÉVIA  (Ar t. 87 da Lei de Licitações) Empresa: TRANSTAM
COMERCIAL EIRELI.
Considerando, que a empresa não efetuou a entrega de: CONCERTINA SIMPLES. Solicitadas na Autorização
de Fornecimento nº 1189/2020 - ARP Nº 21011/2020 DLC - P.A. nº 86730/2019 NOTA DE EMPENHO N°
12982/2020 substituída na mudança de exercício para N° 4639/2021 a Divisão de Compras e Contratações,
abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia a contar desta publicação, nos termos
do art. 87 da Lei de Licitações. Comunicamos que o processo encontra-se com vistas franqueadas aos
interessados.
Secretaria de Saúde - Divisão de Compras e Contratações- Seção Administrativa de Editais.
Rua Íris, nº 300 - Sala 4 - Gopoúva - Guarulhos/SP - CEP 07051-080 - Tel.: 2472-5041
PENALIDADE
PA 10150/19 Comunicamos através do presente que a empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA
LTDA. em razão do descumprimento das obrigações assumidas nos termos do disposto no Decreto n° 35699/
2019 e do Artigo 87 da Lei de Licitações e Contratos, e cláusulas 7, item 1, letras “a” e “b” concomitantemente
com o item 3.4 decorrentes do Contrato de Fornecimento n° 000902/2019-FMS origem do Ofício de Fornecimento
n° 019/2020-FMS, foram aplicadas as penalidades de ADVERTÊNCIA E MULTA DE 10% (dez por cento)
sobre o valor contratado, por inexecução parcial do instrumento contratual, que perfaz a importância de R$
1.281,72 (hum mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos).Fica assegurado o prazo recursal
de 5 (cinco) dias úteis, conforme disposto no inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93.

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Divisão Técnica do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador

Edital nº 17/2021 - SS02.16 - 27/12/2021
P.A. O.A. Requerente Despacho
47865/2021 ** TAL TRANSPORTE ALAGOANO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRAZO

REFERENTE NP 40454 SOMOS PELO DEFERIMENTO. DEFERIDO
45109/2021 ** TAMBOR LINE RECUPERADORA DE TAMBORES LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO

DE PRAZO REFERENTE NP 40403 SOMOS PELO DEFERIMENTO. DEFERIDO
50262/2021 ** LAKREI SERVIÇOS DE EMPACOTAMENTO PARA INDUSTRIA LTDA, CONFORME

SOLICITAÇÃO DE PRAZO REFERENTE NP 40457 SOMOS PELO DEFERIMENTO. DEFERIDO

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SAÚDE
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n° 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria da Fazenda e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento aos seguintes credores:
DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA GUARULHOS LTDA
CNPJ: 59.649.251/0001-44
CONTRATO/PEDIDO: 25801/2020 - DLC- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 8813/2021
LIQUIDAÇÃO: 44956/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19994/2020
OBJETO: Serviços de terapia renal substitutiva a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite.
VALOR: R$ 663.363,46 (seiscentos e sessenta e três mil e trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis
reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 1666
PERÍODO: Novembro/2021
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021
JUSTIFICATIVA: Através deste contrato são executados serviços de terapia renal substitutiva a qualquer
indivíduo que deles necessite. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando
a população do município.
FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12830/2021 – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 27462/2021, 27465/2021 e 27468/2021
LIQUIDAÇÃO: 45137/2021, 45140/2021 e 45141/2021
OBJETO: Pagamento indenizatório parcial da gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os
partícipes e integrar das U.P.A.’s Cumbica, São João Lavras e P.A. Maria Dirce regionalizada e hierarquizada
de estabelecimento de saúde que constituem o SUS em Guarulhos.
VALOR: R$ 2.064.099,94 (dois milhões e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e noventa e quatro
centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
PERÍODO: Dezembro/2021 - Parcial
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se do pagamento indenizatório parcial da gestão compartilhada em regime de cooperação
mútua entre os partícipes e integrar das U.P.A.’s Cumbica, São João Lavras e P.A. Maria Dirce regionalizada
e hierarquizada de estabelecimento de saúde que constituem o SUS em Guarulhos. A falta de pagamento
impossibilitaria a continuidade do atendimento nestas unidades de saúde, prejudicando a população do município.
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A PROGUARU
CNPJ: 51.370.575/0001-37
CONTRATO/PEDIDO: 7601/2019 - DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 7172/2021 e 7175/2021
LIQUIDAÇÃO: 45063/2021 e 45064/2021
OBJETO: Execução de obras complementares do Hospital Pimentas Bonsucesso - Guarulhos- SP.
VALOR: R$ 1.831.722,64 (um milhão e oitocentos e trinta e um mil e setecentos e vinte e dois reais e sessenta
e quatro centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 6810
PERÍODO: 9ª medicação do período 01/01/2021 a 30/06/2021
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se da execução de obras complementares do Hospital Pimentas Bonsucesso e a falta
de pagamento impossibilitaria a continuidade dos serviços.
AG PLANTONISTA E GESTÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA MEDICA
CNPJ: 29.039.076/0001-02
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 51056/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 27381/2021
LIQUIDAÇÃO: 45129/2021
OBJETO: Prestação de serviços médicos de pediatria.
VALOR: R$ 42.663,51 (quarenta e dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 851 - parcial final
PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços médicos de pediatria- Decreto n.º 38506 de 22 de novembro
de 2021 - Alterado pelo Decreto n.º 38522/2021 (intervenção nos serviços delegados à organização social
contratada) e Autorizo da Sra. Interventora - Silvia de Cássia Araújo Alves - HMCA.
GETEC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 11.501.016/0001-02
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 51037/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 27463/2021
LIQUIDAÇÃO: 45134/2021 e 45135/2021
OBJETO: Prestação de serviços de hotelaria, higienização e serviços de maqueiros.
VALOR: R$ 108.979,34 (cento e oito mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 123 e 124
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se da prestação de serviços de hotelaria, higienização e serviços de maqueiros -
Decreto n.º 38506 de 22 de novembro de 2021 (intervenção nos serviços delegados à organização social
contratada) e Autorizo da Sra. Interventora - Silvia de Cássia Araújo Alves - HMCA.
XTREME ZELADORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.979.936/0001-22
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 51047/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 27477/2021
LIQUIDAÇÃO: 45153/2021 e45155/2021
OBJETO: Serviço de controle de acesso e de recepção.
VALOR: R$ 71.154,60 (setenta e um mil e cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 95 e 96
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021

JUSTIFICATIVA: Trata-se do serviço de portaria e controle de acesso- Decreto n.º 38506 de 22 de novembro
de 2021 (intervenção nos serviços delegados à organização social contratada) e Autorizo da Sra. Interventora
- Silvia de Cássia Araújo Alves - HMCA.
XTREME ZELADORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.979.936/0001-22
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50866/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 27478/2021
LIQUIDAÇÃO: 45156/2021
OBJETO: Serviço de controle de acesso e de recepção.
VALOR: R$ 157.142,16 (cento e cinquenta e sete mil e cento e quarenta e dois reais e dezesseis centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 94
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se do serviço de portaria e controle de acesso- Decreto n.º 38505 de 22 de novembro
de 2021 - Alterado pelo Decreto n.º 38584/2021 (intervenção nos serviços delegados à organização social
contratada) e Autorizo do Sr. Interventor - Ibrahim Faouzi El Kadi - HMPB.
ERRATA
PUBLICAÇÃO REALIZADA NO D. O. Nº 129/2021-GP DE 22/12/2021, CONFORME SEGUE:
Favorecido: REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA
ONDE SE LÊ:
EXIGIBILIDADE: 09/01/2022
LEIA-SE:
EXIGIBILIDADE: 29/12/2021

PORTARIA Nº 046/2021-SF
Dispõe sobre: Altera o anexo I do Decreto n.º 22.528, de 04 de março de 2004, relativo ao Código de
Atividades do Município de Guarulhos, de conformidade com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas/
Fiscal (CNAE).
O Secretário da Fazenda, Sr. Ibrahim Faouzi El Kadi, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto
no parágrafo único do artigo 1º do Decreto Municipal n.º 22.528/2004 (alterado pelo Decreto Municipal nº
22.882/2004), e visando a adequação da CNAE/Fiscal adotada pelo Município às necessidades da Administração
Tributária, RESOLVE promover as seguintes alterações no Anexo I do sobredito Decreto:
Art. 1º - Ficam criados os seguintes códigos de atividade:
CNAE Descrição Alíquota  ISS Item Vl.TFILF UFG Item
4771-7/02-01 Serviços de manipulação de fórmulas 2 4.07 150 3.0
4771-7/02-02 Serviços de manipulação de fórmulas veterinárias 2 4.07 150 3.0
9602-5/02-03 Serviços de centros de emagrecimento, spa e congêneres 5 25.04 150 3.0
9609-2/07-02 Adestramento de animais domésticos 3 5.08 150 3.0
1822-9/01-01 Serviços de plastificação sob contrato (acabamentos gráficos) 2 14.05 300 2.0
1822-9/01-02 Serviços de encadernação sob contrato (acabamentos gráficos) 3 14.08 300 2.0
1822-9/01-03 Serviços de colocação de molduras e congêneres 3 14.07 300 2.0
1822-9/01-04 Serviços de gravação e douração de livros, revistas e congêneres 3 14.08 300 2.0
1822-9/01-99 Outros serviços gráficos não especificados anteriormente 5 13.04 300 2.0
Art. 2º - Ficam encerrados os seguintes códigos de atividade:
CNAE Descrição Data fim
9609-2/01-00 Clínicas de estética e similares 31/12/2021
9609-2/01-01 Serviços de esteticista 31/12/2021
9609-2/01-03 Serviços de centros de emagrecimento, spa e congêneres 31/12/2021
1822-9/00-01 Serviços de plastificação sob contrato (acabamentos gráficos) 31/12/2021
1822-9/00-02 Serviços de encadernação sob contrato (acabamentos gráficos) 31/12/2021
1822-9/00-03 Serviços de colocação de molduras e congêneres 31/12/2021
1822-9/00-04 Serviços de gravação e douração de livros, revistas e congêneres 31/12/2021
1822-9/00-99 Outros serviços gráficos não especificados anteriormente 31/12/2021
Art. 3º - Fica inserida e/ou alterada a correspondência na lista de serviços anexa à Lei Municipal nº 5986/2003,
em relação aos seguintes códigos de atividade:
CNAE Descrição Alíquota ISS Item
4221-9/02-00 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4 7.02
8211-3/00-02 Fornecimento a empresas ou escritórios virtuais de serviços de

secretaria em geral, expediente, de apoio e infra-estrutura administrativa 5 17.05
Art. 4º - Fica alterada a nomenclatura da atividade CNAE 9511-8/00-01, de Serviços de suporte e manutenção
de hardware e software para Serviços de suporte e manutenção de hardware.
Art. 5º - Torna-se sem efeito a inclusão das atividades CNAE 1822-9/00-01 e 1822- 9/00-02, constantes na
Portaria nº 29/2021-SF.
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 01/01/2022, revogadas as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DO TESOURO
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria da Fazenda e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento aos seguintes credores:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DEFERIMENTO EM 29/12/2021
46948/2021 - José Antonio de Carvalho
300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELI
CNPJ: 27.349.370/0001-95
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12453/2021 - Secretaria de Esporte e Lazer
EMPENHO: 23173/2021
OBJETO: Aquisição de material esportivo.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 80 Un Bola de Handebol H1L 36,50
2 80 Un Bola de Handebol H2L 36,50
3 200 Un Coletes 5,50
4 50 Un Cone 3,90
5 100 Un Disco de Treinamento 2,20
6 60 Un Arco confeccionado em plástico 2,30
7 100 Un Disco Equilíbrio 81,90
8 100 Un Faixa elástica 41,60
9 50 Un Carbonato de magnésio 180,00
10 07 Un Plinto de Espuma 1379,20
11 10 Un Tubo de látex 153,92
VALOR: R$ 40.036,60 (quarenta mil e trinta e seis reais e sessenta centavos)
NOTA FISCAL: 1522
EXIGIBILIDADE: 31/12/2021
JUSTIFICATIVA: A aquisição destes materiais visa implantar e desenvolver 3 núcleos do projeto Centro de
Formação - Handebol e Ginástica Artística no Município de Guarulhos, oferecendo 260 vagas para crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, na faixa etária de 7 a 17 anos, de ambos os sexos, que
estejam preferencialmente matriculados na rede pública de ensino, a fim de proporcionar treinos esportivos,
convênio formalizado entre a Secretaria de Esporte e Lazer de Guarulhos com o Governo do Estado de São Paulo.
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 03.945.035/0001-91
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16797/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 13200/2021 e 13201/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamento.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 999.992 Un Omeprazol 20mg 0,09
VALOR: R$ 89.999,28 (oitenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 174411
EXIGIBILIDADE: 05/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição e sua falta prejudicaria a população
usuária do SUS.
AIRTON JOSE ZANCHIN
CNPJ: 20.082.569/0001-50
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36096/2021 - Secretaria de Esporte e Lazer
EMPENHO: 23176/2021
OBJETO: Aquisição de medalhas e troféus

SECRETARIA DA FAZENDA
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Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 1100 Un Medalhas fundidas medindo 50 mm 6,75
2 250 Un Medalhas fundidas medindo 70 mm c/ fita personalizada 9,22
3 130 Un Medalhas fundidas medindo 80 mm c/ caixa in box 26,00
4 25 Un Troféus de 40 cm 64,00
5 25 Un Troféus de 30 cm 48,00
6 25 Un Troféus de 25 cm 39,00
VALOR: R$ 16.885,00 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e cinco reais)
NOTA FISCAL: 3061
EXIGIBILIDADE: 23/12/2021
JUSTIFICATIVA: A aquisição visa atender diversas ações junto a comunidade e várias modalidades esportivas
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
ALEXANDRE ADÃO DA SILVA TRANSPORTE ESCOLAR
CNPJ: 13.377.997/0001-45
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 30928/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 14901/2021 e 14902/2021
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 6.522,40 (seis mil quinhentos e vinte dois reais e quarenta centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 27 e 28
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico, tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Conveniada de Educação.
ALEXANDRE COUTINHO PICCIUTTI
CNPJ: 22.132.578/0001-34
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7749/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 5223/2021 e 5224/2021
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 12.142,60 (doze mil cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 5.
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021.
JUSTIFICATIVA: O programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico. Tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Municipal de Educação nas
unidades escolares.
ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL - EIRELI
CNPJ: 10.480.433/0001-45
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8008/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 21111/2021 e 21114/2021.
OBJETO: Aquisição de câmera de Alta Resolução para produção de vídeos e imagens utilizados na produção
de aulas EAD
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 02 Un Câmera Digital Sony A6400 com lente 16-50 mm Número

de serie 3517764, 3511252 10390,00
VALOR: R$ 20.780,00 (vinte mil setecentos e oitenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de
Educação.
NOTA FISCAL: 1584
EXIGIBILIDADE: 18/12/2021.
JUSTIFICATIVA: A aquisição destes acessórios é indispensável para a gravação de aulas EAD, para produção
de Cursos EAD, bem como o desenvolvimento e aplicação de programas de formação tecnológica aos
servidores da Secretaria Municipal de Educação.
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIO
CNPJ: 30.815.533/0001-92
CONTRATO/PEDIDO: 4301/2021-DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 5010/2021
OBJETO: Fornecimento de kits para pesquisa de microbactérias.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 100 Kit Teste pesquisa swabs + descontaminante 61,15
VALOR: R$ 6.115,00 (seis mil e cento e quinze reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 572
EXIGIBILIDADE: 28/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento kits para pesquisa de microbactérias e sua falta prejudicaria o
andamento dos serviços
BRASFISH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.458.697/0001-13
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37098/2021 - Secretaria de Meio Ambiente.
EMPENHO: 17652/2021.
OBJETO: Fornecimento de peixe tipo tilápia (eviscerado) congelado.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 145 Kg Peixe congelado tilápia eviscerada s/ escama 14,07
VALOR: R$ 2.040,15 (dois mil e quarenta reais e quinze centavos)
NOTA FISCAL: 54870
EXIGIBILIDADE: 16/01/2022
JUSTIFICATIVA: São itens indispensáveis para alimentação de vários animais de grande e pequeno porte do
nosso plantel, representando em alguns casos o alimento principal da dieta, permitindo o balanço nutricional
necessário aos mesmos.
CARVALHO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - EIRELI
CNPJ: 33.160.950/0001-32
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 46504/2021 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 23029/2021 e 23071/2021
OBJETO: Fornecimento de carne bovina.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 9.940 Kg Coxão mole em cubos congelado 36,90
2 5.030 Kg Coxão mole em tiras congelado 37,05
3 4.768 Kg Patinho moído congelado 35,90
VALOR: R$ 724.318,70 (setecentos e vinte quatro mil trezentos e dezoito reais e setenta centavos), referente
a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 914 e 956
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022 e 05/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Os itens solicitados fazem parte do cardápio da alimentação escolar, distribuída ponto a
ponto, exclusivamente nas Unidades Escolares e Entidades Parceiras desta Municipalidade. Ressaltamos que
a interrupção no fornecimento dos produtos poderá interferir no desenvolvimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, cujo objetivo é suplementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo com
a faixa etária e o período de permanência na unidade escolar.
CDR PEDREIRA CENTRO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S/A
CNPJ: 04.434.120/0001-58
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 48573/2019 - Secretaria de Serviços Públicos.
EMPENHO: 21859/2021.
OBJETO: Serviço de recebimento e disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos
gerados no município de Guarulhos.
VALOR: R$ 2.244.182,54 (dois milhões duzentos e quarenta e quatro mil cento e oitenta e dois reais e
cinquenta e quatro centavos).
NOTA FISCAL: 29576
EXIGIBILIDADE: 07/01/2022
JUSTIFICATIVA: A empresa em questão fornece a esta municipalidade serviços de Recebimento e Disposição
Final Ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos no município de Guarulhos, conforme exigências
e fiscalização da CETESB.
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
CNPJ: 03.802.108/0001-96
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27254/2021 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
EMPENHO: 16639/2021 e 24151/2021
OBJETO: Fornecimento de carne bovina.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 242,75 Kg Lagarto bov. Centroeste cong 34,38
2 300 Kg Iscas de fígado bov 6x2kg cong 14,74
VALOR: R$ 12.767,74 (doze mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
NOTA FISCAL: 384673 e 384674
EXIGIBILIDADE: 08/01/2022
JUSTIFICATIVA: Os itens solicitados são de extrema necessidade para o preparo das refeições que serão
servidas nos equipamentos, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que atendem uma grande
parte da população em situação de vulnerabilidade social.
CLAUDINO TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 10.407.747/0001-12
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7743/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 2454/2021 e 2459/2021.
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Conveniada de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 6.848,52 (seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 19
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico, tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Conveniada de Educação.
COMERCIO DE ÁGUA ANALIA FRANCO LTDA
CNPJ: 00.188.682/0001-08
CONTRATO/PEDIDO: 48101/2021-DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 18885/2021
OBJETO: Fornecimento de água mineral sem gás em garrafão.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 372 Un Água mineral em galões contendo 20 litros 9,82
VALOR: R$ 3.653,04 (três mil seiscentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 13153, 13154, 13155, 13156, 13210 e 13211
EXIGIBILIDADE: 02/12/2021 e 02/01/2022
JUSTIFICATIVA: O fornecimento de água mineral sem gás é indispensável aos servidores e demais usuários
dos Departamentos e Secretaria da Saúde.
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3645/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 22029/2021
OBJETO: Fornecimento de cloreto de sódio 20%
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 1.200 Ap Cloreto de sódio 20% 0,3148
VALOR: R$ 377,76 (trezentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 1512217
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se do fornecimento de medicamentos para utilização nos hospitais e unidades de
pronto atendimento e sua falta prejudicaria o usuário do SUS.
COMERCIAL 3 ALBE LTDA
CNPJ: 74.400.052/0001-91
CONTRATO/PEDIDO: 3602/2021 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 21881/2021
OBJETO: Fornecimento de dieta enteral líquida.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 120 Lt Isosource Soya tetrapack1000ml 22,00
VALOR: R$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da
Saúde.
NOTA FISCAL: 233309 e 233461
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma
vez que esse item não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
COMPANHIA DE PROCESSAM. DE DADOS DO ESTADO DE S. PAULO - PRODESP
CNPJ: 62.577.929/0001-35
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 68140/2019 - Secretaria da Fazenda
EMPENHO: 19088/2021.
OBJETO: Publicação de atos administrativos do Município na Imprensa Oficial do Estado.
VALOR: R$ 16.594,19 (dezesseis mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 43201, 43823, 44242, 44645, 45701, 45714, 47886, 48152, 48702, 49060.
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021, 12/01/2022, 14/01/2022 e 15/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação na Imprensa Oficial do Estado atende a preceitos e prazos legais na
forma estabelecida através dos Artigos 3º e 21º da Lei federal 8666/93, sem o que a Administração estaria
ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações.
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 02.243.019/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13686/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 15763/2021 e 15764/2021
OBJETO: Serviços caracterizados de baixa monta e simples execução com a finalidade de manutenção,
reparos, recuperação, adequação e conservação das edificações da EPG Rubens Alves, com fornecimento de
material e equipamento - 2ª Medição final - período medido 01/09/2021 a 30/09/2021.
VALOR: R$ 122.844,93 (cento e vinte dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 8243.
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021
JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços imprescindíveis para garantir a vida útil e satisfatória do equipamento
escolar, assegurando melhores condições de segurança e acessibilidade aos alunos, educadores, pais e
funcionários da Unidade Escolar.
CONSÓRCIO MOVI-GRU - CONSÓRCIO MOBILIDADE VIÁRIA GUARULHOS
CNPJ: 26.643.588/0001-95
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6108/2017 - Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana
EMPENHO: 441/2021
OBJETO: Serviços técnicos de gerenciamento de tráfego por meio de tecnologia.
VALOR: R$ 1.022.215,89 (um milhão vinte e dois mil duzentos e quinze reais e oitenta e nove centavos),
referente a recursos vinculados - FMTT
NOTA FISCAL: 3836, 3837, 3838, 5008, 5009 e 5010.
EXIGIBILIDADE: 19/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Os serviços de gerenciamento e fiscalização eletrônica nas vias do município são de suma
importância na redução dos acidentes de trânsito.
DALEFRUT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
CNPJ: 10.591.429/0001-54
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 46341/2021 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
EMPENHO: 23670/2021
OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 100 Bd Ovo bandeja com 30 un. 13,29
VALOR: R$ 1.329,00 (mil trezentos e vinte nove reais)
NOTA FISCAL: 33137
EXIGIBILIDADE: 08/01/2022
JUSTIFICATIVA: Os itens solicitados são de extrema necessidade para os preparos das refeições (café da
manhã) que são servidas nos Restaurantes Populares de Solidariedade diariamente, sendo que o mesmo
atende uma grande parte da população de vulnerabilidade social.
DANTEK COM. IMP. EQUIP. P/MICROF. ASSIST. E MANUT. LTDA
CNPJ: 59.772.269/0001-39.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1625/2014 e 7310/2014 - Secretaria de Gestão.
EMPENHO: 24153/2021 e 24166/2021.
OBJETO: Serviços de locação de equipamentos de scanners de microfilmagem.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 2 Un Scanner Uscan Makel MachII 1.375,00
VALOR: R$ 4.757,59 (quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).
NOTA FISCAL: 2965 e 3942.
EXIGIBILIDADE: 24/11/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de manutenções essenciais para realização dos serviços de scanners e para manter
funcionando em perfeito estado os equipamentos de microfilmagem, dos documentos da Prefeitura.
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ: 09.095.664/0001-56
CONTRATO/PEDIDO: 39901/2021-DLC- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 12610/2021 e 12611/2021
OBJETO: Serviço de manutenção preventiva, corretiva e remanejamento de equipamentos relógios de ponto da
marca Dimep.
VALOR: R$ 25.962,00 (vinte e cinco mil e novecentos e sessenta e dois reais). Referente a recursos vinculados
- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 5325
EXIGIBILIDADE: 05/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviço de manutenção preventiva, corretiva e remanejamento de equipamentos
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relógios de ponto da marca Dimep e sua falta prejudicaria o registro de ponto dos funcionários.
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.027.894/0003-26
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 38955/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 22733/2021
OBJETO: Fornecimento de fralda descartável adulto.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 415 Pct Fralda geriátrica tamanho XG c/ 7 18,27
VALOR: R$ 7.582,05 (sete mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 1227658
EXIGIBILIDADE: 29/12/2021
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma
vez que esse item não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
CNPJ: 02.302.100/0001-06
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 26118/2020 - Secretaria de Obras
EMPENHO: 4074/2021
OBJETO: Contratação de serviços de cobrança e arrecadação mensal da Contribuição para Custeio do serviço
de Iluminação Publica - COSIP, prevista na Lei nº 7.345 de 22 de dezembro de 2014, a ser realizada através da
Conta de Energia Elétrica/Nota Fiscal emitida pela EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A para faturamento
das unidades consumidoras, cujas instalações estejam ligadas e cadastradas.
VALOR: R$ 151.613,54 (cento e cinquenta e um mil seiscentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos).
NOTA FISCAL: 4758
EXIGIBILIDADE: 09/12/2021
JUSTIFICATIVA: O pagamento dos serviços é necessário para cobrança e arrecadação mensal da COSIP na
fatura de consumo mensal dos contribuintes que possuem ligações de energia elétrica e estão cadastrados
junto à concessionária de energia elétrica EDP SP, assim como repasse dessa contribuição aos cofres públicos
(disposto na Lei Municipal nº 7.345/2014).
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
CNPJ: 00.028.986/0146-72
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37472/2021 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 18046/2021 e 18047/2021
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção do elevador do Centro Municipal de Educação Adamastor.
VALOR: R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais), referente a recurso vinculado - QESE
NOTA FISCAL: 1053545, 1054891 e 1055509
EXIGIBILIDADE: 02/12/2021, 31/12/2021 e 05/01/2022
JUSTIFICATIVA: O serviço de manutenção do elevador do Centro Municipal de Educação Adamastor é
imprescindível para garantir a acessibilidade dos funcionários, alunos e seus pais, os professores e à comunidade,
nas dependências do prédio, além de aumentar a vida útil dos componentes dos equipamentos que possam ter
sofrido desgastes durante a sua utilização.
EMPORIO MEDICO LTDA-ME
CNPJ: 03.291.108/0001-79
CONTRATO/PEDIDO: 113/2021, 308/2021, 310/2021 e 331/2021 - FMS - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 9046/2021, 18458/2021, 18835/2021 e 18838/2021
OBJETO: Fornecimento de talas extensora e outros.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 01 Un Talas extensoras para MMII dir e esq 350,00
2 03 Un Talas de lona extensora para membros 6377 300,00
3 01 Un Talas de lona extensora para membros 8297 350,00
4 01 Un Talas de lona extensora para membros 8360 300,00
VALOR: R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 2048, 2053, 2058 e 2059
EXIGIBILIDADE: 06/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de cadeira de banho e outros para distribuição e sua falta prejudicaria
a população usuária do SUS.
ESTRUTURAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.866.154/0001-14
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16817/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 5110/2021 e 5111/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma - EPG Rogério Damião de Freitas - 2ª medição
final - período 08/09/2021 a 08/11/2021, com fornecimento de material e equipamento.
VALOR: R$ 76.648,32 (setenta e seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente
a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 203
EXIGIBILIDADE: 05/01/2022
JUSTIFICATIVA: O contrato em questão é de fundamental impor tância a fim de garantir o adequado
funcionamento e condições de segurança do equipamento educacional, EPG Rogério Damião de Freitas
proporcionando assim, ambientes favoráveis ao aprendizado dos educandos da Rede Municipal de Educação.
EVOLUÇÃO PET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E VETERINÁRIO EIRELI
CNPJ: 11.395.850/0001-52
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28039/2020 - Secretaria de Meio Ambiente.
EMPENHO: 21462/2021
OBJETO: Fornecimento de móveis e equipamentos para clinica veterinária do Zoológico Municipal.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 01 Un Carro para curativo com gabinete 1559,00
2 01 Un Foco Cirúrgico de LED - Pedestal vet S/n-0120 10035,00
3 01 Un Bomba de infusão para seringa veterinária SP 100 5790,00
4 01 Un Aparelho de anestesia veterinário Vet Plus 14990,00
5 01 Un Carrinho para equipamentos 1000,00
6 01 Un Monitor Multiparamerico 12 polegadas c capnografia 13470,00
VALOR: R$ 46.844,00 (quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais)
NOTA FISCAL: 16811 e 16876
EXIGIBILIDADE: 16/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento móveis e equipamentos em decorrência às novas instalações da
clinica veterinária, a fim de atender com a rotineira dedicação e priorizar a excelência no atendimento dos
animais silvestres mantidos sob cuidado humano no Zoológico Municipal.
FANEM LTDA
CNPJ: 61.100.244/0001-30
CONTRATO/PEDIDO: 7501/2019 - DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 9288/2021, 9289/2021, 9291/2021 e 9294/2021
OBJETO: Trata-se de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças e acessórios
para equipamentos da marca FANEM.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 01 Pç Circ impr mont display 329,29
2 01 Pç Etiq. Port painel 15,81
3 01 Pç Guarnição porta 147,56
VALOR: R$ 8.624,21 (oito mil e seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 14743 e 94151
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022 e 06/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças e
acessórios para equipamentos da marca FANEM utilizados nas unidades básicas de saúde e nos hospitais e
unidade de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a continuidades dos serviços.
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE
CNPJ: 43.942.358/0001-46
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 24537/2021 - Secretaria da Fazenda.
EMPENHO: 11520/2021.
OBJETO: Serviços técnicos especializados para realizar estudos de otimização econômico e tarifário dos
transportes urbanos coletivos, com intuito de reduzir o subsídio financeiro da Prefeitura Municipal de Guarulhos
para o sistema.
VALOR: R$ 239.849,30 (duzentos e trinta e nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)
NOTA FISCAL: 64847
EXIGIBILIDADE: 28/12/2021
JUSTIFICATIVA: O cumprimento da despesa em questão é indispensável para a não paralisação dos estudos.
G D C DA SILVA COSTA - EIRELI
CNPJ: 09.721.729/0001-21
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4732/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 21247/2021
OBJETO: Fornecimento de colar cervical e imobilizador lateral de cabeça.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 360 Un Colar cervical para resgate M 10,84

2 730 Un Colar cervical para resgate P 10,23
3 500 Un Colar cervical para resgate PP 10,84
4 20 Par Imobilizador lateral de cabeça para resgate 86,80
VALOR: R$ 18.526,30 (dezoito mil e quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 7926
EXIGIBILIDADE: 29/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de colar cervical e imobilizador lateral de cabeça utilizados pelo
SAMU e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
G NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
CNPJ: 22.120.304/0001-25
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 47815/2021 e 49911/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23855/2021, 23856/2021, 24838/2021 e 24839/2021.
OBJETO: Fornecimento de produtos alimentícios.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 598,08 Kg Alimento a base de soja 81,76
2 8,00 Kg Alimento a base de arroz 125,32
3 69,60 Kg Formula infantil de segmento 58,98
4 159.519 Kg Leite em pó integral 31,80
VALOR: R$ 5.126.710,78 (cinco milhões cento e vinte seis mil setecentos e dez reais e setenta e oito
centavos), referente a recursos vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 4209, 4211, 4213, 4214, 4218, 4219, 4245, 4246, 4247.
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022, 04/01/2022, 06/01/2022, 07/01/2022, 11/01/2022 e 12/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se do fornecimento de gêneros alimentícios distribuídos ponto a ponto, exclusivamente
nas Unidades Escolares desta Municipalidade e Entidades Parceiras.
G. S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 26.347.495/0001-13
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5916/2021 - Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 23273/2021
OBJETO: Fornecimento de Piso Intertravado
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 3000 M² Piso Intertravado 16 faces 11x22x8 Natural R35 MPA 29,50
VALOR: R$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais)
NOTA FISCAL: 2941.
EXIGIBILIDADE: 20/01/2022
JUSTIFICATIVA: Os materiais adquiridos destinam se ao uso do departamento de manutenção e conservação
e trata-se de um insumo essencial nas diversas obras de execução do município.
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 02.430.968/0001-83
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5644/2021 - Secretaria de Gestão.
EMPENHO: 16643/2021, 16815/2021, 17528/2021 e 17605/2021.
OBJETO: Fornecimento de gás (GLP) em botijões, cilindros e sistema a granel.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 517,30 Kg Gás Liquefeito (granel) 6,90
2 12 Kg Gás Liquefeito (P45) 222,20
3 112 Kg Gás Liquefeito (P13) 60,00
VALOR: R$ 12.955,77 (doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), sendo, R$
5.077,60 (cinco mil setenta e sete reais e sessenta centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria da
Saúde e R$ 7.878,17 (sete mil oitocentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), referente a Recursos
próprios.
NOTA FISCAL: 52529, 52531, 52533, 52534 e 52535.
EXIGIBILIDADE: 13/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Essa aquisição é de fundamental importância no desenvolvimento de diversas atividades no
Município, tais como: Copa e cozinha dos próprios, Serviços Operacionais, Restaurantes populares, entre
outros.
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
CNPJ: 03.485.572/0001-04
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11023/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 23380/2021 e 23381/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamento.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 2.000 Cda Zolmicol 20mg Cr Der 3,34
VALOR: R$ 6.680,00 (seis mil e seiscentos e oitenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da
Saúde.
NOTA FISCAL: 423884
EXIGIBILIDADE: 02/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para distribuição e sua falta prejudicaria a
assistência à população usuária do SUS.
GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 45.817.467/0001-67
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3787/2021, 4478/2021 e 40687/2021 - Secretaria de Serviços Públicos.
EMPENHO: 23292/2021, 23294/2021 e 23297/2021.
OBJETO: Fornecimento de cimento composto, concreto usinado e tubo de concreto armado.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 197 Sc Cimento Portl.Composto CP II E 50 kg 27,00
2 50 M³ Concreto Usinado FCK 18 MPA BRITA 1 302,23
3 20 Pç Tubo de concreto armado PA2 0,50x1,50m 199,00
4 60 Pç Tubo de concreto armado PA2 0,60x1,50m 240,00
VALOR: R$ 38.810,50 (trinta e oito mil oitocentos e dez reais e cinquenta centavos).
NOTA FISCAL: 9723, 129229 e 129230.
EXIGIBILIDADE: 19/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Os materiais destinam se ao uso do Departamento de manutenção e conservação, trata-se
de insumos essenciais nas diversas obras de execução do Município.
GUARU PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
CNPJ: 46.319.224/0001-61
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 42170/2021 - Secretaria de Serviços Públicos e 36569/2021 - Secretaria de
Meio Ambiente.
EMPENHO: 21171/2021 e 20644/2021.
OBJETO: Fornecimento de pão francês com margarina.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
2 16768 Un Pão francês com margarina 0,75
VALOR: R$ 12.576,00 (doze mil quinhentos e setenta e seis reais)
NOTA FISCAL: 105323 e 105325
EXIGIBILIDADE: 14/01/2022 e 19/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de pães que são utilizados no desjejum para os funcionários das unidades das
Secretarias do Meio Ambiente e Serviços Públicos.
HEITOR SILKI MARTIM SILVA
CNPJ: 22.528.124/0001-87
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18203/2021 - Secretaria de Gestão
EMPENHO: 13429/2021
OBJETO: Fornecimento de água mineral sem gás em garrafão.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 170 Un Água mineral em galões contendo 20 litros 5,50
VALOR: R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais)
NOTA FISCAL: 1949
EXIGIBILIDADE: 20/01/2022
JUSTIFICATIVA: O fornecimento de água mineral sem gás é indispensável aos servidores e demais usuários
da Secretaria de Gestão.
HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CNPJ: 02.990.841/0001-19
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8804/2021 - Secretaria de Governo Municipal.
EMPENHO: 2189/2021, e 17435/2021.
OBJETO: Prestação de Serviços de Publicidade.
VALOR: R$ 705.178,50 (setecentos e cinco mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo R$
312.062.14 (trezentos e doze mil sessenta e dois reais e quatorze centavos), referente a Recursos Próprios,
R$ 393.116,36 (trezentos e noventa e três mil cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos), referente a
recursos vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 1892, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907, 1908,
1909, 1910, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995,
1996, 2012, 2060, 2061, 2063, 2064, 2065, 2066.
EXIGIBILIDADE: 21/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Este pedido justifica-se em face da necessidade urgente de informar a população sobre
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campanhas de interesse público, feitas pela prefeitura em áreas fundamentais como, saúde pública, educação,
entre outras. Este tipo de campanha tem por objetivo divulgar os serviços oferecidos pela PMG aos munícipes,
como abertura de concurso público, criação de vagas nas escolas e informações de combate ao coronavírus.
A falta desta divulgação impediria que muitas pessoas fossem beneficiadas pelos serviços prestados, causando
prejuízo à comunidade e aos cofres públicos.
HORIZONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
CNPJ: 08.890.798/0001-04
CONTRATO/PEDIDO: 38901/2021-DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 13155/2021, 13156/2021 e 13157/2021
OBJETO: Prestação de serviços em manutenção preventiva/corretiva e readequação nas redes de gases
medicinais.
VALOR: R$ 16.233,33 (dezesseis mil e duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 255
EXIGIBILIDADE: 15/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços em manutenção preventiva/corretiva e readequação nas
redes de gases medicinais e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.
IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40378/2019 - Secretaria da Fazenda.
EMPENHO: 16897/2021.
OBJETO: Publicação de atos administrativos do município no Diário Oficial da União.
VALOR: R$ 1.024,24 (mil e vinte quatro reais e vinte quatro centavos)
NOTA FISCAL: 920411
EXIGIBILIDADE: 07/01/2022
JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação na Imprensa Oficial do Estado atende a preceitos e prazos legais na
forma estabelecida através do Artigo 21º da Lei Federal 8666/1993, sem o que a Administração estaria ferindo
um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações.
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 01.985.366/0001-20
CONTRATO/PEDIDO: 60201/2018 - DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 338/2021
OBJETO: Serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva ilimitada com fornecimento de peças em
equipamentos da marca Zoll.
VALOR: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 4262
EXIGIBILIDADE: 05/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de manutenção preventiva semestral e corretiva ilimitada em equipamentos da
marca Zoll e sua falta prejudicaria a continuidade dos serviços.
INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI
CNPJ: 59.055.921/0001-02
CONTRATO/PEDIDO: 47101/2021 - DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 17410/2021, 17411/2021, 17412/2021 e 17413/2021
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção e calibração de esfigmomanômetros aneroides, com fornecimento
de peças.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 30 Un Bracradmasterprres com anguito2 vias adulto 31,90
2 30 Un Pera aparelho de pressão 7,40
3 30 Un Válvula de metal para esfigmo 12,20
VALOR: R$ 2.905,00 (dois mil e novecentos e cinco reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465,4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472,
4473, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 8030 e 8046.
EXIGIBILIDADE: 06/12/2021 e 05/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e certificação
de microscópios a sua falta prejudicaria a prestação de serviços à população usuária do SUS.
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0001-02
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17194/2021 e 19049/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 15375/2021, 19051/2021, 19054/2021 e 20604/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 799.980 Cp Clor de sertralina 50mg cp 0,11
2 11.400 Cp Prednisolona 3mg/ml 7,94
VALOR: R$ 181.233,73 (cento e oitenta e um mil e duzentos e trinta e três reais e setenta e três centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 171041, 172446 e 172822
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022, 02/01/2022 e 07/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para distribuição e sua falta prejudicaria a
população usuária do SUS.
INSOFT4 INFORMÁTICA LTDA- EPP
CNPJ: 93.980.126/0001-50
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20709/2021- Secretaria de Gestão
EMPENHO: 8902/2021
OBJETO: Serviços de suporte técnico e manutenção evolutiva da solução de Controle de Frequência denominada
Ponto Soft Enterprise e da comunicação com equipamentos REP da marca DIMEP denominada Ponto Soft SCR.
VALOR: R$ 11.761,43 (onze mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos)
NOTA FISCAL: 202100000012730.
EXIGIBILIDADE: 13/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de suporte técnico e manutenção do sistema de controle de frequência de ponto de
todos os servidores da Prefeitura.
INTERRENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP
CNPJ: 07.868.064/0001-58
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 67021/2019 - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 15652/2021.
OBJETO: Prestação de serviços de locação de motocicletas para a Guarda Civil Municipal.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 08 Un Motos 1.252,00
VALOR: R$ 10.016,00 (dez mil e dezesseis reais)
NOTA FISCAL: 506
EXIGIBILIDADE: 13/01/2022.
JUSTIFICATIVA: A locação de motocicletas visa um plano amplo de ações marcadas por uma atuação
preventiva, comunitária, de combate a atos delituosos, de apoio e de contribuição para a melhoria da segurança
dos cidadãos.
LAVANDERIA PAULISTA LTDA
CNPJ: 54.785.167/0001-34
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37923/2019 - Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 8723/2021 e 22558/2021.
OBJETO: Locação de conjunto de uniformes com lavagem e valores de reajustes contratual mensal de R$ R$
334,50 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), referente ao mês de Novembro/2021.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 30 Pç Locação de conjunto de uniformes (composto por calça e camisa)

com lavagem (ref. mês de novembro/2021) 334,50
VALOR: R$ 10.035,00 (dez mil e trinta e cinco reais)
NOTA FISCAL: 20006
EXIGIBILIDADE: 13/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de valores de reajustes contratual, bem como, a condenação deste Município a
realizar diretamente ou mediante a contratação de terceiros, a lavagem/ higienização dos uniformes dos
Agentes Operacionais (coveiros), que prestam serviço no Cemitério Necrópole Campo Santo, conforme o
Instrumento em recurso da Revista nº TST - AIRR 1499-36.2015.5.02.0319 junto ao Poder Judiciário do
Trabalho - TST.
LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 09.483.617/0001-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4320/2021 - Secretaria de Meio Ambiente.
EMPENHO: 4229/2021.
OBJETO: Fornecimento de rações e suplementos vitamínicos para animais e outros.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 2 Kg Alimento substitutivo de leite materno em pó 275,00
2 1,6 Kg Farinha Lactea 60,00
3 30 Kg Ração super premium para gatos adultos 20,00
4 300 Kg Ração tipo premium para gatos adultos 10,00
5 10 Lt Ração úmida em pasta para gatos 11,00
6 10 Lt Alimento coadjuvante para cães e gatos 20,00

7 20 Kg Ração para cães 26% PB 12,50
8 60 Kg Farelo de trigo 3,89
9 600 Kg Milho em grãos 3,87
10 20 Kg Semente de Girassol 10,50
VALOR: R$ 7.571,40 (sete mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos)
NOTA FISCAL: 10105
EXIGIBILIDADE: 13/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de itens indispensáveis para a alimentação de vários animais de grande e pequeno
porte do nosso plantel, representando em alguns casos o alimento principal da dieta, permitindo o balanço
nutricional necessário aos mesmos.
LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI
CNPJ: 10.623.476/0001-32
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12401/2021 e 21575/2021 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social.
EMPENHO: 8446/2021 e 14675/2021.
OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 1,20 Kg Ameixa em caldas 10,41
2 0,40 Kg Doce de leite em pasta 6,32
3 10 Sc Farinha de Milho 6,10
4 124 Un Leite condensado 5,29
5 40 Lt Molho Shoyo 4,50
6 110 Kg Pó p/ preparo de Gelatina 7,30
7 200 Kg Sal refinado 0,90
8 300 Kg Seleta de Legumes em conserva 8,95
VALOR: R$ 4.579,98 (quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)
NOTA FISCAL: 8431 e 8569
EXIGIBILIDADE: 02/01/2022 e 08/01/2022
JUSTIFICATIVA: Os itens solicitados são de extrema necessidade para o preparo das refeições que serão
servidas nos equipamentos, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que atendem uma grande
parte da população em situação de vulnerabilidade social.
LUCIANA GONÇALVES MESSIAS TRANSPORTES - ME
CNPJ: 17.137.583/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7736/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 13845/2021 e 13846/2021
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 17.947,08 (dezessete mil novecentos e quarenta e sete reais e oito centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 4
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico, tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Conveniada de Educação.
LUCIPHARMA INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 05.076.414/0001-18
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23442/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 21913/2021
OBJETO: Fornecimento de pasta profilática e flúor tópico gel.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 260 Un Pasta profilática probem 90g 4,10
2 410 Un Fluorstesim probem gel acidulado 200ml 4,08
VALOR: R$ 2.738,80 (dois mil e setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 3252
EXIGIBILIDADE: 28/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de pasta profilática e flúor tópico gel e sua falta prejudicaria a
população usuária do SUS.
M.J. ALVES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CNPJ: 13.477.962/0001-88
CONTRATO/PEDIDO: 305/2021 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 18601/2021
OBJETO: Fornecimento de um parapodium infantil com tilt.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 01 Un Parapodium infantil em mdf com tilt e apoio de cabeça 1.650,00
VALOR: R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da
Saúde.
NOTA FISCAL: 665
EXIGIBILIDADE: 05/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de parapodium infantil com tilt para distribuição a usuários do SUS
e sua falta prejudicaria os usuários do SUS.
MARCELO DOS SANTOS BARBOSA
CNPJ: 05.637.139/0001-64
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15320/2021 - Secretaria de Meio Ambiente
EMPENHO: 21467/2021
OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 22 Kg Uva Rubi 13,95
2 1584 Un Espiga de milho 1,30
3 88 Kg Mandioca 2,90
4 201 Kg Almeirão 5,83
5 5 Kg Catalonha 5,83
VALOR: R$ 3.822,28 (três mil oitocentos e vinte dois reais e vinte oito centavos)
NOTA FISCAL: 32473 e 32528
EXIGIBILIDADE: 13/01/2022 e 14/01/2022
JUSTIFICATIVA: São itens indispensáveis para alimentação de vários animais de grande e pequeno porte do
nosso plantel, representando em alguns casos o alimento principal da dieta, permitindo o balanço nutricional
necessário aos mesmos.
MARCIO HENRIQUE ADÃO PINTO TRANSPORTE ESCOLAR ME
CNPJ: 17.186.649/0001-41
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 30985/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 14832/2021 e 14833/2021
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 5.054,86 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 2
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico, tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Conveniada de Educação.
MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA 22410170862
CNPJ: 19.546.321/0001-14
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7737/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 13876/2021
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 15.631,78 (quinze mil seiscentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 6
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico, tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Conveniada de Educação.
MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.807.173/0001-70
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40184/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 19228/2021
OBJETO: Fornecimento de Clorexidina.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 164 Un Clorexidina 0,2% 2,26
VALOR: R$ 370,64 (trezentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), referente a recursos vinculados
- Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 34804
EXIGIBILIDADE: 02/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de clorexidina utilizadas nas unidades básicas de saúde e sua falta
prejudicaria a assistência à população usuária do SUS.
MPY HOTELARIA LTDA
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CNPJ: 23.601.716/0001-40
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 41791/2021 - Secretaria de Esporte e Lazer
EMPENHO: 23194/2021
OBJETO: Serviço de hospedagem com pensão completa (café da manha, almoço e janta) para 8 (oito) pessoas
distribuídas em 03 (três) quartos duplos, 02 (dois) quartos singles, durante a realização do Campeonato
Brasileiro de Handebol Infantil Masculino, no período de 15/11/2021 a 21/11/2021, totalizando 6 diárias.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 03 Un Quarto duplo 176,40
2 02 Un Quarto singles 166,40
3 78 Un Refeição 48,00
VALOR: R$ 8.916,00 (oito mil novecentos e dezesseis reais)
NOTA FISCAL: 139845
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021
JUSTIFICATIVA: Esta contratação se fez necessária para a hospedagem da arbitragem do Campeonato
Brasileiro de Handebol Infantil Masculino, sendo uma exigência da Confederação Brasileira de Handebol, no
período de 15/11/2021 a 21/11/2021.
MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 19.345.178/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36576/2021 - Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 20412/2021
OBJETO: Fornecimento de areia media lavada.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 147 M3 Areia media lavada 99,06
VALOR: R$ 14.561,82 (quatorze mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)
NOTA FISCAL: 264
EXIGIBILIDADE: 15/01/2022
JUSTIFICATIVA: O material solicitado será utilizado para aplicação como base para pavimentação asfáltica, e
na manutenção de obras em andamento, bem como, na Implantação e Ampliação de Infraestrutura Urbana
(mão de obra).
MULTILUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 31.128.170/0001-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29909/2020 - Secretaria de Obras
EMPENHO: 13011/2021
OBJETO: Fornecimento de lâmpada (Valores+impostos)
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 200 Pç Lâmpada Vapor Met Tub 150W E-40 MT150E40-T 19,00
2 20 Pç Lâmpada Vapor Met Tub 1000W E-40 T 95,00
3 400 Pç Lâmpada Vapor Sodio Tub 100W E-40-SO100 E40-TL 13,70
4 200 Pç Lâmpada Vapor Sodio Tub 150W E-40-SO150 E40-TL 14,00
5 400 Pç Lâmpada Vapor Sodio Tub 250W E-40-SO250 E40-TL 17,10
6 100 Pç Lâmpada Vapor Met Tub 250W E-40 MT250E40-T 21,20
7 50 Pç Lâmpada Vapor Met Tub 400W E-40 MT400E40-T 29,00
VALOR: R$ 24.390,00 (vinte quatro mil trezentos e noventa reais)
NOTA FISCAL: 3450 e 3536
EXIGIBILIDADE: 17/12/2021 e 09/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de produto imprescindível para a execução dos trabalhos de ampliação e modernização
da iluminação pública.
NOVA PRANA - COLÉGIO INCLUSIVO LTDA - ME
CNPJ: 11.245.144/0001-24
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8698/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 2207/2021 e 2210/2021.
OBJETO: Contratação de instituição de ensino especializada para atendimento de diversos alunos.
VALOR: R$ 16.399,23 (dezesseis mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), sendo R$
12.829,23 (doze mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), referente a recursos vinculados
- Secretaria de Educação e R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais), referente a recursos vinculados
- QESE.
NOTA FISCAL: 2858 e 2859.
EXIGIBILIDADE: 08/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Refere-se a cumprimento de Sentença Judicial.
OCTOGONAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 22.109.745/0001-26
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28460/2021 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
EMPENHO: 22851/2021 e 22852/2021
OBJETO: Manutenção, reparo e readequação do sistema de para-raios com fornecimento de materiais e laudo
técnico de conformidade.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 145 Un Conectores Split bolt 35mm intelli P 21,35
2 50 Un Conectores Split bolt com rabicho 35mm 29,00
3 50 Un Terminais de compressão Intelli para cabo 35mm 6,00
4 08 Un Hastes terra 5/8 x 3mts Intelli 102,00
5 10 Un Sacos para entulho 3,50
6 31 Un Grampo cabo/haste ¾ 52,00
7 04 Un Caixas de inspeção 200x150 polegadas 50,00
8 04 Un Fitas de Alumínio 7/8 X 1/8 65,00
9 04 Un Tampa para caixa de inspeção de aço galvanizado 200 45,00
10 25 M t Cabo de cobre nu 50mm 68,05
VALOR: R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais)
NOTA FISCAL: 008 e 220
EXIGIBILIDADE: 16/01/2022
JUSTIFICATIVA: A referida manutenção é de suma importância para garantir a segurança dos funcionários e
usuários, além da preservação do patrimônio público, com como a obtenção do AVCB do prédio da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano.
OGT SAUDE EIRELI
CNPJ: 37.259.565/0001-06
CONTRATO/PEDIDO: 388/2021 - FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 21904/2021
OBJETO: Fornecimento de fraldas descartáveis
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 2.170 Tira Fralda descartável adulto médio 7,10
VALOR: R$ 15.407,00 (quinze mil e quatrocentos e sete reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da
Saúde.
NOTA FISCAL: 52
EXIGIBILIDADE: 22/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de fraldas descartáveis para distribuição e sua falta prejudicaria a
assistência à população usuária do SUS.
ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
CNPJ: 10.441.998/0001-13
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29833/2021 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
EMPENHO: 21058/2021 e 21060/2021
OBJETO: Manutenção e adequação com fornecimento de materiais do sistema de bomba de incêndio, alarme
e detecção de fumaça, hidrantes, iluminação de emergência, registro de recalque e extintores de incêndio.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 06 Un Esguicho regulável 1 ½ 170,00
2 05 Un Chave Storz para hidrante 12,00
3 01 Un Adaptador de 2 ½ x 1 ½ 90,00
4 06 Un Mangueira industrial para hidrante tipo II de 1 ½ c/ 30 mts 639,50
5 12 Un Suporte de solo cromado c/ ponta - extintor a base de pó 38,00
6 14 Un Suporte de solo cromado c/ ponta - extintor a base de água 38,00
7 09 Un Suporte de solo cromado c/ ponta - extintor a base CO2 38,00
8 14 Un Luminária de emergência c/ 30 LEDs tipo bloco autônomo 50,00
9 01 Un Tampa de calçada 60x40 (reforçada) 600,00
10 01 Un Demarcação de solo (tinta) 50,00
11 01 Un Bateria selada 12v/7 AH 170,00
12 14 Un Seta extintor a base de água - fotoluminescente com CNPJ 12,00
13 12 Un Seta extintor a base de pó - fotoluminescente com CNPJ 12,00
14 09 Un Seta extintor CO2 - fotoluminescente com CNPJ 12,00
15 06 Un Seta hidrante fotoluminescente com CNPJ 12,00
16 06 Un Seta botoeira de alarme incêndio fotoluminescente c/ CNPJ 12,00
17 06 Un Seta botoeira de alarme incêndio fotoluminescente c/ CNPJ 12,00
18 01 Un Seta central de alarme c/ CNPJ 12,00
19 06 Un Seta saída fotoluminescente c/ CNPJ 12,00
20 08 Un Seta risco de choque elétrico c/ CNPJ 12,00

21 60 Un Seta rota de fuga fotoluminescente c/ CNPJ 12,00
22 1 Sv Prestação de manutenção de equipamentos 3597,00
VALOR: R$ 12.990,00 (doze mil novecentos e noventa reais)
NOTA FISCAL: 10072 e 13611
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022
JUSTIFICATIVA: A referida manutenção é de suma importância para garantir a segurança dos funcionários e
usuários, além da preservação do patrimônio público, com como a obtenção do AVCB do prédio da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano.
OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 58.763.350/0001-90
CONTRATO/PEDIDO: 31301/2021 - DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 5078/2021
OBJETO: Fornecimento de peças em ventilador pulmonar modelo AVEA.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 01 Un Filtro do cooler ventilador 3.272,12
2 01 Un Célula de O2 para ventilador 1.912,48
3 01 Un Pack bateria centilador 2.854,84
4 01 Un Filtro p/ ventilador 1.040,00
VALOR: R$ 9.203,93 (nove mil e duzentos e três reais e noventa e três centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 36319
EXIGIBILIDADE: 18/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de peças em ventiladores pulmonares prejudicaria o perfeito
funcionamento dos aparelhos utilizados nos Hospitais Municipais, e sua falta causaria enormes transtornos
aos usuários do SUS.
P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI
CNPJ: 08.211.767/0001-71
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13751/2021- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 22604/2021
OBJETO: Fornecimento de protetor de queimaduras e eviscerações.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 360 Un Capa protetora queim. e evisc. 45x45cm 10,00
VALOR: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 12719
EXIGIBILIDADE: 29/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de protetor de queimaduras e eviscerações para serem utilizados
nos hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.034.010/0001-37
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11306/2021 - Secretaria de Serviços Públicos.
EMPENHO: 8644/2021 e 23298/2021
OBJETO: Fornecimento de Bica corrida, pedra 1 e pó de pedra
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 34 M³ Bica corrida 70,22
2 128,40 M³ Pedra 1 62,58
3 140,57 M³ Pó de Pedra 70,21
VALOR: R$ 20.292,18 (vinte mil duzentos e noventa e dois reais e dezoito centavos)
NOTA FISCAL: 686386, 699509, 723456, 724601, 727285, 727286, 727288, 727289, 727322, 727327, 727370,
727371 e 727378.
EXIGIBILIDADE: 16/12/2021, 24/12/2021, 28/12/2021 e 05/01/2022
JUSTIFICATIVA: Os materiais adquiridos destinam-se ao uso do departamento de manutenção e conservação
e trata-se de um insumo essencial nas diversas obras de execução do município.
PLASLOPES COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 10.848.698/0001-53
CONTRATO/PEDIDO: 399/2021- FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 21916/2021 e 21918/2021
OBJETO: Fornecimento de lacre de segurança.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 7.900 Pcs Lacre escadinha 28cm TT azul 0,12
VALOR: R$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 11213
EXIGIBILIDADE: 24/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de lacre de segurança para serem utilizados nos hospitais, unidades
de pronto atendimento e unidades básicas de saúde e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ: 01.202.521/0001-94
CONTRATO/PEDIDO: 417/2021- FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 23219/2021
OBJETO: Fornecimento de espaçador aerocamara adulto.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 400 Un Espaçador aeroway com mascara adulto G 16,97
VALOR: R$ 6.788.00 (seis mil e setecentos e oitenta e oito reais), referente a recursos vinculados - Secretaria
da Saúde.
NOTA FISCAL: 18088
EXIGIBILIDADE: 24/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de espaçador aerocamara adulto para distribuição e sua falta
prejudicaria a assistência à população usuária do SUS.
POLAR FIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0001-64
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10441/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 23358/2021
OBJETO: Fornecimento de atadura de algodão e outros.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 2.700 Rl Atadura de algodão ortop15cmx1,5m 0,86
2 700 Rl Atadura de algodão ortop 10cmx3m 1,14
3 1.200 Rl Atadura de algodão ortop 15cmx3m 1,70
4 1.500 Rl Atadura de algodão ortop 20cmx4m 2,84
5 1.900 Env Compressa para curativo cirúrgico 15cmx30cm 0,92
6 380.000 Env Compressa para Gaze 13f estéril S/RX c/10 0,43
7 320 Rl Atadura de algodão ortop. 10X1,5m 0,57
8 60 Rl Atadura de algodão ortop. 20X1,5m 1,15
VALOR: R$ 174.819,40 (cento e setenta e quatro mil e oitocentos e dezenove reais e quarenta centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 392865
EXIGIBILIDADE: 29/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de atadura de algodão e outros para serem utilizados nas unidades
básicas de saúde e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
PORTAL LTDA
CNPJ: 05.005.873/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1768/2021 e 27724/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 23343/2021 e 24688/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 4.200 Un Metronidazol 250mg 0,1289
2 20.000 Un Sulfametoxazol 400mg 0,1600
VALOR: R$ 3.741,38 (três mil e setecentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 134836 e 135261
EXIGIBILIDADE: 24/12/2021 e 05/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para distribuição e sua falta prejudicaria a
assistência à população usuária do SUS.
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU
CNPJ: 51.370.575/0001-37
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5272/2020, 39226/2020, 39464/2020, 51776/2021 e 51777/2021 - Secretaria
de Educação.
EMPENHO: 5332/2019, 5333/2019, 9189/2019, 9190/2019, 10398/2019, 10399/2019, 27466/2021, 27467/
2021, 27469/2021, 27470/2021, 27471/2021, 27473/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma na EPG Sophia Fantazzini Cecchinato - 3ª
medição - período 01/03/2020 à 18/03/2020, EPG Alfredo Volpi - 2ª medição - período de 13/08/2021 à 14/09/
2021 , 3ª medição - período de 15/09/2021 à 18/10/2021 e EPG Gianfrancesco Guarnieri- 2ª - medição parcial
- período 04/10/2021 à 04/11/2021, com fornecimento de materiais e equipamentos, serviços de limpeza, com
fornecimento de mão de obra, uniformes, epi’s e serviços de controle de acesso nas escolas e unidades
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administrativas da Secretaria de Educação.
VALOR: R$ 10.976.141,43 (dez milhões novecentos e setenta e seis mil cento e quarenta e um reais e
quarenta e três centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6808, 6809.
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021.
JUSTIFICATIVA: Execução da reforma nos equipamentos educacionais, bem como, serviços de limpeza e
controle de acesso, que são imprescindíveis para manter e proporcionar ambientes adequados ao desenvolvimento
da aprendizagem dos educandos, segurança dos alunos e dos próprios da Secretaria de Educação.
R M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP
CNPJ: 27.157.595/0001-40
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14046/2020 - Secretaria da Fazenda
EMPENHO: 10707/2021
OBJETO: Prestação de serviços de execução de limpeza.
VALOR: R$: 32.660,00 (Trinta e dois mil, seiscentos e sessenta reais)
NOTA FISCAL: 63
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de empresa destinada, entre outros, de serviços especiais para limpeza, conservação
e higienização, no escopo de garantir a manutenção das atividades e atribuições desempenhadas pelos
servidores do prédio da Secretaria da Fazenda.
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0002-68
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10355/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 23352/2021
OBJETO: Fornecimento de tiras reagentes.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 31.000 Un Accu-check active 50 Tender 10,00
VALOR: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 44007 e 44011
EXIGIBILIDADE: 25/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de tiras reagentes utilizados nas unidades básicas de saúde e para
distribuição gratuita e sua falta prejudicaria o bom andamento dos serviços.
SÃO JUDAS ARTE E LAZER LTDA-ME
CNPJ: 53.755.724/0003-73
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4273/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 26256/2021 e 26257/2021
OBJETO: Contratação de Instituição de Ensino especializada para atendimento a diversos alunos.
VALOR: R$ 69.620,00 (sessenta e nove mil seiscentos e vinte reais), referente a recursos vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 2302
EXIGIBILIDADE: 20/12/2021
JUSTIFICATIVA: O serviço refere-se ao cumprimento de Sentença Judicial.
SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.813.463/0001-38
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 46486/2021 e 51323/2021- Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23024/2021, 23025/2021, 25066/2021 e 25067/2021.
OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 126.024 Un Iogurte parcialmente desnatado com polpa de morango 1,97
VALOR: R$ 248.267,28 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte oito centavos),
referente a recursos vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 1406 e 1410
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021 e 13/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Os itens solicitados fazem parte do cardápio da alimentação escolar, distribuídos ponto a
ponto, exclusivamente nas Entidades Parceiras desta Municipalidade. Ressaltamos que a interrupção no
fornecimento do produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
cujo objetivo é suplementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo a faixa etária e o período
de permanência na unidade escolar.
SILCON AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 50.856.251/0002-21
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 832/2019 - Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 12952/2021.
OBJETO: Despesas com coleta e destinação final de resíduos sólidos da prestação do serviço de saúde
VALOR: R$ 167.888,78 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos).
NOTA FISCAL: 23810 e 23811.
EXIGIBILIDADE: 15/01/2022.
JUSTIFICATIVA: A empresa em questão fornece a esta municipalidade serviços de coleta, transpor te e
destinação final de resíduos da prestação de serviços de saúde dos estabelecimentos Públicos do Município
de Guarulhos e de resíduos de saúde descartados em áreas, vias e logradouros públicos
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13201/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 10377/2021, 10378/2021 e 10380/2021
OBJETO: Fornecimento de bicarbonato de sódio.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 500 Frc Bicarbonato de sódio 8,4% frasco 250l 23,87
VALOR: R$ 11.935,00 (onze mil e novecentos e trinta e cinco reais), referente a recursos vinculados -
Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 184272
EXIGIBILIDADE: 05/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos utilizados nos hospitais e unidades de pronto
atendimento e sua falta prejudicaria à população usuária do SUS.
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI
CNPJ: 03.649.725/0001-01
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 41616/2020 e 8699/2021 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 731/2021 e 4674/2021
OBJETO: Fornecimento de papinha de carne com legumes e cereal integral.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 06 Un Neston vitam. mac/ban/mamão 14,26
2 347 Un Alim infant nestle 115gr car c/ leg 4,52
VALOR: R$ 1.654,00 (um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais), referente a recursos vinculados -
Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 22737 e 22754
EXIGIBILIDADE: 25/12/2021
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma
vez que esse item não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
SUTUMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 22.910.512/0001-28
CONTRATO/PEDIDO: 385/2021- FMS - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 22606/2021
OBJETO: Fornecimento de fio de nylon.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 1.440 Un Fio de sutura nylon 2.0 1,40
VALOR: R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 397
EXIGIBILIDADE: 02/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de fio de nylon utilizados nos hospitais, unidades de pronto atendimento
e unidades básicas de saúde e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 45.209.863/0001-01
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45156/2017 - Secretaria de Obras.
EMPENHO: 14987/2021
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção da iluminação pública
VALOR: R$ 792.501,90 (setecentos e noventa e dois mil quinhentos e um reais e noventa centavos)
NOTA FISCAL: 1548, 1571 e 1598
EXIGIBILIDADE: 20/10/2021, 17/11/2021 e 17/12/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviço de natureza contínua de manutenção da IP que, se interrompido, pode
comprometer o sistema de iluminação da cidade, Medições do Contrato nº 08401/2017-DLC referente ao
período de 01/08/2021 a 31/10/2021 para prestação de serviços de manutenção da Iluminação Publica com
fornecimento de materiais, mão de obra, veículos e equipamentos.
TIM CELULAR S/A
CNPJ: 04.206.050/0001-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15628/2016 e 46577/2016 - Secretaria de Gestão
EMPENHO: 24185/2021

OBJETO: Serviço de telefonia móvel TIM Celular
VALOR: R$ 53.155,16 (cinquenta e três mil cento e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos)
NOTA FISCAL: 1661305190, 1785596687, 1782382937 e 1783984943.
EXIGIBILIDADE: 25/11/2021
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviço essencial para manter a comunicação entre servidores e as unidades
desta Prefeitura.
TIM S.A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 81146/2019 - Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana
EMPENHO: 20253/2021.
OBJETO: Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, com fornecimento de aparelhos celulares.
VALOR: R$ 15.858,47 (quinze mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), referente a
recursos vinculados - FMTT.
NOTA FISCAL: 4615356400.
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021.
JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais para garantir a segurança no trânsito, pois são utilizados na
comunicação entre agentes que realizam a operação de trânsito no Município.
VAGNER BORGES DIAS
CNPJ: 09.635.153/0001-80
CONTRATO/PEDIDO: 34801/2021 - DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 9279/2021
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar.
VALOR: R$ 125.975,38 (cento e vinte e cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos)
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 1921, 1922, 1923, 1924 e 1925
EXIGIBILIDADE: 06/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se do prestação de serviço de empresa especializada em limpeza técnica hospitalar,
essencial para obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene em dependências médico-
hospitalares, reduzindo os riscos de ocorrência de infecção hospitalar e contribuindo para o bom funcionamento
destas Unidades que trabalham 24 horas por dia ininterruptamente.
VALCICLEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA 25034730839
CNPJ: 12.788.706/0001-49
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7741/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 2169/2021 e 2172/2021
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 7.174,64 (sete mil cento e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 8
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transpor te Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante
interesse publico, tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Conveniada
de Educação.
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32166/2021 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 15571/2021.
OBJETO: Fornecimento de vale-refeição e alimentação, para os Conselheiros Tutelares de Guarulhos.
VALOR: R$ 10.877,93 (dez mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos)
NOTA FISCAL: 5717365, 5717366 e 5717710
EXIGIBILIDADE: 06/01/2022
JUSTIFICATIVA: A aquisição de vale-refeição e alimentação, destinam-se como benefício aos Conselheiros
Tutelares do Município de Guarulhos.
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CNPJ: 01.527.405/0001-45
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14489/2019 - Secretaria da Fazenda
EMPENHO: 21278/2021
OBJETO: Publicação de atos administrativos do Município em jornal de grande circulação
VALOR: R$ 2.958,00 (dois mil novecentos e cinquenta e oito reais), referente a recursos vinculados - FMTT
NOTA FISCAL: 20214673, 20214709, 20214749. 20214794, 20214847 e 20214931.
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021, 31/12/2021, 02/01/2022, 06/01/2022, 13/01/2022 e 16/01/2022
JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação em jornal de grande circulação atende a preceitos e prazos legais na
forma estabelecidas através dos artigos 3º e 21º da Lei Federal 8.666/93, sem o que, a Administração estaria
ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações.
ZERO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
CNPJ: 40.126.323/0001-40
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7740/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 6722/2021, 6725/2021 e 8597/2021
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 28.524,00 (vinte oito mil quinhentos e vinte quatro reais), referente a recursos vinculados -
Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 4
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico, tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Conveniada de Educação.
ZT TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 15.178.188/0001-30
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 30980/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 13274/2021, 13275/2021, 15454/2021 e 15458/2021
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Guarulhos.
VALOR: R$ 36.285,20 (trinta e seis mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 134 e 139
EXIGIBILIDADE: 30/12/2021
JUSTIFICATIVA: O programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico. Tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Municipal de Educação nas
unidades escolares.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIDADE SERÓDIO
- SECRETARIA DA SAÚDE
ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ: 34.074.293/0001-73
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 68271/2013 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 8450/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Avenida Coqueiral, nº 111 - Cidade Seródio - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 12.838,13 (doze mil e oitocentos e trinta e oito reais e treze centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da Unidade Básica de Saúde Cidade
Seródio - Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA REGIÃO DE SAÚDE I -
SECRETARIA DA SAÚDE
ESPÓLIO - PAULO SANTOS VIEIRA
CPF: 011.694.248-72
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 62494/2015 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 13352/2021 e 13353/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Luiz Faccini, 518, Centro - Guarulhos - SP.
VALOR: R$ 10.169,34 (dez mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação do Departamento da Região de Saúde
I - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos na Logística
das UBS da Região, nas organizações dos funcionários, nas distribuições de vacinas, etc.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
EM DST HIV AIDS - SECRETARIA DA SAÚDE
HTZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI
CNPJ: 17.786.853/0001-01
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 61804/2013 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 8900/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Piracicaba, nº 114, Gopoúva - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 37.455,63 (trinta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalação do Centro de Testagem e Aconselhamento
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em DST- HIV AIDS. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento
à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - SECRETARIA DA SAÚDE
IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARULHOS
CNPJ: 49.067.614/0001-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 69108/2017- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 8114/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua José Maurício Oliveira, 185 (antigo 191), Centro - Guarulhos/SP
VALOR: R$ 65.866,67 (setenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 04/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação do Hospital Municipal da Criança e do
Adolescente e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à
população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CEMEG CANTAREIRA - SECRETARIA DA
SAÚDE
JAMIL EL-FAKIH
CPF: 683.069.978-91
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 46840/2017- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 8065/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 215 - Cocaia - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 14.466,67 (quatorze mil e quatrocentos e sessenta e seis mil e sessenta e sete centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação do Cemeg Cantareira. Secretaria da
Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população
usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UBS VILA BARROS
JOÃO CARLOS QUIO
CPF: 574.053.608-15
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33244/2020 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 10736/2021 e 14044/2021
OBJETO: Locação de imóvel sito à R. Betel, 425 Vila Barros-Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da
Saúde.
EXIGIBILIDADE: 06/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado a instalação da UBS V. Barros. A interrupção do
pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CABUÇU -
SECRETARIA DA SAÚDE
LUIZ MARCELO AMIDANI DE ANDRADE
CPF: 044.615.508-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31433/1982 - Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 8449/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Cabuçu, 18 B - Jd. Cabuçu - Guarulhos/SP
VALOR: R$ 4.396,77 (quatro mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Unidade Básica de Saúde do Cabuçu e a
interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO PSIQUIÁTRICO -
SECRETARIA DA SAÚDE
MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA
CPF: 108.665.448-01
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 63512/2013 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 14812/2021
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Raphael Colacioppo, 132 - Bom Clima - Guarulhos -SP.
VALOR: R$ 4.833,33 (quatro mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado a instalação da Casa do Acolhimento Psiquiátrico -
Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária dos
respectivos serviços prestados por esta unidade.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM ACÁCIO
- SECRETARIA DA SAÚDE
MARIA TERESA FERREIRA MARQUES
CPF: 212.981.058-62
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17349/2004- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 492/2021 e 747/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Silvestre Pires de Freitas, n° 2007 - Jardim Acácio - Guarulhos - SP.
VALOR: R$ 9.921,32 (nove mil e novecentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da UBS - Jardim Acácio. A interrupção
dessa locação causaria enormes transtornos à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO 4º DISTRITO POLICIAL - PREDIO I
NELF ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
CNPJ: 05.313.011/0001-45
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 65518/2018 - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 15351/2021.
OBJETO: Locação de imóvel sito na Avenida Santana do Mundaú, 684 - Pq. Alvorada - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 43.448,92 (quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)
EXIGIBILIDADE: 22/12/2021.
JUSTIFICATIVA: Locação de imóveis destinados a instalação do 4º Distrito Policial de Guarulhos/SP
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE
NELF ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
CNPJ: 05.313.011/0001-45
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22719/2020- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 12416/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua Assis Valente, 175 - Jardim Pinhal - Guarulhos/SP
VALOR: R$ 35.186,67 (trinta e cinco mil e cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete reais), referente a
recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado localizado na Rua Assis Valente, 175 - Jardim Pinhal -
Guarulhos/SP destinado ao armazenamento do Arquivo da Saúde e a interrupção do pagamento dessa locação
causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ALVORADA -
SECRETARIA DA SAÚDE
NELF ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
CNPJ: 05.313.011/0001-45
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 89318/2019- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 15715/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito na Avenida Santana do Mandaú, 800 - Cidade Parque Alvorada - Guarulhos/SP
VALOR: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 01/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Unidade Básica de Saúde Alvorada e a
interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIDADE SERÓDIO
- SECRETARIA DA SAÚDE
VANIA MARIA SOUZA DA CUNHA CARVALHO
CPF: 117.784.108-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 62665/2018 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 309/2021
OBJETO: Locação do imóvel sito à Avenida Coqueiral, nº 100 - Cidade Seródio - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 2.891,67 (dois mil e oitocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 05/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da Unidade Básica de Saúde Cidade
Seródio - Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
CAPS AD III - SECRETARIA DA SAÚDE

ANTONIO WILSON SOARES
CPF: 439.660.716-49
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25706/2016 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 8127/2021
OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à Rua Joaquim Miranda, n.º 298, Vila Augusta, Guarulhos - SP.
VALOR: R$ 5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel sito à Rua Joaquim Miranda, n.º 298, Vila Augusta, ocupação do
Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS AD III). A interrupção no pagamento dessa locação causaria
enormes transtornos nos atendimentos psicossociais.
RITA MARIA DE MELO
CPF: 447.380.726-68
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25706/2016 - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 8126/2021
OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à Rua Joaquim Miranda, n.º 298, Vila Augusta, Guarulhos - SP.
VALOR: R$ 5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 02/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel sito à Rua Joaquim Miranda, n.º 298, Vila Augusta, ocupação do
Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS AD III). A interrupção no pagamento dessa locação causaria
enormes transtornos nos atendimentos psicossociais.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
A Prefeitura de Guarulhos, através do Departamento de Licitações e Contratos, torna público os seguintes atos
administrativos: Às Unidades da Administração que realizará abertura de procedimentos licitatórios para
Registro de Preços dos seguintes itens:
- BRINQUEDOS PARA PARQUE - PA 41943/21
Havendo interesse na participação, a Unidade deverá efetuar manifestação junto ao SIRECCON e enviar o
respectivo documento assinado pelo Secretário/ Coordenador da pasta à Unidade Requisitante. A manifestação
deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte a esta publicação,
Impreterivelmente, sob pena de não adesão posterior à futura ata.
LICITAÇÕES AGENDADAS:
CP 47/21 - DLC PA 43955/21 menor preço global visando Contratação de empresa especializada na execução
de obras de drenagem, guias, sarjetas, pavimentação asfáltica e passeio em concreto Abertura: 03/02/22 9:00
PE 584/21 - DLC PA 42706/21 menor preço com reserva para ME / EPP / MEI visando RP de locação de
equipamentos para telemedicina. Abertura: 17/01/22 8:30 Disputa: 9:30
PE 585/21 - DLC PA 29907/21 menor preço com reserva para ME / EPP / MEI visando aquisição de materiais
de sinalização vertical Abertura: 17/01/22 8:30 Disputa: 9:30
PE 586/21 - DLC PA 37313/21 menor preço com reserva para ME / EPP / MEI visando RP de arroz, feijão,
milho e outros Abertura: 19/01/22 8:30 Disputa: 9:30
PE 587/21 - DLC PA 36582/21 menor preço com reserva para ME / EPP / MEI visando RP de grelha articulada
e tampão de ferro fundido Abertura: 18/01/22 8:30 Disputa: 9:30
PE 588/21 - DLC PA 36581/21 menor preço com reserva para ME / EPP / MEI visando RP de cimento Abertura:
19/01/22 8:30 Disputa: 9:30
PE 589/21 - DLC PA 36584/21 menor preço com reserva para ME / EPP / MEI visando RP de bica corrida,
pedra britada, pedrisco e outros Abertura: 18/01/22 8:30 Disputa: 9:30
PE 590/21 - DLC PA 28599/21 menor preço visando RP de tiras reagentes para teste de glicemia e aparelho
para medição de glicemia em comodato para atender mandado judicial Abertura: 19/01/22 8:30 Disputa: 9:30
PE 591/21 - DLC PA 29627/21 menor preço exclusivo para ME / EPP / MEI visando RP de gelo rígido Abertura:
19/01/22 8:30 Disputa: 9:30
PE 592/21 - DLC PA 43511/21 menor preço exclusivo para ME / EPP / MEI visando Fornecimento de fraldas
pampers para atender a mandado judicial Abertura: 20/01/22 8:30 Disputa: 9:30
PE 593/21 - DLC PA 19179/21 menor preço com reserva para ME / EPP / MEI visando RP de cetoprofeno e
hemitartarato norepinefrina Abertura: 20/01/22 8:30 Disputa: 9:30
PE 594/21 - DLC PA 7529/21 menor preço com reserva para ME / EPP / MEI visando RP de placas em aço
escovado Abertura: 20/01/22 8:30 Disputa: 9:30
REPETIÇÃO DE CERTAME:
PE 595/21 - DLC PA 21936/21 menor preço com reserva para ME / EPP / MEI visando RP de materiais de
alvenaria. Abertura: 20/01/22 8:30 Disputa: 9:30
PE 596/21 - DLC PA 19178/21 menor preço exclusivo para ME / EPP / MEI visando RP de dimenidrinato +
piridoxina e testosterona. Abertura: 20/01/22 8:30 Disputa: 9:30.
Homologação:
PE 323/21-DLC PA8783/21
Lote 1 - Caco Comercial de Frutas Ltda
Lote 2 - Sellmar Distribuidora de Alimentos Ltda
PE 402/21-DLC PA16262/21
Item 1 - Fracassado
Item 2 - Deserto
Itens 3, 4 e 6 - Acacia Comércio de Medicamentos Eireli
Item 5 - Portal Ltda
PE 424/21-DLC PA18711/21
Lote 1 - Fracassado
Lote 2 - Deserto
Lote 3 - Cirúrgica União Ltda
PE 430/21-DLC PA30653/21
Item 1 - Portal Ltda
Item 2 - Techpharma Hospitalar, Comércio, Importação e Exportação Eireli
Item 3 - Inovamed Hospitalar Ltda
Item 4 - Fracassado
Item 5 - Dimaster-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
PE 439/21-DLC PA27173/21
Lote 1 - Pontual Comercial Eireli
Lote 2 - Medical Chizzolini Ltda
PE 446/21-DLC PA28331/21
Itens 1 e 5 - Fracassados
Item 2 - Deserto
Itens 3 e 4 - Indmed Hospitalar Eireli
PE 450/21-DLC PA2524/21
Item 1 - Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli
Item 2 - Vier Pharma Distribuidora Hospitalar, Representação e Consultoria Ltda
Item 3 - Aglon Comércio e Representações Ltda
Itens 4 e 7 -Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
Itens 5 e 6 -Azulpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda
Itens 8 e 10 - Fracassados
Item 9 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
PE 451/21-DLC PA21849/21
Item 1 - Fracassado
Item 2 - Deserto
Item 3 - Partner Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda
Item 4 - Azulpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda
PE 454/21-DLC PA 26019/21
Itens 1 e 3 - Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
Item 2 - NSA Distribuidora de Medicamentos Eireli
PE 482/21-DLC PA34008/21
Itens 1, 3, 4, 5, e 7 - Desertos
Item 2 - Force Medical Distribuidora Eireli
PE 496/21-DLC PA24860/21
Itens 1, 2, 3 e 4 - Navisystem Importação Ltda
LICITAÇÃO FRACASSADA:
PE416/21-DLC PA24436/21
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:
CV 10/21-DLC PA9396/21 - Construtora Marcelo Dantas Ltda
CP14/21-DLC PA 2152/21-Contato Engenharia Ltda
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
CHAMAMENTO 04/21-DLC PA37522/21 Tornamos público que a empresa Instituto Realizar & Saber, interpôs
recurso contra a decisão da Comissão. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para contrarrazões.
Informamos que as razões recursais encontram-se disponíveis no Portal da Transparência, site oficial da
Prefeitura de Guarulhos.
EXTRATO DE CONTRATOS/TERMOS/AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO:
CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 054501/2021-DLC Chamada Pública nº 06/2021-DLC PA 37759/2020
Contratante: M.G. (Sec. de Educação) Contratada: COOPERATIVA DOS BANANICULTORES DE MIRACATU
- COOBAM Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar -
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Doce de banana sem açúcar. Vigência: 12 meses Valor: R$ 230.300,00 Assinatura: 22/12/2021.
CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 054601/2021-DLC Chamada Pública nº 06/2021-DLC PA 37759/2020
Contratante: M.G. (Sec. de Educação) Contratada: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA
AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE JUQUIA - COOPAFARGA Objeto: Fornecimento de gêneros
alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - Doce de banana sem açúcar. Vigência: 12 meses
Valor: R$ 230.300,00 Assinatura: 22/12/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 054701/2021-DLC Chamada Pública nº 06/2021-DLC PA 37759/2020
Contratante: M.G. (Sec. de Educação) Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO MUNICÍPIO
DE MIRACATU Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar
- Doce de banana sem açúcar. Vigência: 12 meses Valor: R$ 230.300,00 Assinatura: 22/12/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 054801/2021-DLC Chamada Pública nº 06/2021-DLC PA 37759/2020
Contratante: M.G. (Sec. de Educação) Contratada: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTOS
SUSTENTÁVEIS DO GUAPIRUVU - COOPERÁGUA Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura
familiar para alimentação escolar - Doce de banana sem açúcar. Vigência: 12 meses Valor: R$ 230.300,00
Assinatura: 22/12/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 054901/2021-DLC Pregão Eletrônico nº 486/2021-DLC PA
40041/2021 Contratante: M.G. (Sec. para Assuntos de Segurança Pública) Contratada: MONGERAL AEGON
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A Objeto: Contratação de seguro de vida para GCM Vigência: 12 meses Valor:
R$ 42.768,00 Assinatura: 22/12/2021
TERMO DE PERMISSÃO DE USO nº 055001/2021-DLC Concorrência nº 40/2021-DLC PA 43821/2020
Contratante: M.G. (Sec. de Serviços Públicos) Contratada: IVAN CARLOS CONSTANTINO DE OLIVEIRA
Objeto: Permissão de uso remunerado de bem público, relativo ao espaço destinado às floriculturas nas
dependências do Velório Municipal do Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso. Vigência: 24 meses Valor: R$
30.000,00 Assinatura: 23/12/2021
TERMO DE PERMISSÃO DE USO nº 055101/2021-DLC Concorrência nº 40/2021-DLC PA 43821/2020
Contratante: M.G. (Sec. de Serviços Públicos) Contratada: NEUSA DE FÁTIMA CAMARGO RIBEIRO Objeto:
Permissão de uso remunerado de bem público, relativo ao espaço destinado às floriculturas nas dependências
do Velório Municipal do Cemitério Necrópole do Campo Santo. Vigência: 24 meses Valor: R$ 60.312,00 Assinatura:
23/12/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 055201/2021-DLC Concorrência Internacional nº 20/2021-
DLC PA 7448/2021 Contratante: M.G. (Sec. de Obras) Contratada: TETO CONSTRUTORA S/A Objeto: Execução
de obras para construção de ponte sobre o córrego Guaraçau - Afluente do Rio Baquirivu - Montante do RGA02.
Vigência: iniciar-se-á na data da assinatura do Contrato encerrando-se com o recebimento definitivo do objeto.
Execução: 05 meses Valor: R$2.388.285,89 Assinatura: 27/12/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 055301/2021-DLC Dispensa: Art. 24 Inciso I da Lei 8.666/93
PA 43044/2021 Contratante: M.G. (Sec. da Saúde) Contratada: REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO &
DRYWALL LTDA. Objeto: Serviços de instalação de paredes de gesso acartonado (drywall) Vigência: até o
recebimento definitivo do objeto, observado o prazo de execução. Execução: 15 dias Valor: R$ 15.550,00
Assinatura: 27/12/2021
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO nº 01-036211/2021-SF06 ARP 036211/2021-SF06 PA 6331/2021
Compromissário: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: ATENOLOL.
Finalidade: Retificar o descritivo do item 1, devido à falta de informações que constam no memorando de
compras inicial passando a vigorar como: ATENOLOL 50 MG. Forma farmacêutica cápsula / comprimido /
comprimido revestido / drágea. Forma de apresentação cartela / blister / strip. Via de administração oral. Código
interno: 5084 Unidade: Cápsula / Comprimido / Comprimido Revestido / Drágea / Comprimido Sulcado Assinatura:
20/12/2021
TERMO DE ADITAMENTO nº 05-023101/2015-DLC CPS 023101/2015-DLC PA 69581/2013 Contratante: M.G
(Sec. De Habitação) Contratada: NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços técnicos especializados em regularização fundiária, para elaboração de estudos e
planos de intervenção em assentamentos precários localizados no Município de Guarulhos - Lote 1. Finalidade:
Supressão do valor contratual equivalente a R$ 1.049,10, com a consequente atualização do valor estimado
contratual, em razão de impossibilidade de execução total de itens, conforme justificativa em fls. 12773/12777.
Valor: R$ 70.856,54 Assinatura: 22/12/2021
TERMO DE ADITAMENTO nº 05-023301/2015-DLC CPS 023301/2015-DLC PA 69581/2013 Contratante: M.G
(Sec. De Habitação) Contratada: NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços técnicos especializados em regularização fundiária, para elaboração de estudos e
planos de intervenção em assentamentos precários localizados no Município de Guarulhos - Lote 2. Finalidade:
Supressão do valor contratual equivalente a R$ 26.002,12, com a consequente atualização do valor estimado
contratual, em razão de impossibilidade de execução total de itens, conforme justificativa em fls. 12773/12777.
Valor: R$ 233.889,03 Assinatura: 22/12/2021
TERMO DE ADITAMENTO nº 05-023401/2015-DLC CPS 023401/2015-DLC PA 69581/2013 Contratante: M.G
(Sec. De Habitação) Contratada: NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços técnicos especializados em regularização fundiária, para elaboração de estudos e
planos de intervenção em assentamentos precários localizados no Município de Guarulhos - Lote 8. Finalidade:
Supressão do valor contratual equivalente a R$ 30.197,47, com a consequente atualização do valor estimado
contratual, em razão de impossibilidade de execução total de itens, conforme justificativa em fls. 12773/12777.
Valor: R$ 296.763,40 Assinatura: 22/12/2021
TERMO DE ADITAMENTO nº 05-023501/2015-DLC CPS 023501/2015-DLC PA 69581/2013 Contratante: M.G
(Sec. De Habitação) Contratada: NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços técnicos especializados em regularização fundiária, para elaboração de estudos e
planos de intervenção em assentamentos precários localizados no Município de Guarulhos - Lote 9. Finalidade:
Supressão do valor contratual equivalente a R$ 16.394,97, com a consequente atualização do valor estimado
contratual, em razão de impossibilidade de execução total de itens, conforme justificativa em fls. 12773/12777.
Valor: R$ 253.037,66 Assinatura: 22/12/2021
TERMO DE ADITAMENTO nº 05-023601/2015-DLC CPS 023601/2015-DLC PA 69581/2013 Contratante: M.G
(Sec. De Habitação) Contratada: NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços técnicos especializados em regularização fundiária, para elaboração de estudos e
planos de intervenção em assentamentos precários localizados no Município de Guarulhos - Lote 11. Finalidade:
Supressão do valor contratual equivalente a R$ 10.275,37, com a consequente atualização do valor estimado
contratual, em razão de impossibilidade de execução total de itens, conforme justificativa em fls. 12773/12777.
Valor: R$ 214.707,79 Assinatura: 22/12/2021
TERMO DE ADITAMENTO nº 05-023701/2015-DLC CPS 023701/2015-DLC PA 69581/2013 Contratante: M.G
(Sec. De Habitação) Contratada: NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços técnicos especializados em regularização fundiária, para elaboração de estudos e
planos de intervenção em assentamentos precários localizados no Município de Guarulhos - Lote 12. Finalidade:
Supressão do valor contratual equivalente a R$ 17.255,99, com a consequente atualização do valor estimado
contratual, em razão de impossibilidade de execução total de itens, conforme justificativa em fls. 12773/12777.
Valor: R$ 157.931,73 Assinatura: 22/12/2021
TERMO DE ADITAMENTO nº 05-023801/2015-DLC CPS 023801/2015-DLC PA 69581/2013 Contratante: M.G
(Sec. De Habitação) Contratada: NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços técnicos especializados em regularização fundiária, para elaboração de estudos e
planos de intervenção em assentamentos precários localizados no Município de Guarulhos - Lote 13. Finalidade:
Supressão do valor contratual equivalente a R$ 5.042,58, com a consequente atualização do valor estimado
contratual, em razão de impossibilidade de execução total de itens, conforme justificativa em fls. 12773/12777.
Valor: R$ 129.514,09 Assinatura: 22/12/2021
TERMO DE ADITAMENTO nº 05-023901/2015-DLC CPS 023901/2015-DLC PA 69581/2013 Contratante: M.G
(Sec. De Habitação) Contratada: NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços técnicos especializados em regularização fundiária, para elaboração de estudos e
planos de intervenção em assentamentos precários localizados no Município de Guarulhos - Lote 14. Finalidade:
Supressão do valor contratual equivalente a R$6.107,33, com a consequente atualização do valor estimado
contratual, em razão de impossibilidade de execução total de itens, conforme justificativa em fls. 12773/12777.
Valor: R$ 101.872,74 Assinatura: 22/12/2021
TERMO DE ADITAMENTO nº 05-024001/2015-DLC CPS 0234001/2015-DLC PA 69581/2013 Contratante:
M.G (Sec. De Habitação) Contratada: NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A Objeto: Contratação de
empresa especializada em serviços técnicos especializados em regularização fundiária, para elaboração de
estudos e planos de intervenção em assentamentos precários localizados no Município de Guarulhos - Lote 18.
Finalidade: Supressão do valor contratual equivalente a R$ 104.963,12, com a consequente atualização do
valor estimado contratual, em razão de impossibilidade de execução total de itens, conforme justificativa em
fls. 12773/12777. Valor: R$1.019.255,30 Assinatura: 22/12/2021
TERMO DE ADITAMENTO nº 01-9912517536/2021-DLC PS9912517536/2021-DLC PA 28626/2020 Contratante:
M.G (Sec. De Transpor tes e Mobilidade Urbana) Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS Objeto: Serviços de postagens de correspondências. Finalidade: Acrescer em 25% ao valor
original do contrato alterando, equivalente a R$ 480.000,00. Valor: R$2.400.000,00 Assinatura: 23/12/2021
TERMO DE ADITAMENTO nº02-9912517536/2021-DLC CPS 9912517536/2021-DLC PA 28626/2020
Contratante: M.G (Sec. De Transportes e Mobilidade Urbana) Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS Objeto: Serviços de postagens de correspondências. Finalidade: Prorrogação do prazo de
vigência Vigência: 12 meses, até o dia 18/01/2023 Assinatura: 23/12/2021
AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATANTE
PMG:
PA 37337/2021 Contratante: M.G (Sec. Da Saúde) Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS Objeto: Serviços de postagens de correspondências. Fundamento: Art. 24 Inciso VIII da Lei
8.666/93 Vigência: 12 meses Valor: R$ 55.000,00 Data da Autorização e Ratificação: 27/12/2021

PA 49029/2021 Contratante: M.G (Sec. De Educação) Contratada: NOVA PRANA COLÉGIO INCLUSIVO
LTDA. Objeto: Educação especial para integral atendimento a diversos educandos. Fundamento: Art. 25 Caput
da Lei 8.666/93 Vigência: da data de sua assinatura, até 31/12/2022, podendo ser prorrogado a critério da
Administração Valor: R$ 244.788,00 Data da Autorização e Ratificação: 29/12/2021.
PENALIDADES:
PA10374/21 Tem o presente a finalidade de cientificar-lhes que foi ACOLHIDO PARCIALMENTE o recurso
interposto por essa empresa HIPOMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA,
sendo retificada a MULTA aplicada para a importância de R$ 85.134,13 (oitenta e cinco mil cento e trinta e
quatro reais e treze centavos), fundamentada no Artigo 87, Inciso II da Lei de Licitações e Contratos c/c
cláusula 6, itens 1 - letra “b” e 2 - letras “a”, “c” e “g” da Autorização de Fornecimento nº 198/21-SS17,
decorrente da Ata de Registro de Preços nº 01911/2021 - SF06 (PA ORIGEM 22337/20), como segue:
Penalidade: correspondente a MULTAS de 0,33%( trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
sobre a parcela, referente as entregas parciais com 41 dias de atraso (13.000 unidades), totalizando 13,53%
(treze vírgula cinquenta e três por cento) e com 57 dias de atraso (16.000 unidades) totalizando 18,81%
(dezoito vírgula oitenta e um por cento) e de 20% (vinte por cento) sobre as demais entregas parciais
(119.000 unidades) que ultrapassaram 60 (sessenta) dias, consideradas como inexecução total .Motivo:
atrasos na entrega.
PA20369/21 Tem o presente a finalidade de cientificar-lhes que foi NEGADO PROVIMENTO ao pedido de
reconsideração de decisão interposto por essa empresa SOMA/SP - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,contra
a penalidade aplicada em decorrência do inadimplemento de obrigações contratuais, fundamentada no Artigo
87, Inciso II da Lei de Licitações e Contratos c/c cláusula 6, itens 1 - letra “b”e 2, - letras “a”, “c” e “g” da
Autorização de Fornecimento nº 518/21-SS17, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 9911/21- SF06 (PA
ORIGEM 25460/20), permanecendo a penalidade aplicada abaixo: Penalidade: MULTA de 20% (vinte por
cento), sobre o valor correspondente da parcela, que perfaz a importância de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil
reais). Motivo: inexecução parcial.
PA33437/21 Tem o presente a finalidade de cientificar-lhes que foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso
interposto por essa empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, contra a penalidade aplicada
em decorrência do inadimplemento de obrigações contratuais, fundamentada no Artigo 87, Inciso II da Lei de
Licitações e Contratos c/c cláusula 6.2, letra “a” da Autorização de Fornecimento nº 1022/21-SS17, decorrente
da Ata de Registro de Preços nº 02611/2021-SF06 (PA ORIGEM 24124/20), permanecendo a penalidade
aplicada abaixo:Penalidade: MULTA de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o seu valor, que
perfaz a importância de R$ 183,95 (cento e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos). Motivo: atraso na
entrega.
PA32971/21 Tem o presente a finalidade de cientificar-lhes que foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso
interposto por essa empresa INDMED HOSPITALAR EIRELI, contra a penalidade aplicada em decorrência do
inadimplemento de obrigações contratuais, fundamentada no Artigo 87, Inciso II da Lei de Licitações e
Contratos c/c cláusula 6.2, letra “a” da Autorização de Fornecimento nº 935/21-SS17, decorrente da Ata de
Registro de Preços nº 02411/2021-SF06 (PA ORIGEM 23580/20), permanecendo a penalidade aplicada abaixo:
Penalidade: MULTA de 20% (vinte por cento), sobre o seu valor, que perfaz a importância de R$ 928,00
(novecentos e vinte e oito reais). Motivo: inexecução total.
PA44292/21 Comunicamos através do presente que a empresa PORTAL LTDA,em razão do descumprimento
das obrigações assumidas, nos termos do disposto no Decreto nº 35699/2019 e do Artigo 87, Inciso I da Lei
de Licitações e Contratos c/c cláusulas 6, item 1 da Autorização de Fornecimento nº 1219/21-SS17, decorrente
da Ata de Registro de Preços nº 036911/21-SF06 (PA origem 42507/20), foi aplicada a penalidade de
ADVERTÊNCIA, pelo atraso de 15 dias na entrega do medicamento constante no instrumento contratual,
cópia anexa.
Fica assegurado, o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, conforme disposto no inciso I, do artigo 109, da Lei
Federal nº 8.666/93.
PA44274/21 Comunicamos através do presente que a empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA em razão do
descumprimento das obrigações assumidas, nos termos do disposto no Decreto nº 35699/2019 e do Artigo 87,
Incisos I e II da Lei de Licitações e Contratos c/c cláusula 6, itens 1 e 2, letra “c” da Autorização de
Fornecimento nº 1181/21-SS17, decorrente da Ata de Registro de Preço 023111/21-SF06, (PA Origem 39904/
2020), foram aplicadas as penalidades de ADVERTÊNCIA e MULTA de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento) por dia de atraso, caracterizada pela entrega com atraso de 50 dias do medicamento constante no
instrumento contratual, que perfaz a importância de R$ 14.968,42 (quatorze mil novecentos e sessenta e oito
reais e quarenta e dois centavos), cópia anexa. Fica assegurado, o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis,
conforme disposto no inciso I, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
PA30646/21 Comunicamos através do presente que a empresa BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS
LABORATORIAIS LTDA - ME, em razão do descumprimento das obrigações assumidas, nos termos do
disposto no Decreto nº 35699/2019 e do Artigo 87, Inciso II da Lei de Licitações e Contratos c/c cláusula 6,
itens 6.1, letra “b” e 6.2 letras “a”, “b”, “c” e “g” da Autorização de Fornecimento nº 153/2021-SS17, decorrente
da Ata de Registro de Preços nº 040411/20-SF06 (PA origem 65638/19), foi aplicada a penalidade de MULTA
de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor, pela entrega parcial de 620 unidades de Hidrocolóide com 181 dias
de atraso, caracterizando a inexecução total do objeto, e por não ter entregue 580 unidades do mesmo produto
constante no instrumento contratual, que perfaz a importância de R$ 1.732,80 (um mil setecentos e trinta e
dois reais e oitenta centavos), cópia anexa.Fica assegurado, o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, conforme
disposto no inciso I, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE ATAS/TERMOS (Atas de Registro de Preços formalizadas nos termos do edital, atendendo
o estabelecido na lei complementar n° 123/2006 alterada pela lei complementar n° 147/2014 - Vigência
das ARPs: 12 meses, contados da data de assinatura e Contratante PMG:
PA21191/21 PE395/21 ARP50611/21 objeto: FORNECIMENTO DE FLUCONAZOL Fornecedor:
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Ass:20/12/21 lote 1 / 1 fluconazol 150 mg.
forma farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea. forma de apresentação cartela /
blister / strip contendo 01 ou 02 unidades ou embalagem fracionável conforme rdc nº 80/16. via de administração
oral. código interno: 1670 unidade fluconazol 150 mg generico / medquimica / cx c/100cp / rms.: 1091700980031
0,4280.
PA26342/21 PE376/21 ARP50711/21 objeto: 25% - FORNECIMENTO DE SULFADIAZINA DE PRATA E
NITRATO DE CÉRIO. Fornecedor: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO Ass: 20/12/21 lote 2 / 2 25%
- sulfadiazina de prata 1% (10 mg/g) + nitrato de cério 0,4% (4 mg/g). forma farmacêutica creme / pomada
dermatológica. forma de apresentação bisnaga / tubo. via de administração tópica. tubo contendo de 50 a 120
g. cód. interno 2289 grama dermacerium / cristália / nitrato de cério, sulfadiazina de prata 1% + 0,4% crem bng
c 50g bg50g / procedência: nacional / rms.: 1029805600012 0,5700. ARP50811/21 objeto: 75% - FORNECIMENTO
DE SULFADIAZINA DE PRATA E NITRATO DE CÉRIO. Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. Ass: 20/1/21 lote 1 / 1 75% - sulfadiazina de prata 1% (10 mg/g) + nitrato de cério
0,4% (4 mg/g). forma farmacêutica creme / pomada dermatológica. forma de apresentação bisnaga / tubo. via
de administração tópica. tubo contendo de 50 a 120 g. cód. interno 2289 grama dermacerium / cristália / nitrato
de cério, sulfadiazina de prata 1% + 0,4% crem derm ct 1 bg plas opc x 120 g / origem: nacional / cód. de barras
7898169080628 / rms.:1029805600020 0,8300.
PA29683/21 PE307/21 ARP51511/21 objeto: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHÃO
CARROCERIA DE MADEIRA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E OUTROS. Fornecedor: A3
TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI Ass: 22/12/21 lote 1 / 1 caminhão basculante com cabine
auxiliar hora volkswagen 17.190 140,00 5 / 1 retroescavadeira 4 x 4 hora new holland b95b 151,5900 5 / 2 rolo
compactador hora caterpillar cs44b 159,4600 1 / 2 caminhão basculante truck hora volkswagen 26.280 190,00
5 / 3 escavadeira hidráulica sobre esteiras hora caterpillar 313d2gc 107,2900 1 / 3 caminhão carroceria de
madeira, com munck de 12 toneladas hora ford cargo 1419s + munck facchini 190,00 5 / 4 escavadeira
hidráulica de esteira, caçamba hora caterpillar 320gc 363,2200 1 / 4 caminhão carroceria de madeira hora ford
cargo 1419s 175,00 5 / 5 pá carregadeira hora caterpillar 914k 179,1500 5 / 6 máquina tipo mini carregadeira
hora caterpillar 226b3w 127,9600 5 / 7 trator de esteiras hora caterpillar d6k 285,4600 5 / 8 motoniveladora hora
new holland rg 140b 250,0000 5 / 9 mini retroescavadeira hora yanmar cbl40b 127,9600 5 / 10 trator agrícola
4 x 4 hora massey fergusson mf 3307 137,8200. ARP51611/21 objeto: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA.
Fornecedor: LEP’S SERVICOS GERAIS LTDA Ass: 22/12/21 lote 2 / 1 caminhão pipa hora mb / modelo 1719
ano 2020 150.
PA34441/21 PE383/21 ARP52311/21 objeto: FORNECIMENTO DE MOCHILA ESCOLARES Fornecedor:
MCG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS EIRELI Ass: 27/12/21 lote 1 / 1 mochila
escolar infantil - creche peça própria / proc. nacional 62,41 1 / 2 mochila escolar infantil - pré-escola peça
própria / proc. nacional 55,66 1 / 3 mochila escolar fundamental peça própria / proc. nacional 62,41.
PA29125/21 PE458/21 ARP52411/21 objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE
PRÓPRIOS, PREVENTIVA, CORRETIVA E ZELADORIA, NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
Fornecedor: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Ass: 27/12/21 lote 1 / 1 limpeza
manual geral inclusive remoção de cobertura vegetal - tronco até 10cm - sem transporte metro quadrado sv
4,91 1 / 2 corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60
m.af_05/2018 unidade sv 138,23 1 / 3 tapume com compensado de madeira. Af_05/2018 metro quadrado sv
149,34 1 / 4 remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento.
Af_12/2017 metro quadrado sv 2,84 1 / 5 tela para proteção de obras, malha 2 mm metro quadrado sv 25,77
1 / 6 revolvimento e limpeza manual de solo. Af_05/2018 metro quadrado sv 2,28 1 / 7 placa de obra em chapa
de aço galvanizado metro quadrado sv 316,85 1 / 8 demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual,
sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro cúbico sv 61,18 1 / 9 demolição de alvenaria de tijolo maciço, de
forma manual, com reaproveitamento. Af_12/2017 metro cúbico sv 187,42 1 / 10 demolição de argamassas, de
forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro quadrado sv 3,50 1 / 11 demolição de rodapé
cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro sv 2,74 1 / 12demolição de revestimento
cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro quadrado sv 24,01 1 / 13 demolição de
pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. Af_12/2017 metro quadrado sv 16,28 1 / 14
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demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro
quadrado sv 18,00 1 / 15 remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento.
Af_12/2017 metro quadrado sv 8,30 1 / 16 remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual,
sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro quadrado sv 1,80 1 / 17 remoção de forro de gesso, de forma
manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro quadrado sv 5,25 1 / 18 remoção de trama metálica ou de
madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro quadrado sv 3,22 1 / 19
remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro
quadrado sv 25,80 1 / 20 remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro
quadrado sv 9,71 1 / 21 remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro
quadrado sv 34,39 1 / 22 remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem
reaproveitamento. Af_12/2017 metro quadrado sv 3,63 1 / 23 remoção de proteção térmica para cobertura em
eps, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 metro quadrado sv 2,08 1 / 24 remoção de trama de
madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro quadrado sv 7,81 1 / 25
remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/
2017 unidade sv 86,55 1 / 26 remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual,
sem reaproveitamento. Af_12/2017 unidade sv 196,22 1 / 27 remoção de trama metálica para cobertura, de
forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro quadrado sv 22,34 1 / 28 remoção de tesouras
metálicas, com vão menor que 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unidade sv 224,41 1
/ 29 remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unidade
sv 0,70 1 / 30 remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro sv 0,70
1 / 31 remoção de eletrodutos aparentes - até 2"metro sv 11,46 1 / 32 remoção de tubulações (tubos e
conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro sv 0,52 1 / 33 remoção de
louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unidade sv 12,98 1 / 34 remoção de acessórios,
de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unidade sv 1,61 1 / 35 remoção de luminárias, de forma
manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unidade sv 1,36 1 / 36 remoção de metais sanitários, de forma
manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unidade sv 9,47 1 / 37 demolição de pilares e vigas em concreto
armado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 metro cúbico sv 652,40 1 / 38 demolição manual
de concreto simples metro cúbico sv 215,85 1 / 39 demolição manual de concreto armado metro cúbico sv
392,45 1 / 40 retirada de estrutura metálica inclusive perfis de fixação quilo sv 1,93 1 / 41 retirada de alambrado
em tela inclusive estrutura de sustentação (fp.04)metro sv 50,70 1 / 42retirada de disjuntor automático bipolar
até 50a unidade sv 32,10 1 / 43 retirada de barramento de cobre unidade sv 22,92 1 / 44 retirada de registros
ou válvulas fluxíveis unidade sv 99,78 1 / 45 remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de
madeira. af_01/2021 metro quadrado sv 19,44 1 / 46 remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete
de alumínio ou pvc. Af_01/2021 metro quadrado sv 23,62 1 / 47 remoção de vidro temperado fixado em perfil
u. af_01/2021 metro quadrado sv 16,87 1 / 48 retirada de conjuntos motor-bomba unidade sv 200,28 1 / 49
retirada de calhas, rufos ou rincões em chapa metálica metro sv 6,26 1 / 50 remoção de pintura em alvenaria
e concreto - lixa metro quadrado sv 5,95 1 / 51 remoção de pintura em rodapés e molduras de madeira - lixa
metro sv 1,35 1 / 52 remoção de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa metro quadrado sv 7,84
1 / 53remoção de pintura em estruturas metálicas - jateamento metro quadrado sv 111,43 1 / 54 remoção de
captor de pára-raios - tipo franklin unidade sv 22,92 1 / 55 remoção de captor de pára-raios - radioativo unidade
sv 22,92 1 / 56 remoção de cordoalha de cobre nú metro sv 9,18 1 / 57 remoção de cabo de cobre nú, para
aterramento metro sv 11,46 1 / 58 remoção de conector tipo “split-bolt” unidade sv 9,18 1 / 59 remoção de base
e haste de pára-raios unidade sv 45,85 1 / 60 remoção de cabo de aço e esticadores metro sv 22,92 1 / 61
remoção de braçadeira para 3 estais unidade sv 22,921 / 62 remoção de tubo de proteção para cordoalha,
inclusive fixações unidade sv 45,851 / 63 remoção de automático de bóia unidade sv 27,50 1 / 64 remoção de
contactor magnético e relês para quadro de comando unidade sv 45,851 / 65 estaca broca de concreto,
diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020 metro sv
90,91 1 / 66 estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura
de arranque. Af_05/2020 metro sv 123,81 / 67 escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade
de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020 metro quadrado sv 33,071 / 68 lastro
de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 metro
quadrado sv 28,041 / 69 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura
de 5 cm. Af_08/2017 metro quadrado sv 29,37 1 / 70 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca
de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 metro cúbico sv 448,131
/ 71 forma comum de tábuas de pinus - não recuperável metro quadrado sv 85,151 / 72 armadura em aço ca-
60 - tela quilo sv 11,841 / 73 concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com
seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 metro
cúbico sv 653,661 / 74 concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 metro cúbico
sv 493,981 / 75 fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada
resinada, e = 17 mm. af_09/2020 metro quadrado sv 161,151 / 76 concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa,
para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² -
lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 metro cúbico sv 739,181 / 77 concretagem de vigas e
lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de
lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 metro cúbico sv 471,11 1 / 78
fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020 metro
quadrado sv 119,11 1 / 79 armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm -
montagem. Af_06/2017 quilo sv 18,861 / 80 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/
2015 quilo sv 18,791 / 81 grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af_01/2015 metro cúbico sv 863,651
/ 82grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. Af_01/2015 metro cúbico sv
714,671 / 83 grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_01/2015 metro cúbico sv
825,541 / 84 armação para execução de radier, com uso de tela q-138. af_09/2017 quilo sv 26,041 / 85 concreto
fck = 25,0mpa - usinado metro cúbico sv 461,471 / 86 concreto fck = 30,0mpa - usinado metro cúbico sv 476,85
1 / 87 verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 metro sv 98,38 1 /
88 verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 metro sv 113,26 1
/ 89 escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 metro cúbico sv 93,60
1 / 90 escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. af_06/2017 metro cúbico sv
138,00 1 / 91 escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017
metro cúbico sv 104,921 / 92 reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 metro cúbico sv 56,74 1 / 93
fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020 metro
quadrado sv 53,951 / 94 escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso
travamento, 4 utilizações. af_09/2020 metro cúbico sv 16,66 1 / 95 montagem e desmontagem de fôrma de
viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020
metro quadrado sv 164,50 1 / 96 tratamento de armadura com aplicação de produto inibidor oxidante metro sv
5,47 1 / 97 solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/2'. Af_06/2018 metrosv141,081
/ 98 chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ¿ fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv
98,13 1 / 99 válvula de descarga metálica, base 1 1/2 “, acabamento metalico cromado - fornecimento e
instalação. Af_01/2019 unidade sv 364,06 1 / 100 conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de
poliester pura, com 1.1/2”, revestida internamente, comprimento de 15m - fornecimento e instalação. af_10/
2020 unidade sv 337,09 1 / 101 caixa de incêndio 45x75x17cm - fornecimento e instalação. Af_10/2020 unidade
sv 510,44 1 / 102 caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões
internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 unidade sv 653,81 1 / 103 caixa enterrada
hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de
drenagem. af_12/2020 unidade sv 771,87 1 / 104 ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido
e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014 unidade sv 14,94 1 / 105 caixa sifonada,
pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014 unidade sv 41,87 1 / 106 caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica,
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 unidade sv 100,11 1
/ 107 tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade
sv 875,43 1 / 108 tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020
unidade sv 536,07 1 / 109 válvula em metal cromado 1.1/2¿ x 1.1/2¿ para tanque ou lavatório, com ou sem
ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 31,94 1 / 110 válvula em metal cromado tipo
americana 3.1/2¿ x 1.1/2¿ para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 58,04 1 / 111 sifão do
tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2¿ - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 26,31 1 / 112 sifão
do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 14,99 1 / 113 engate
flexível em plástico branco, 1/2¿ x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 15,39 1 / 114
engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 43,48 1 / 115 bancada
de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade
sv 668,91 1 / 116 bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatório - fornecimento e instalação.
af_01/2020 unidade sv 343,18 1 / 117 cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente -
fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 160,31 1 / 118 lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm
ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 383,99 1 / 119 lavatório louça
branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 unidade
sv 151,32 1 / 120 lavatório de louça individual para portadores de deficiência físicaunidade sv 1.045,041 / 121
torneira cromada tubo móvel, de mesa, ½ ou ¾ , para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação.
Af_01/2020 unidade sv 120,68 1 / 122 torneira cromada 1/2¿ ou ¾ para tanque, padrão médio - fornecimento
e instalação. af_01/2020 unidade sv 46,97 1 / 123 torneira cromada de mesa, ½ ou ¾ , para lavatório, padrão
médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020 unidade sv 101,34 1 / 124 torneira cromada longa, de parede,
½ ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 unidade sv 51,27 1 / 125
tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira
de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 922,51 1 / 126 tanque de

louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e
torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 776,381 / 127 cuba
de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc
- fornecimento e instalação. Af_01/2020 unidade sv 266,80 1 / 128 vaso sanitario sifonado convencional com
louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016
unidade sv 243,811 / 129 vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação.
af_01/2020 unidade sv 522,641 / 130 vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça
branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020unidades 923,49 1 / 131 porta toalha rosto em
metal cromado, tipo argola, incluso fixação. Af_01/2020 unidade sv 59,92 1 / 132 porta toalha banho em metal
cromado, tipo barra, incluso fixação. af_01/2020 unidade sv 98,22 1 / 133 papeleira de parede em metal
cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020 unidade sv 75,01 1 / 134 saboneteira de parede em metal
cromado, incluso fixação. af_01/2020 unidade sv 73,41 1 / 135 kit de acessorios para banheiro em metal
cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 unidade sv 230,78 1 / 136 saboneteira plastica tipo dispenser
para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020 unidade sv 84,18 1 / 137
acabamento monocomando para chuveiro fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 285,63 1 / 138
mictório sifonado louça branca ¿ padrão médio ¿ fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 730,231 /
139 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado
em ramal de água. Af_12/2014 unidade sv 90,31 1 / 140 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1¿, com
acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento ¿ fornecimento e instalação. af_06/2016 unidade sv 132,201 / 141 registro de pressão bruto,
latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/
2014 unidade sv 83,571 / 142 registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados. fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 unidade sv 85,941 / 143 registro de gaveta
bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água.
af_12/2014 unidade sv 81,571 / 144 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em reservação
de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016
unidade sv 124,49 1 / 145 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2¿, instalado em reservação de água de
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 unidade sv
159,79 1 / 146 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2¿, instalado em reservação de água de edificação
que possua reservatório de fibra/fibrocimento ¿ fornecimento e instalação. af_06/2016 unidade sv 288,05 1 /
147 registro globo com adaptador e tampa - 2 ½” unidade sv 342,04 1 / 148 recalque de passeio com união
engate rápido - registro tipo globo 2 1/2" unidadesv 642,43 1 / 149 hidrante com união de engate rápido - registro
tipo globo 2 1/2" unidade sv 318,33 1 / 150 abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45
graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão
1 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020 unidade sv 1.772,53 1 / 151 tubo de aço-carbono galvanizado,
classe média (din2440) - 2 1/2" metro sv 252,33 1 / 152 mangueira de incêndio com união de engate rápido, 15m
- 1 1/2" unidade sv 404,10 1 / 153 mangueira de incêndio com união de engate rápido, 30m - 2 1/2" unidade sv
951,65 1 / 154 esguicho de incêndio com engate rápido - 1 1/2"x1/2" unidade sv 67,39 1 / 155 extintor de
incêndio com carga de gás carbônico (co2) - 10kg unidade sv 1.158,99 1 / 156 extintor de incêndio com carga
de água pressurizada - 10l unidade sv 160,49 1 / 157 extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 8kg
unidade sv 221,92 1 / 158 seta para hidrante/extintor de incêndio unidade sv 24,25 1 / 159 tubo de pvc rígido,
ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") metro sv 30,01 1 / 160 tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha
esgoto) - 50mm (2") metro sv 40,02 1 / 161 tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") metro
sv 59,90 1 / 162 tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") metro sv 67,75 1 / 163 tubo de
pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") metro sv 111,021 / 164 tubo de pvc rígido, soldável (linha
água) - 25mm (3/4") metro sv 25,561 / 165 tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 32mm (1") metro sv 37,101
/ 166 tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") metro sv 44,461 / 167 tubo de pvc rígido, soldável
(linha água) - 50mm (1 1/2") metro sv 51,401 / 168 tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 60mm (2") metro
sv 72,711 / 169 tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 75mm (2 1/2") metro sv 107,611 / 170 canaleta meia
cana em concreto d=30cm metro sv 60,641 / 171 canaleta meia cana em concreto d=40cm metro sv 97,851
/ 172 grelha de ferro perfilado para canaletas a céu aberto - 40cm metro sv 612,201 / 173 grelha de ferro
perfilado para canaletas a céu aberto - 50cm metro sv 703,221 / 174 caixa d´água em polietileno, 2000 litros
- fornecimento e instalação. af_06/2021 unidade sv 1.179,021 / 175 caixa d´água em polietileno, 1000 litros -
fornecimento e instalação. af_06/2021 unidade sv 518,431 / 176 caixa d´água em polietileno, 500 litros -
fornecimento e instalação. af_06/2021 unidade sv 298,551 / 177 conjunto hidráulico para instalação de bomba
em aço roscável, dn sucção 40 (1 1/2¿) e dn recalque 32 (1 1/4¿), para edificação entre 4 e 8 pavimentos ¿
fornecimento e instalação. af_06/2016 unidade sv 1.579,031 / 178 conjunto hidráulico para instalação de bomba
em aço roscável, dn sucção 32 (1 1/4¿) e dn recalque 25 (1¿), para edificação até 4 pavimentos ¿ fornecimento
e instalação. af_06/2016 unidade sv 1.327,241 / 179 proteção anticorrosiva para tubulação enterrada metro sv
2,811 / 180 envelopamento de tubulação enterrada, com concreto metro sv 32,701 / 181 tubo de cobre sem
costura, classe el - 1/2" metro sv 55,37 1 / 182 tubo de cobre sem costura, classe el - 3/4" metro sv 81,861
/ 183 tubo de cobre sem costura, classe el - 1" metro sv 99,751 / 184 tubo preto de aço-carbono, classe sch-
40 - 3/4" metro sv 60,471 / 185 tubo preto de aço-carbono, classe sch-40 - 1" metro sv 84,761 / 186 hd.11 -
instalação para 2 cilindros glp 45 kg, exclusive abrigo unidade sv 839,791 / 187 hv.13 - abrigo para gás em
blocos de concreto aparente para 2 cilindros unidade sv 1.422,191 / 188 caixa de gordura, alvenaria de tijolos
maciços comuns - 60x60cm unidade sv 324,521 / 189 poço de inspeção circular para esgoto, em alvenaria com
tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m, profundidade = 1,5 m, excluindo tampão. af_12/2020
unidade sv 1.606,411 / 190 torneira de boia, roscável, 1 1/2¿ , fornecida e instalada em reservação de água.
af_06/2016 unidade sv 228,421 / 191 torneira de boia, roscável, 2¿, fornecida e instalada em reservação de
água. af_06/2016 unidade sv 396,221 / 192 recolocação de conjuntos motor-bomba unidade sv 178,861 / 193
recolocação de caixas sifonadas ou ralos unidade sv 80,011 / 194 recolocação de hidrantes de parede unidade
sv 232,511 / 195 recolocação de calhas, rufos ou rincões em chapa metálica metro sv 52,231 / 196 recolocação
de condutores aparentes metro sv 42,151 / 197 recolocação de aparelhos sanitários, inclusive acessórios
unidade sv 134,151 / 198 recolocação de sifões unidade sv 22,361 / 199 recolocação de torneiras unidade sv
12,531 / 200 válvula fluxivel para mictório com acionamento manual e fechamento automático unidade sv
383,381 / 201 desentupimento de ramais de esgoto ou águas pluviais metro sv 11,621 / 202 limpeza de
canaletas de águas pluviais metro sv 2,941 / 203 tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e
instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 metro sv 86,071 / 204 tubo pvc, série r, água pluvial, dn
150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 metro sv 120,731 / 205
torneira de parede antivandalismo unidade sv 443,291 / 206 conjunto antivandalismo para mictório formado por
válvula de fechamento automático e rabicho de metal unidade sv 675,191 / 207 caixa de ligação ou inspeção
- escavação e apiloamento metro cúbico sv 52,991 / 208 caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto
(fundo) metro cúbico sv 456,331 / 209 caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida metro
quadrado sv 232,381 / 210 caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto metro quadrado sv 234,881 / 211
execucao de dreno frances com brita num 2 metro cúbico sv 132,261 / 212 cabo de cobre flexível isolado, 2,5
mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 metro sv 5,981
/ 213 cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
instalação. af_12/2015 metro sv 7,391 / 214 cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 metro sv 11,361 / 215 cabo de cobre flexível
isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 metro
sv 17,861 / 216 cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -
fornecimento e instalação. af_12/2015 metro sv 27,221 / 217 cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-
chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 metro sv 12,531 / 218 cabo de
cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015
metro sv 19,141 / 219 cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição -
fornecimento e instalação. af_12/2015 metro sv 31,031 / 220 eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25
mm (1¿¿), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p metro sv 35,461 / 221
eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4¿¿), aparente, instalado em parede -
fornecimento e instalação. af_11/2016_p metro sv 54,321 / 222 eletroduto de aço galvanizado, classe semi
pesado, dn 40 mm (1 1/2 ), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p metro sv
57,911 / 223 eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro
- fornecimento e instalação. af_12/2015 metro sv 8,711 / 224 eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn
32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 metro sv
14,351 / 225 eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede -
fornecimento e instalação. af_12/2015 metro sv 12,771 / 226 eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"),
para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 metro sv 16,371 / 227
eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento
e instalação. af_12/2015 metro sv 19,911 / 228 eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento
e instalação. af_12/2015 metro sv 16,071 / 229 eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 metro sv 9,381 / 230 eletroduto rígido
roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/
2015 metro sv 12,981 / 231 eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais,
instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 metro sv 16,591 / 232 condulete de alumínio, tipo b,
para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1'), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p unidade
sv 34,791 / 233 condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4'), aparente
- fornecimento e instalação. af_11/2016_p unidade sv 42,021 / 234 condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de
pvc soldável dn 25 mm (3/4'), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 unidade sv 31,561 / 235
condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1'), aparente - fornecimento e instalação.
af_11/2016 unidade sv 32,671 / 236 caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede -
fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv 30,621 / 237 caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso),
pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv 16,931 / 238 caixa retangular 4"
x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv
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11,791 / 239 caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_12/2015 unidade sv 38,591 / 240 caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede
- fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv 22,841 / 241 caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso),
pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv 16,941 / 242 interruptor simples
(1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv 25,181 / 243
interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
unidade sv 51,931 / 244 tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento
e instalação. af_12/2015 unidade sv 39,711 / 245 tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv 41,701 / 246 tomada média de embutir (1
módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv 30,241 / 247
tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/
2015 unidade sv 32,251 / 248 tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv 26,561 / 249 tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a,
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv 28,571 / 250 quadro de distribuição
de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a
- fornecimento e instalação. af_10/2020 unidade sv 700,511 / 251 quadro de distribuição de energia em chapa
de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e
instalação. af_10/2020 unidade sv 944,661 / 252 quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado,
de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020
unidade sv 1.021,161 / 253 disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/
2020 unidade sv 63,991 / 254 disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação.
af_10/2020 unidade sv 66,621 / 255 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e
instalação. af_10/2020 unidade sv 13,531 / 256 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a -
fornecimento e instalação. af_10/2020 unidade sv 14,841 / 257 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal
de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 unidade sv 14,841 / 258 disjuntor bipolar tipo din, corrente
nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 unidade sv 73,661 / 259 disjuntor bipolar tipo din,
corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 unidade sv 79,871 / 260 disjuntor tripolar tipo
din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 unidade sv 89,091 / 261 disjuntor tripolar
tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 unidade sv 96,22 1 / 262 disjuntor
tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 unidade sv 105,541 / 263
disjuntor caixa moldada bipolar 100a com disparador termomagnético ajustável unidade sv 1.221,951 / 264 mini
disjuntor - tipo europeu (iec) - bipolar 63a unidade sv 70,841 / 265 mini disjuntor - tipo europeu (iec) - bipolar 80a
unidade sv 148,281 / 266 ponto seco para telefone - caixa 4"x4" unidade sv 229,621 / 267 eletrocalha lisa
galvanizada eletrolítica chapa 14 - 100x50mm com tampa e instalação metro sv 115,201 / 268 eletrocalha lisa
galvanizada eletrolítica chapa 14 - 150x50mm com tampa e instalação metro sv 142,261 / 269 luva de emenda
para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1'), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/
2016_p unidade sv 9,561 / 270 luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4'), aparente,
instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p unidade sv 13,791 / 271 luva de emenda para
eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2'), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/
2016_p unidade sv 18,35 1 / 272 luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1'), aparente,
instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p unidade sv 12,981 / 273 luva de emenda para
eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4'), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_11/2016_p unidade sv 16,561 / 274 luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2'),
aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p unidade sv 20,411 / 275 luva para
eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e
instalação. af_12/2015 unidade sv 8,771 / 276 luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos
terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv 11,231 / 277 luva para
eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e
instalação. af_12/2015 unidade sv 9,98 1 / 278 luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos
terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 unidade sv 11,941 / 279 luva para
eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e
instalação. af_12/2015 unidade sv 14,771 / 280 barramento de cobre para 60a - 9,52x2,38mm metro sv 27,541
/ 281 barramento de cobre para 100a - 15x3mm metro sv 59,581 / 282 proteção para barramento de quadros
em policarbonato compacto 4mm metro quadrado sv 379,851 / 283 luminária comercial de sobrepor, com
corpo, aletas planas e tampa porta lâmpadas em chapa de aço tratado e pintura na cor branca, refletor com
acabamento especular de alto brilho - 2 lâmpadas fluorescentes 16/20w unidade sv 198,491 / 284 luminária
comercial de sobrepor, com corpo, aletas planas e tampa porta lâmpadas em chapa de aço tratada e pintura
na cor branca, refletor com acabamento especular de alto brilho - 2 lâmpadas fluorescentes 32/40w unidade sv
286,73 1 / 285 luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator
- fornecimento e instalação. af_02/2020 unidade sv 46,55 1 / 286 luminária tipo calha, de embutir, com 2
lâmpadas fluorescentes de 14 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020 unidade
sv 297,981 / 287 luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 18 w, com reator de
partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020 unidade sv 88,841 / 288 luminária tipo calha, de sobrepor,
com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação.
af_02/2020 unidade sv 119,721 / 289 luminária comercial de sobrepor com difusor transparente ou fosco para
2 lâmpadas tubulares de led 18/20w - completa unidade sv 281,251 / 290 luminária de emergência, com 30
lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 unidade sv 31,271 / 291 caixa de
inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 unidade sv 36,74 1 /
292 haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 unidade sv 140,491 / 293
cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 metro sv
38,231 / 294 cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/
2017 metro sv 52,881 / 295 cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação.
af_12/2017 metro sv 59,641 / 296 eletroduto pvc 40mm (1 ¼ ) para spda - fornecimento e instalação. af_12/
2017 unidade sv 58,321 / 297 base metálica para mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017
unidade sv 160,161 / 298 mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 unidade sv 244,311 /
299 captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 unidade sv 160,651 / 300 suporte
isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação. af_12/2017 unidade sv 29,621 / 301 central de
alarme de incêndio até 12 laços unidade sv 1.227,481 / 302 acionador liga-desliga para bomba com martelo
quebra vidro unidade sv 184,301 / 303 acionador manual tipo “quebre o vidro” unidade sv 113,481 / 304 sirene
eletrônica bitonal 24v-100 à 120db, com flash unidade sv 147,931 / 305 detector óptico de fumaça para
sistemas endereçáveis unidade sv 237,711 / 306 luz de obstáculo simples com fotocelula solar unidade sv
194,421 / 307 condutor em aço ca - 25 - 1/2" p/ para-raio metro sv 15,511 / 308 cordoalha de cobre nú, inclusive
isoladores - 35,00mm2 metro sv 69,661 / 309 tubo de pvc para proteção de cordoalha - 2"x3m unidade sv
100,671 / 310 tomada de terra completa unidade sv 1.102,851 / 311 barra chata de alumínio tipo fita 1/4" x 3/
4" metro sv 31,911 / 312 barra chata de alumínio tipo fita 1/8" x 7/8" metro sv 22,511 / 313 lâmpada compacta
de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 unidade sv 20,741 / 314 lâmpada compacta
fluorescente de 15 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 unidade sv 30,341 / 315 lâmpada
compacta fluorescente de 20 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 unidade sv 33,061 / 316
lâmpada tubular led de 9/10 w, base g13 - fornecimento e instalação. af_02/2020_p unidade sv 31,881 / 317
lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. af_02/2020_p unidade sv 37,541 / 318
reator de partida rápida para lâmpada fluorescente 2x40w - fornecimento e instalação. af_02/2020 unidade sv
67,821 / 319 reator de partida rápida para lâmpada fluorescente 1x20w - fornecimento e instalação. af_02/2020
unidade sv 48,721 / 320 lâmpada vapor metálico 150 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 unidade sv
65,271 / 321 lâmpada vapor de mercúrio 125 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 unidade sv 32,531 / 322
refletor em alumínio, de suporte e alça, com 1 lâmpada vapor de mercúrio de 125 w, com reator alto fator de
potência - fornecimento e instalação. af_02/2020 unidade sv 324,501 / 323 refletor em alumínio, de suporte e
alça, com lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, com reator alto fator de potência - fornecimento e instalação.
af_02/2020 unidade sv 348,881 / 324 conjunto motor-bomba - até 1hp unidade sv 1.954,131 / 325 conjunto
motor-bomba - até 2hp unidade sv 2.343,621 / 326 conjunto motor-bomba - até 5hp unidade sv 4.021,511 / 327
quadro de bomba de recalque unidade sv 4.129,141 / 328 quadro comando para conjunto motor-bomba,
monofásico - até 5hp unidade sv 2.704,621 / 329 recolocação de condulete unidade sv 22,921 / 330 recolocação
de perfilados metro sv 22,921 / 331 recolocação de eletrodutos aparentes - até 2" metro sv 13,761 / 332
recolocação de fio embutido - até 16mm2 metro sv 2,291 / 333 recolocação de disjuntor automático unipolar até
50a unidade sv 22,921 / 334 recolocação de disjuntor automático bipolar até 50a unidade sv 36,681 / 335
luminária comercial de sobrepor com difusor transparente ou fosco para 2 lâmpadas tubulares de led 9/10w -
completa unidade sv 268,801 / 336 telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2
águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 metro quadrado sv 53,021 / 337 telhamento com telha cerâmica
capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 metro quadrado sv 74,88 /
338 emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). af_07/2019 metro sv 26,181 / 339 trama
de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica
ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019 metro quadrado sv 186,421 / 340 trama de aço
composta por ripas e caibros para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto,
incluso transporte vertical. af_07/2019 metro quadrado sv 103,951 / 341 isolamento termoacústico com lã
mineral na subcobertura, incluso transporte vertical. af_07/2019 metro quadrado sv 39,051 / 342 amarração de
telhas cerâmicas ou de concreto. af_07/2019 unidade sv 2,931 / 343 telhamento com telha cerâmica capa-
canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 metro quadrado sv 74,881 / 344
telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/
2019 metro quadrado sv 74,881 / 345 telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso
içamento. af_07/2019 metro quadrado sv 53,661 / 346 telhamento com telha metálica termoacústica e = 30
mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 metro quadrado sv 301,091 / 347 cumeeira e espigão para
telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2

águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 metro sv 38,911 / 348 cumeeira para telha de concreto emboçada
com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.
af_07/2019 metro sv 42,331 / 349 cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios
de fixação e içamento. af_07/2019 metro sv 65,451 / 350 rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado
número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019 metro sv 85,081 / 351 retirada e recolocação de telha
cerâmica de encaixe, com mais de duas águas, incluso içamento. af_07/2019 metro quadrado sv 21,361 / 352
calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/
2019 metro sv 131,241 / 353 calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm,
incluso transporte vertical. af_07/2019 metro sv 254,551 / 354 telhamento com telha estrutural de fibrocimento
e= 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019_p metro quadrado sv 109,161 / 355 parafuso rosca
soberba para fixação de telhas em crfs ou cimento amianto unidade sv 7,551 / 356 gancho com rosca uma
extremidade para fixação de telha estrutural trapezoidal - 90cm unidade sv 8,771 / 357 telha trapezoidal em aço
galvanizado espessura de 0,50mm, revestimento b, h=40mm metro quadrado sv 86,281 / 358 telha trapezoidal
em aço galvanizado esp=0,5mm, h=40mm, com pintura eletrolítica cor branca 2 faces metro quadrado sv
99,081 / 359 telhas em policarbonato alveolar 6mm com estrutura metálica galvanizada instalada metro
quadrado sv 570,611 / 360 cumeeira e espigão para telha de concreto emboçada com argamassa traço 1:2:9
(cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 metro sv
49,511 / 361 subcobertura com manta plástica revestida por película de alumíno, incluso transporte vertical.
af_07/2019 metro quadrado sv 21,321 / 362 madeiramento de telhado, padrão peroba - ripas 1,5x5cm metro sv
11,361 / 363 madeiramento de telhado, padrão peroba - caibros 5x6cm metro sv 21,131 / 364 madeiramento
de telhado, padrão peroba - vigas 6x12cm metro sv 62,011 / 365 fornecimento e montagem de estrutura
metálica vertical - não patinável quilo sv 24,601 / 366 fornecimento e montagem de estrutura metálica vertical
- patinável quilo sv 26,441 / 367 batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem.
af_12/2019 unidade sv 254,741 / 368 batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio -
fornecimento e instalação. af_12/2019_p unidade sv 349,481 / 369 porta de madeira para pintura, semi-oca
(leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019
unidade sv 368,171 / 370 porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de
3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 unidade sv 375,181 / 371 porta de madeira
para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e
instalação. af_12/2019 unidade sv 399,721 / 372 porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 unidade sv
481,591 / 373 porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de
3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 unidade sv 670,991 / 374 porta de madeira,
maciça (pesada ou superpesada), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e
instalação. af_12/2019 unidade sv 742,621 / 375 fechadura de embutir com cilindro, externa, completa,
acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 unidade sv
238,511 / 376 fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso
execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 unidade sv 210,621 / 377 fechadura de embutir para
portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação.
af_12/2019 unidade sv 210,621 / 378 kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão
popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 unidade sv 861,311 / 379 kit de porta
de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019 unidade sv 907,151 / 380 kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 unidade sv 990,431 / 381 kit
de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm,
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento
e instalação. Af_12/2019 unidade sv 875,821 / 382 alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão
médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019 metro sv 7,961 / 383 puxador central para esquadria de madeira.
Af_12/2019 unidade sv 34,051 / 384 porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado de aço inox, largura de
*50* mm. af_12/2019 unidade sv 71,931 / 385 tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. Af_12/2019
unidade sv 83,341 / 386 dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa
bola, com parafusos. af_12/2019 unidade sv 56,171 / 387 dobradiça tipo vai e vem em latão polido 3". af_12/
2019 unidade sv 155,671 / 388 recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 60cm de largura,
considerando reaproveitamento do material. af_12/2019 unidade sv 63,801 / 389 recolocação de folhas de porta
de madeira leve ou média de 70cm de largura, considerando reaproveitamento do material. af_12/2019 unidade
sv 70,971 / 390 recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 80cm de largura, considerando
reaproveitamento do material. af_12/2019 unidade sv 78,221 / 391 recolocação de folhas de porta de madeira
leve ou média de 90cm de largura, considerando reaproveitamento do material. af_12/2019 unidade sv 85,411
/ 392 porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 metro quadrado sv 483,591
/ 393 janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive
vidros, acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 metro quadrado sv 833,731
/ 394 janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive
vidros, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 metro quadrado sv 795,501 / 395 contramarco
de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_12/2019 metro sv 85,011 / 396 porta em
alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019
metro quadrado sv 625,171 / 397 porta em aço de abrir tipo veneziana sem guarnição, 87x210cm, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 unidade sv 628,621 / 398 janela de alumínio tipo maxim-ar,
com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação.
af_12/2019 metro quadrado sv 636,701 / 399 janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros,
batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e
instalação. af_12/2019 metro quadrado sv 402,761 / 400 janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente
e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 metro quadrado
sv 422,001 / 401 kit de por ta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm,
espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento
e instalação. af_12/2019 unidade sv 754,431 / 402 ca.04 - caixilho em alumínio anodizado, fixo, com ventilação
permanente metro quadrado sv 842,411 / 403 ca.17 - caixilho em alumínio anodizado - de correr metro
quadrado sv 1.110,741 / 404 ca.09 - caixilho em alumínio anodizado - maximar metro quadrado sv 979,461 /
405 tela de proteção em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro metro quadrado sv 262,471 / 406 ep.11
- tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro metro quadrado sv 179,851 / 407
braço de alavanca em ferro chato metro sv 49,171 / 408 batente de alumínio para divisória de granilite jogo sv
198,051 / 409 recolocação de esquadrias metálicas em geral, portas ou caixilhos metro quadrado sv 43,941 /
410 recolocação de batentes metálicos unidade sv 57,121 / 411 ferro trabalhado - caixilhos e pequenas peças
de serralheria quilo sv 14,821 / 412 alumínio extrudado trabalhado - caixilhos e pequenas peças de serralheria
quilo sv 95,951 / 413 dp.01 - escada marinheiro de ferro galvanizado metro sv 199,961 / 414 mola hidraulica de
piso para porta de vidro temperado. af_01/2021 unidade sv 1.339,631 / 415 jogo de ferragens cromadas para
porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra
fechadura com capuchinho sem mola e puxador. af_01/2021 unidade sv 330,251 / 416 instalação de vidro liso
incolor, e = 3 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. af_01/2021 metro quadrado sv 202,101 / 417
instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. af_01/2021 metro quadrado
sv 254,321 / 418 instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete.
af_01/2021 metro quadrado sv 540,501 / 419 instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de
alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_p metro quadrado sv 278,261 / 420 instalação de vidro liso
incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_p metro quadrado sv
330,481 / 421 porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive
acessórios. af_01/2021 unidade sv 2.438,771 / 422 instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em
perfil u. af_01/2021_p metro quadrado sv 509,201 / 423 instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado
em perfil u. af_01/2021_p metro quadrado sv 430,221 / 424 impermeabilização de superfície com argamassa
polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 metro quadrado sv 28,581 / 425 impermeabilização de
superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 metro quadrado sv 39,931 / 426 impermeabilização de
superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018
metro quadrado sv 101,561 / 427 impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas,
inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018 metro quadrado sv 188,131 / 428
impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. af_06/2018 metro
quadrado sv 47,911 / 429 camada separadora para execução de radier, em lona plástica. af_09/2017 metro
quadrado sv 2,231 / 430 cimento impermeabilizante de cristalização - estrututura enterrada metro quadrado sv
81,471 / 431 pintura protetora com tinta a base de epóxi (para argamassa impermeável) metro quadrado sv
150,921 / 432 argamassa impermeabilizante de cimento e areia (calhas e marquises) - traço 1:3, espessura
30mm metro quadrado sv 96,311 / 433 mastique elástico a base de silicone decimetro cubico sv 81,451 / 434
tratamento de junta de dilatação com manta asfáltica aderida com maçarico. af_06/2018 metro sv 20,741 / 435
impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável metro quadrado sv 94,131 / 436 limpeza
de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019 metro quadrado sv 3,901 / 437 contrapiso em argamassa traço
1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm.
af_06/2014 metro quadrado sv 54,891 / 438 contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),
preparo manual, aplicado em áreas secas menores que 15m2, espessura 5cm. af_10/2014 metro quadrado sv
90,231 / 439 proteção mecânica com argamassa de cimento e areia - traço 1:7, espessura média 30mm metro
quadrado sv 36,231 / 440 chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com
desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014 metro quadrado sv
15,081 / 441 chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão
polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014 metro quadrado sv 5,821 / 442 chapisco aplicado em
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alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa
traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 metro quadrado sv 9,811 / 443 emboço, para recebimento de
cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces
internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.
af_06/2014 metro quadrado sv 37,901 / 444 massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com
execução de taliscas. af_06/2014 metro quadrado sv 39,271 / 445 reparos em trincas e rachaduras metro sv
40,321 / 446 revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões
33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 metro
quadrado sv 72,351 / 447 revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões
45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014 metro quadrado sv 70,151 / 448
revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em
ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 metro quadrado sv 98,291 / 449 rodapé cerâmico de 7cm
de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. af_06/2014 metro sv 16,031 / 450 rodapé
cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014 metro sv
8,311 / 451 soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 metro sv 95,491 / 452 revestimento
cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor
que 5 m². af_06/2014 metro quadrado sv 172,351 / 453 revestimento cerâmico para piso com placas tipo
porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 metro
quadrado sv 146,241 / 454 aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014 metro
quadrado sv 31,131 / 455 aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 metro
quadrado sv 16,771 / 456 aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos.
af_05/2017 metro quadrado sv 29,811 / 457 tinta esmalte sintético - concreto ou reboco com massa corrida
metro quadrado sv 50,511 / 458 tinta betuminosa - interior de calhas, rufos e rincões metálicos metro sv 8,831
/ 459 esmalte sintético - exterior de calhas, rufos e condutores metro sv 14,331 / 460 aplicação de fundo
selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 metro quadrado sv 3,021 / 461 aplicação de fundo selador
acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 metro quadrado sv 3,521 / 462 aplicação manual de pintura com tinta
látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 metro quadrado sv 16,421 / 463 aplicação manual de
pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 metro quadrado sv 18,671 / 464 aplicação
manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_11/2016 metro quadrado sv
18,171 / 465 lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021 metro quadrado sv 1,981 /
466 lixamento de massa para madeira. af_01/2021 metro quadrado sv 8,501 / 467 pintura fundo nivelador
alquídico branco em madeira. af_01/2021 metro quadrado sv 21,461 / 468 aplicação massa alquídica para
madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021 metro quadrado sv 18,781 / 469
pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021 metro quadrado sv
21,791 / 470 pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/
2021 metro quadrado sv 16,451 / 471 pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em
madeira, 2 demãos. af_01/2021 metro quadrado sv 16,911 / 472 pintura tinta de acabamento (pigmentada)
esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 metro quadrado sv 16,221 / 473 revestimento
cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo,
aplicado em panos sem vãos. af_06/2014 metro quadrado sv 221,121 / 474 colocação de fita protetora para
pintura. af_01/2020 metro sv 1,511 / 475 pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou
pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 metro quadrado
sv 25,241 / 476 pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou
pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 metro quadrado
sv 25,711 / 477 acabamento de piso de concreto tipo bambolê metro quadrado sv 5,671 / 478 granilite -
espessura 8mm metro quadrado sv 128,261 / 479 piso podotátil, alerta ou direcional, em borracha sintética
assentes com cola metro quadrado sv 208,991 / 480 piso podotátil, alerta ou direcional, em borracha sintética
assentes com argamassa metro quadrado sv 296,551 / 481 rodapé de granilite - 10cm metro sv 68,871 / 482
piso vinílico croma ou similar - e=3,2 mm, exclusive argamassa regularização da base metro quadrado sv
199,711 / 483 rodapé de fibro-vinil - 7,5cm metro sv 30,941 / 484 demolição de fibro-vinil ou borracha sintética,
inclusive argamassa de regularização metro quadrado sv 19,851 / 485 polimento de piso de granilite ou
argamassa de alta resistência metro quadrado sv 8,491 / 486 piso de borracha pastilhado/frisado, espessura
7mm, assentado com argamassa. af_09/2020 metro quadrado sv 249,001 / 487 piso cimentado, traço 1:3
(cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 metro
quadrado sv 42,671 / 488 piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 cm,
preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 metro quadrado sv 40,131 / 489 aplicação manual de gesso
desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área entre 5m² e 10m², espessura de 0,5cm. af_06/2014
metro quadrado sv 21,141 / 490 aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de
ambientes de área entre 5m² e 10m², espessura de 0,5cm. af_06/2014 metro quadrado sv 15,281 / 491 peitoril
linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo.
af_11/2020 metro sv 137,221 / 492 grelha de concreto para pisos gramados 60x45x9,5cm metro quadrado sv
94,921 / 493 execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,
espessura 6 cm. af_12/2015 metro quadrado sv 78,231 / 494 pavimentos permeáveis - perfil para calçadas e
passeios com piso de concreto pré-moldado intertravado drenante com infiltração total metro quadrado sv
127,661 / 495 pavimentos permeáveis - perfil para estacionamento de veículos leves com pisos de concreto
pré-moldado intertravado drenante com infiltração total metro quadrado sv 127,481 / 496 lastro de brita metro
cúbico sv 156,841 / 497 lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo,
espessura de *10 cm*. af_07/2019 metro cúbico sv 117,471 / 498 forro em drywall, para ambientes comerciais,
inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p metro quadrado sv 70,731 / 499 acabamentos para forro (sanca
de gesso montada na obra). af_05/2017_p metro quadrado sv 54,751 / 500 forro em réguas de pvc, frisado,
para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p metro quadrado sv 80,661 / 501
acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). af_05/2017 metro sv 12,431 / 502 forro fibra
mineral modelado úmida - acabamento superfície pintura vinílica a base de látex branca - espessura 13mm,
nrc=0,50, cac=mínimo 35 metro quadrado sv 94,641 / 503 vl.01 - divisória de acabamento laminado melamínico,
miolo colméia - painel/painel metro quadrado sv 110,171 / 504 parede com placas de gesso acartonado
(drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af_06/
2017_p metro quadrado sv 119,601 / 505 instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. af_06/
2017 metro quadrado sv 37,271 / 506 instalação de reforço metálico em parede drywall. af_06/2017 metro sv
12,731 / 507 alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm)
de paredes com área líquida menor que 6m2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.
af_06/2014 metro quadrado sv 93,261 / 508 alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm
(espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com
preparo manual. af_06/2014 metro quadrado sv 112,721 / 509 alvenaria de vedação de blocos vazados de
concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e
argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014 metro quadrado sv 85,841 / 510 alvenaria de
blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida
maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando palheta. af_12/2014 metro quadrado sv 74,711 / 511 alvenaria de
vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_05/2020 metro quadrado sv 142,921 / 512 divisoria sanitária, tipo cabine, em painel
de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021 metro
quadrado sv 325,971 / 513 fp.04 - alambrado em tubo galvanizado e tela galvanizada h=2,00m metro sv
536,431 / 514 fp.05 - alambrado em tubo galvanizado e tela galvanizada h=1,00m metro sv 227,271 / 515 gradil
de ferro perfilado - ge-1/edif metro sv 873,891 / 516 fp.01 - gradil de ferro perfilado, tipo parque sem mureta -
gp-5/depave metro sv 1.375,741 / 517 fp.06 - gradil/peitoril de ferro perfilado h=1,00m metro sv 348,431 / 518
pp.20/24 - portão em ferro perfilado com tela, 1 folha metro quadrado sv 521,111 / 519 tela galvanizada para
alambrado - malha 2" fio 10 metro quadrado sv 101,421 / 520 demarcação e pintura de superfícies - epóxi metro
quadrado sv 32,541 / 521 prateleira de concreto, espessura 50mm, com bordas arredondadas e envernizadas,
exclusive apoio metro quadrado sv 189,611 / 522 prateleira em ardósia cinza, polida 2 lados, espessura 30mm,
exclusive apoio metro quadrado sv 560,041 / 523 guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes
tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de
1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p metro sv 809,861 / 524 guarda-corpo de
aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2¿ espaçados de 1,20m, travessa superior de
2¿, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p
metro sv 622,241 / 525 corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_p metro
sv 145,011 / 526 gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af_04/
2019 metro quadrado sv 723,191 / 527 gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/
4". af_04/2019 metro quadrado sv 627,161 / 528 suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade
minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 50,371 / 529 barra de apoio em “l”,
em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 unidade sv 553,161
/ 530 barra de apoio em “l”, em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/
2020 unidade sv 611,451 / 531 barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 560,591 / 532 barra de apoio reta, em aco inox polido,
comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 279,401 / 533 barra
de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/
2020 unidade sv 298,621 / 534 barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 311,411 / 535 barra de apoio reta, em aco inox polido,
comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 unidade sv 321,231 / 536
transporte horizontal manual, de sacos de 50 kg (unidade: kgxkm). af_07/2019 quilo sv 0,861 / 537 transporte
horizontal manual, de sacos de 30 kg (unidade: kgxkm). af_07/2019 quilo sv 1,451 / 538 transporte horizontal
manual, de sacos de 20 kg (unidade: kgxkm). af_07/2019 quilo sv 2,171 / 539 transporte vertical manual, 1
pavimento, de sacos de 50 kg (unidade: kg). af_07/2019 quilo sv 0,011 / 540 transporte vertical manual, 1

pavimento, de sacos de 30 kg (unidade: kg). af_07/2019 quilo sv 0,031 / 541 transporte horizontal manual, de
vidro (unidade: m2xkm). af_07/2019 metro quadrado por km sv 69,101 / 542 transporte vertical manual, 1
pavimento, de sacos de 20 kg (unidade: kg). af_07/2019 quilo sv 0,041 / 543 transporte horizontal manual, de
caixa com revestimento cerâmico (unidade: m2xkm). af_07/2019 metro quadrado por km sv 30,711 / 544
transporte vertical manual, 1 pavimento, de caixa com revestimento cerâmico (unidade: m2). af_07/2019 metro
quadrado sv 0,601 / 545 transporte vertical manual, 1 pavimento, de lata de 18 litros (unidade: l). af_07/2019
litro sv 0,041 / 546 transporte horizontal manual, de lata de 18 litros (unidade: lxkm). af_07/2019 litro sv 2,411
/ 547 transporte horizontal manual, de bancada de mármore ou granito para cozinha/lavatório ou mármore
sintético com cuba integrada (unidade: unidxkm). af_07/2019 unidade sv 92,151 / 548 transporte vertical,
bancada de mármore ou granito para cozinha/lavatório ou mármore sintético com cuba integrada, manual, 1
pavimento, (unidade: unid). af_07/2019 unidade sv 1,821 / 549 transporte horizontal manual, de bacia sanitária,
caixa acoplada, tanque ou pia (unidade: unidxkm). af_07/2019 unidade sv 44,081 / 550 transporte vertical
manual, 1 pavimento, de bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia (unidade: unid). af_07/2019 unidade sv
0,841 / 551 transporte horizontal com carrinho plataforma, de bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia
(unidade: unidxkm). af_07/2019 unidade sv 20,241 / 552 transporte horizontal manual, de blocos vazados de
concreto ou cerâmico de 19x19x39cm (unidade: blocoxkm). af_07/2019 unidade sv 21,371 / 553 transporte
horizontal manual, de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (unidade: blocoxkm). af_07/2019
unidade sv 10,691 / 554 transporte vertical manual, 1 pavimento, de blocos vazados de concreto ou cerâmico
de 19x19x39cm (unidade: bloco). af_07/2019 unidade sv 0,391 / 555 transporte vertical manual, 1 pavimento,
de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (unidade: bloco). af_07/2019 unidade sv 0,191 / 556
transporte horizontal manual, de janela (unidade: m2xkm). af_07/2019 metro quadrado por km sv 43,351 / 557
transporte vertical manual, 1 pavimento, de janela (unidade: m2). af_07/2019 metro quadrado sv 0,901 / 558
transporte horizontal manual, de porta (unidade: unidxkm). af_07/2019 unidade sv 92,151 / 559 transporte
vertical manual, 1 pavimento, de porta (unidade: unid). af_07/2019 unidade sv 1,821 / 560 transporte horizontal
manual, de compensado de madeira (unidade: m2xkm). af_07/2019 metro quadrado por km sv 30,731 / 561
transporte horizontal manual, de caibros de madeira com seção transversal de 7,5 x 6 cm e 6 x 8 cm (unidade:
mxkm). af_07/2019 metro por km sv 9,791 / 562 transporte horizontal manual, de ripas de madeira com seção
transversal de 1 x 5 cm e 2 x 5 cm (unidade: mxkm). af_07/2019 metro por km sv 5,871 / 563 transporte
horizontal manual, de vigas de madeira com seção transversal de 5 x 12 cm (unidade: mxkm). af_07/2019
metro por km sv 14,701 / 564 transporte horizontal manual, de vigas de madeira com seção transversal de 6
x 16 cm (unidade: mxkm). af_07/2019 metro por km sv 28,941 / 565 transporte horizontal manual, de
vergalhões de aço com diâmetro de 5 mm (unidade: kgxkm). af_07/2019 quilo sv 9,531 / 566 transporte
horizontal manual, de telha termoacústica ou telha de aço zincado (unidade: m2xkm). af_07/2019 metro
quadrado por km sv 19,861 / 567 transporte horizontal manual, de telha de fibrocimento ou telha estrutural de
fibrocimento, canalete 90 ou kalhetão (unidade: m2xkm). af_07/2019 metro quadrado por km sv 36,261 / 568
transporte horizontal manual, de telha de concreto ou cerâmica (unidade: m2xkm). af_07/2019 metro quadrado
por km sv 172,641 / 569 transporte horizontal com carrinho plataforma, de sacos de 50 kg (unidade: kgxkm).
af_07/2019 quilo sv 0,301 / 570 transporte horizontal com carrinho plataforma, de sacos de 20 kg (unidade:
kgxkm). af_07/2019 quilo sv 0,431 / 571 furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou
iguais a 75 mm. af_05/2015 unidade sv 107,661 / 572 furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm.
af_05/2015 unidade sv 137,501 / 573 plantio de grama em pavimento concregrama. af_05/2018 metro quadrado
sv 20,441 / 574 plantio de grama em placas. af_05/2018 metro quadrado sv 14,031 / 575 aplicação de adubo
em solo. af_05/2018 metro quadrado sv 5,001 / 576 terra preparada para plantio metro cúbico sv 246,671 / 577
remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora metro cúbico sv
104,201 / 578 carga manual e remoção de entulho, inclusive transporte até 1 km metro cúbico sv 30,101 / 579
transporte de entulho por caminhão basculante, a partir de 1km metro cubico por km sv 1,631 / 580 limpeza de
caixa d água - acima de 10000 litros unidade sv 353,211 / 581 engenheiro civil de obra pleno com encargos
complementares hora sv 111,631 / 582 engenheiro civil de obra junior com encargos complementares hora sv
98,241 / 583 encarregado geral com encargos complementares hora sv 37,781 / 584 mestre de obras com
encargos complementares hora sv 56,321 / 585 topografo com encargos complementares hora sv 54,221 / 586
auxiliar de topógrafo com encargos complementares hora sv 22,971 / 587 arquiteto de obra pleno com
encargos complementares hora sv 102,321 / 588 auxiliar de serviços gerais com encargos complementares
hora sv 24,841 / 589 auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares hora sv 37,911 / 590 furgão
longo, teto alto 50% em operação hora sv 62,111 / 591 motorista de veiculo leve - kombi, pick-up ou similar hora
sv 28,661 / 592 serviços de limpeza mecânica dos sistemas de drenagem (galerias, boca de lobo, pv, etc), com
utilização de equipamento combinado hidrojato/ sugador hora sv 330,631 / 593 equipe (encarregado, esgoteiro,
soldador, ajudante geral, encanador, ajudante de encanador, pedreiro, eletricista, ajudante de eletricista e
servente) (unidade: equipe/mês serviço sv 246,85
PA19125/21 P347/21 ARP51811/21 objeto: (75%- ITEM 01) - FORNECIMENTO DE INSULINAS PARA ATENDER
A MANDADO JUDICIAL. Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA Ass: 23/12/21 lote 1 / 1 75% - insulina glargina 100 ui/ml. caneta com 3 ml. código interno: 1865 caneta
lantus 100 ui/ml sol inj ct 1 car vd trans x 3 ml + 1 can aplic / sanofi medley farmacêutica ltda / rms
1832603480092 / proc. estrangeira adquirida no mercado interno 25,10 5 / 5 insulina glulisina 100 ui/ml. frasco-
ampola com 10 ml. código interno: 4189 frasco ampola apidra 100 ui/ml sol inj ct 1 fa vd inc x 10 ml / sanofi
medley farmacêutica ltda / rms 1832603430011 / proc. estrangeira adquirida no mercado interno 73,20 6 / 6
insulina glulisina 100 ui/ml. caneta com 3 ml. código interno: 3766 caneta apidra 100ui/ml sol inj ct 1 carp vd inc
x 3 ml + 1 sistema aplic plas / sanofi medley farmacêutica ltda / rms 1832603430052 / proc. estrangeira
adquirida no mercado interno 18,01 7 / 7 insulina glargina 100 ui/ml. frasco-ampola com 10 ml. código interno:
1866 frasco ampola lantus 100 ui/ml sol inj ct 1 fa vd trans x 10 ml / sanofi medley farmacêutica ltda / rms
1832603480025 / proc. estrangeira adquirida no mercado interno 144,41 8 / 8 insulina glargina 300 ui/ml. caneta
com 1,5 ml. código interno: 6502 frasco ampola toujeo 300 u/ml sol inj ct 1 car vd trans x 1,5 ml + 1 can aplic
/ sanofi medley farmacêutica ltda / proc. estrangeira adquirida no mercado interno 111,62. ARP51911/21 objeto:
FORNECIMENTO DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML. FRASCO-AMPOLA DE 10ML E INSULINA LISPRO 100
UI/ML. CANETA COM 3 ML. PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL. Fornecedor: INTERLAB
FARMACEUTICA LTDA Ass: 23/11/21 lote 3 / 3 insulina lispro 100 ui/ml. frasco-ampola de 10ml. código
interno: 1877 frasco ampola humalog 100ui frasco / ampola 10 ml / fabri. laboratório eli lilly and company /
detentor do prod. eli lilly do brasil ltda / proc. e.u.a / cod.alfandegário 3004.39.29 / rms 1.1260.0008.002.6 /
apres. cx c/ 01 fr/amp vd inc. c/ 10 ml 78,39 4 / 4 insulina lispro 100 ui/ml. caneta com 3 ml. código interno: 4504
caneta humalog 100ui kwikpen 3 ml / fabric. laboratório lilly france s.a.s / detentor do prod. laboratório eli lilly
do brasil ltda / proc. frança / cod. alfandegário 3004.31.00 / apres. cx c/ 05 carpules de vidro incolor c/ 3 ml +
05 sistema aplicação plastico / rms 1.1260.0008.012.3 28,71. ARP52011/21 objeto: 25% - FORNECIMENTO
DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL. Fornecedor: TECHPHARMA
HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO EIRELI Ass: 23/1/21 lote 2 / 2 25% - insulina glargina 100 ui/ml.
caneta com 3 ml. código interno: 1865 caneta glargilin 100ui/ml sol inj ct car vd trans x3 ml + 1 can aplic / gan
& lee pharmaceuticals / rms 1334800010042 / reg. e imp. biomm sa / proc. importado china / cod. Ggrem
574520010001007 49,82. ARP52111/21 objeto: FORNECIMENTO DE GLUCAGON 1 UI/MG. E INSULINA
DEGLUDECA 100 UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG/ML, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL. Fornecedor:
PORTAL LTDA. Ass: 23/12/21 lote 11 / 11 glucagon 1 ui/mg. solução injetável com 3 ml. código interno: 1790
unidade glucagen hypokit / novo nordisk a/s dinamarca / imp. e distribuído por novo nordisk farmaceutica do
brasil ltda / apres. pá liof est fr vd inc + ser dil x 1 ml / proc. dinamarca / rms 1.1766.0014.001.8 111,66 12 / 12
insulina degludeca 100 ui/ml + liraglutida 3,6 mg/ml. ampola + 1 seringa com agulha descartável +1ml de
diluente. código interno: 6863 unidade xultophy / novo nordisk farmaceutica do brasil ltda / apres. sol inj ct x 1
car vd trans x 3 ml + 1 sist aplic plas / rms 1.1766.0033.001.1 154,41. ARP52211/21 objeto: FORNECIMENTO
DE SEMAGLUTIDA 1,34 MG/ML EM DOSES DE 0,25 MG E 0,5 MG E INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML,
PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL. Fornecedor: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Ass: 23/12/21 lote 9 / 9 semaglutida 1,34 mg/ml em doses de 0,25 mg e 0,5 mg. código interno: 7010 unidade
ozempic / apres. 1,34 mg/ml sol inj ct x 1 car vd trans x 1,5 ml + 1 sist aplic plas ( doses 0,25 mg e 0,5 mg)
+ 6 agulhas novoline / novo nordisk farmacêutica do brasil ltda / rms 1.1766.0036.004.2 / detentor do reg.
novonordisk / proc. importado / val. do prod. no reg. 36 meses 542,40 10 / 10 insulina degludeca 100 ui/ml.
embalagem individual com sistema de aplicação. código interno: 6012 unidade tresiba flextouch / novonordisk
/ apres. 100 u/ml sol inj ct 5 car vd trans x 3 ml x 5 sist aplic plas ( flextouch) / rms 1.1766.0029.007.9 / val.
prod. no reg. 30 meses / detentor do reg. novonordisk / proc. importado 91,35.
PREÇOS REGISTRADOS
Em atendimento ao disposto no Art.15, § 2º da lei de licitações, tornamos público os preços registrados
e suas alterações - Vigência das ARPs: 12 meses, contados da data de assinatura e Contratante: PMG.
PA6365/20 ARP13411/21 objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA SALA DE LEITURA REFERENTE AO ANO
2020 (LIVROS PARA O EJA E DICIONÁRIOS). Fornecedor: EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE
LIVROS LTDA Ass: 23/03/21 lote 2 / 1 nandi - o boi da india - tiago de melo andrade - corresponde ao item 1
do lote 3 do edital unidade melhoramentos / especificação tec. isbn: 978.85.06.07967.6 numero de páginas 64
formato 15,5 x 23 cm 27,04 3 / 1 dicionário infantil ilustrado - ilustrado com cerca de mais de 7.000 verbetes
com destaque de imagen sem colorido; marca alfabética impressa nas laterais das páginas para facilitar a
localização de verbetes; verbetes com divisão silábica e indicação da sílaba tônica; exemplos contextualizados;
acabamento em brochura; conforme a nova ortografia ; unidade - corresponde ao item 1 do lote 4 do edital
unidade ftd / isbn: 9788532279057 27,79 2 / 2 a jornada heroica de maria - marcus haurélio - corresponde ao
item 2 do lote 3 do edital unidade melhoramentos / especificação téc. isbn: 97885206086438 / numero de
paginas 72 formato 17 x 24 22,02 3 / 2 dicionário da língua portuguesa - possui mais de 30.000 verbetes;
antônimos e sinônimos; femininos, aumentativos e diminutivos irregulares; plurais irregulares e de palavras
compostas; conjugação de verbos com indicação de transitividade; uso correto das preposições; uso de crase,
hífen e pontuação; forma de tratamento de autoridades; indicação de timbre e sílaba tônica; pronúncia de
palavras estrangeiras; exemplo de uso; classificação temática; coletivos e vozes de animais; modelos de
conjugação verbal; termos de informática, internet e tecnologias - corresponde ao item 2 do lote 4 do edital
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unidade ftd / isbn: 9788596002523 28,70 2 / 3 o menino nelson mandela - viviana mazza - corresponde ao item
3 do lote 3 do edital unidade melhoramentos / especificação tec. isbn: 978850606332.3 numero de paginas 168
formato 15,5 x 23 cm 27,18. ARP13511/21 objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA SALA DE LEITURA
REFERENTE AO ANO 2020 (LIVROS PARA BERÇÁRIO I E II, MATERNAL, ESTÁGIOS I, II E III) Fornecedor:
QUÂNTICA EDUCAÇÃO EIRELI Ass:23/03/21 lote 1 / 1 a abelha - milton célio de oliveira filho - corresponde
ao item 1 dos lotes 1 e 2 do edital unidade elo editora 59,28 1 / 2 a tartaruga - milton célio de oliveira filho -
corresponde ao item 2 dos lotes 1 e 2 do edital unidade elo editora 59,28 1 / 3 o pirilampo - milton célio de
oliveira filho- corresponde ao item 3 dos lotes 1 e 2 do edital unidade elo editora 59,28 1 / 4 um livro em branco
- theo de oliveira - corresponde ao item 4 dos lotes 1 e 2 do edital unidade elo editora 59,28 1 / 5 o caso do
patinho que se achava feio - milton célio de oliveira filho - corresponde ao item 5 dos lotes 1 e 2 do edital
unidade elo editora 59,28 1 / 6 memória de elefante - milton célio de oliveira filho - corresponde ao item 6 dos
lotes 1 e 2 do edital unidade elo editora 59,28 1 / 7 qual é, josé? - milton célio de oliveira filho - corresponde ao
item 7 dos lotes 1 e 2 do edital unidade elo editora 59,28 1 / 8 barco a vela - milton célio de oliveira filho -
corresponde ao item 8 dos lotes 1 e 2 do edital unidade elo editora 59,28.
PA42516/20 ARP26911/21 objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: TERBUTALINA, SULFATO 0,5
MG/ML. Fornecedor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA Ass:27/05/21
lote 7 / 7 terbutalina, sulfato 0,5 mg/ml. forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola
contendo 1 ml. via de administração intravenosa e subcutânea.código interno: 3077 - referente ao item 09 do
edital.ampola terbutalina / generico / greenpharma / apres. 0,5mg/ml sol inj cx 50 amp vd inc x 1 ml / rms
1.2019.0142.0022 / proc. nacional 1,47.
PA26769/20 ARP14111/21 objeto: FORNECIMENTO DE TUBO DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO.
Fornecedor: FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA
LABORATORIOS LTDA Ass: 26/03/21 lote 1 / 1 tubo de coleta de sangue à vácuo seco c/gel separador tampa
amarela - tubo p/ sorologia 5 a 6 ml c/ tampa amarela com gel separador; a apresentação do produto devera
obedecer a legislação atual vigente, rms (código de uso interno 5936)unidade firstlab / disera tibbi malzeme /
rms 81628880015 / mod. fl5 305m / tam. 13 x 100 mm / apres. por 100 un / rack / fabric. em plástico pet
tranp.0,61671 / 2 tubo de coleta de sangue à vácuo seco c/gel separador tampa amarela - tubo p/ sorologia 8ml
a 8,5ml c/ tampa amarela com gel separador; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual
vigente, rms (código de uso interno 6222) Unidade firstlab / disera tibbi malzeme / rms 81628880015 / mod. fl5
308l / tam. 16 x 100 mm / apres. por 100 un / rack / fabric. em plástico pet tranp. 0,9125 1 / 3 tubo de coleta
de sangue a vácuo c/ edta, tampa roxa, aspiração de 4 ml, para coleta adulta, a apresentação do produto
devera obedecer a legislação atual vigente, rms (código de uso interno 5436)unidade firstlab / disera tibbi
malzeme / rms 81628880015 / mod. fl5 1304s / tam. 13 x 75 mm / apres. por 100 un / rack / fabric. em plástico
pet tranp. 1,07. PA26870/20 ARP14411/21 objeto: 25% - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%.
Fornecedor: G.M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES Ass:26/03/21 lote 2 / 2 25% - álcool etílico 70%.
forma farmacêutica gel antisséptico. forma de apresentação frasco contendo 100-120 ml (equivalente a 85-115
g). via de administração tópica. o produto deverá atender ao disposto na rdc-anvisa nº 107/2016 ou rdc-anvisa
nº 7/2015 e rdc-anvisa nº 46/2002 suas atualizações. código interno: 4080 mililitro alcomax / cosmoderma / rms.
registro de cosmetico 03/11/2029 num aut. anvisa/ms 2051161 / afe 23.420.875/0001.48 0,0299.
PA23820/20 ARP14211/21 objeto: (ITEM 02 - 75%) FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL PARA
LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES E DE 0 A 06 MESES. Fornecedor: MEDCOM COMERCIO DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Ass: 26/03/21 lote 1 / 1 fórmula infantil de seguimento para
lactentes, a partir dos 06 meses, nutricionalmente balanceada, com adição de dha/ara e prebióticos. apresentação
em pó. o produto deverá estar de acordo com as resoluções nº 43 e 44 de 19/09/2011 e atualizações. informar
registro no ministério da saúde. código interno: 1702 grama nan comfor 2 / nestlé / proc. brasil / emb. lata com
800 gramas / rms.: 400761951 0,0227 2 / 2 75% - fórmula infantil para lactentes de 0 a 06 meses, nutricionalmente
balanceada, com adição de dha e ara, prebióticos, ferro. apresentação em pó. atender as resoluções nº 43 e
44 de 19/09/2011 e atualizações. informar registro no ministério da saúde. código interno: 1703 grama nan
comfor 1 / nestlé / proc. brasil / emb. lata com 400 gramas / rms.: 400761911 0,0260. ARP14311/21 objeto: 25%
- FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 06 MESES Fornecedor: SUPPLYMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ass: 26/03/21lote 3 / 3 25% - fórmula infantil para lactentes
de 0 a 06 meses, nutricionalmente balanceada, com adição de dha e ara, prebióticos, ferro. apresentação em
pó. atender as resoluções nº 43 e 44 de 19/09/2011 e atualizações. informar registro no ministério da saúde.
código interno: 1703 grama nan comfor 1 / nestlé / lata 400 gr / proc. nacional / validade 12 meses / rms.:
4.0076.1911 0,0500.
PA33989/20 ARP13911/21 objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: DIGOXINA. Fornecedor: SOMA/
SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ass:26/03/21 lote 1 / 1 digoxina 0,25 mg. forma farmacêutica
cápsula / comprimido /comprimido revestido / drágea. forma de apresentação cartela / blister / strip. via de
administração oral. código interno: 1123 unidade: cápsula/ comprimido/ comprimido revestido / drágea unidade
digoxina 0,25 mg genérico / pharlab / embalagem.: cx/500 vol / 10000 s / proc. nacional / rms.: 1410700590021
0,0744.
PA25958/20 ARP14011/21 objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: AVASTIN PARA ATENDER
MANDADO JUDICIAL. Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Ass: 26/03/21 lote
1 / 1 avastin 4 ml - bevacizumabe 100 mg (25 mg/ml). frasco com 4 ml de solução para diluição para infusão.
fabricante: roche. código interno: 3990 marca: avastin 4 ml frasco ampola avastin / roche / f. hoffmann /
genentech bevacizumabe 25mg/ml fam 4 ml / proc. alemanha/ suiça/ eua / cod. alf. 30021038 / rms: 101000637
1.380,7900.
PA20114/20 PE432/20 ARP11411/21 objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: LEXAPRO 10 MG,
PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. Fornecedor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA Ass: 17/
03/21 lote 5 / 5 lexapro 10 mg - oxalato de escitalopram - blister/cartela com até 30 comprimidos. fabricante:
lundbeck código interno: 4258 marca: lexapro 10 mg unidade: comprimido revestido unidade lexapro 10 mg
comprimido revestido / laboratório h. lundbeck a/s / importado por: laboratório lundbeck brasil ltda / apres. caixa
c/30 comprimidos revestidos / proc. dinamarca / cód. alfandegário: 30049059 / rms.: 1.0475.0044.026.5 3,65
.ARP11511/21 objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: LABIRIN E RETEMIC PARA CUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL. Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA Ass:18/03/21 lote 2 / 2 labirin 24 mg - dicloridrato de betaistina - blister/cartela com até 60 comprimidos.
fabricante: apsen código interno: 4551, marca: labirin 24 mg comprimido labirin 24 mg c/60 cp / apsen / proc.
nacional / rms.: 1011805960091 0,9300 7 / 7 retemic 1 mg/ml - cloridrato de oxibutinina - frasco com 120 ml de
xarope. fabricante: apsen código interno: 4089, marca: retemic 1 mg/ml frasco retemic xpe 120ml / apsen / proc.
nacional / rms.: 1011801080038 26,97 8 / 8 retemic 5 mg - cloridrato de oxibutinina - blister/cartela com até 60
comprimidos. fabricante: apsen código interno: 2325, marca: retemic 5 mg unidade: comprimido revestido
unidade retemic 5 mg c/60 cp / apsen / rms.: 1011801080021/ proc. nacional com conteúdo importação inferior
a 40% 0,5620. ARP15111/21 objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: FAMPYRA 10 MG PARA
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. Fornecedor: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA Ass 29/03/21 lote 6 / 6 fampyra 10 mg - fampridina - blister/cartela
com até 56 comprimidos. fabricante: biogen código interno: 6033 marca: fampyra 10 mg unidade: comprimido
revestido de liberação prolongada unidade fampyra 10 mg / alkermes pharma irelend ltd. / biogen / principio
ativo: fampridina / apres.: 10mg com rev lib prol ct fr pe x 28 / proc.: irlanda / validade: 18 meses / rms.:
1699300030021 16,88.
PA26240/20 PE386/20 ARP15511/21 objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE
SÓDIO 8,4%, CLORPROMAZINA 5 MG/ML, DIAZEPAM 5 MG/ML E OUTROS. Fornecedor: SOMA/SP
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ass: 30/03/21 lote 1 / 1 bicarbonato de sódio 8,4% (8,4 g/100 ml). forma
farmacêutica solução injetável. forma de apresentação bolsa / frasco contendo 250 ml em sistema fechado. via
de administração intravenosa. código interno: 434 unidade: bolsa / frasco unidade bicarbonato / fresenius /
apres. cx. c/ 10 / rms 1004101300040 / afe cnpj 05.847.630/0001.10 / proc. Nacional 23,87 2 / 2 clorpromazina
5 mg/ml. forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola / frasco-ampola contendo 5 ml.
via de administração intramuscular. código interno: 844 unidade: ampola / frasco ampola unidade generico /
hypofarma / apres. cx. c/ 50 / rms 1038700640031 / afe cnpj 05.847.630/0001.10 / proc. Nacional 1,00 4 / 4
diazepam 5 mg/ml. forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola / frasco-ampola
contendo 2 ml. via de administração intramuscular e intravenosa. código interno: 1092 unidade: ampola / frasco
ampola unidade generico / teuto / apres. cx. c/ 72 / rms 1037005110054 / afe cnpj 05.847.630/0001.10 / proc.
Nacional 0,6900 5 / 5 dobutamina, cloridrato 12,5 mg/ml. forma farmacêutica solução injetável. forma de
apresentação ampola contendo 20 ml. via de administração intravenosa. código interno: 1209 Ampola generico
/ teuto / apres. cx. c/ 50 / rms 1037005820035 / afe cnpj 05.847.630/0001.10 / proc. Nacional 7,00 6 / 6
epinefrina. forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola contendo 1 ml. via de
administração intravenosa e intramuscular. código interno: 1287 ampola adren / hipolabor / apres. cx. c/ 100 /
rms 1134300010016 / afe cnpj 05.847.630/0001.10 / proc. Nacional 1,65 12 / 12 ocitocina 5 ui/ml. forma
farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola contendo 1 ml. via de administração intravenosa.
código interno: 2302 ampola oxiton / uniao quimica / apres. cx. c/ 50 / rms 1049701490043/ afe cnpj 05.847.630/
0001.10 / proc. Nacional 1,36 13 / 13 metoclopramida, cloridrato 5 mg/ml. forma farmacêutica solução injetável.
forma de apresentação ampola / frasco-ampola contendo 2 ml. via de administração intramuscular e intravenosa.
código interno: 2220 unidade: ampola / frasco ampola - referente aos itens 13 e 14 do edital.unidade metrofarma
/ farmace / apres. cx. c/ 100 / rms 1108500210028 / proc. Nacional 0,4500. ARP15311/21 objeto:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: ISOSSORBIDA, MONONITRATO 10 MG/ML. Fornecedor: STOCK
MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA Ass: 29/03/21 lote 11 / 11 isossorbida, mononitrato 10
mg/ml. forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola contendo 1 ml. via de administração
intravenosa. código interno: 1907 ampola coronar / biolab sanus farmaceutica ltda / apres. cx. c/ 50 amp. / rms.
1097400910096 / afe cnpj 06.106.005/0001.80/ 2,19. ARP15211/21 objeto: FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO: FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML. Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACÊUTICOS LTDA Ass: 29/03/21 lote 8 / 8 fenobarbital sódico 100 mg/ml. forma farmacêutica solução
injetável. forma de apresentação ampola / frasco-ampola contendo 2 ml. via de administração intramuscular e

intravenosa. código interno: 1523 unidade: ampola / frasco ampola unidade fenocris 100mg/ml sol. inj. 25 amp.
/ cristalia / val. 24 meses / rms 1.0298.0016.019.7 / afe cnpj 44.734.671/0001.51 / proc. nacional 1,83.
PA26233/20 PE399/20 ARP15611/21 objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: DEXAMETASONA,
ACETATO 0,1% E DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML. Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA. Ass: 30/03/21 lote 3 / 3 dexametasona, acetato 0,1%. forma farmacêutica creme. forma de apresentação
bisnaga contendo 10g. via de administração dermatológica. código interno: 1074 - referente ao item 04 do
edital.bisnaga generico / sanval / emb. cx. com 50 / rms 1.0714.0249.0023 / af cnp j 05.847.630/0001.10 / proc.
Nacional 0,9000 4 / 4 dipirona sódica 500 mg/ml. forma farmacêutica solução oral. forma de apresentação
frasco contendo 10 ml. via de administração oral. código interno: 1136 - referente ao item 05 do edital. frasco
generico / farmace / emb. cx. com 100 / rms 1.108500300027 / af cnpj 05.847.630/0001.10 / proc. Nacional
0,7500.
PA27528/20 PE16/21 ARP15011/21 objeto: FORNECIMENTO DE TOUCA SANFONADA. Fornecedor: BULA
BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA Ass:29/03/21 lote 1 / 1 touca
sanfonada com elástico, 100% polipropileno, tnt, costura anatômica, hipoalergênica; descartável, unissex, na
cor branca, que serão utilizados para proteção da cabeça e cabelos durante trabalhos em locais que manipulam/
distribuem alimentos. embalagem com 100 unidades. Pacote maxdescarte / maxdescarte / mod. touca hospitalar
/ anvisa: 803076 90009 12,32.
PA35425/20 PE421/20 ARP14911/21 objeto: 25% - FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL. Fornecedor:
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Ass: 29/03/21 lote 2 / 2 25% -
omeprazol 20 mg. forma farmacêutica cápsula/ comprimido/ comprimido revestido/ drágea. forma de
apresentação cartela / blister / strip. via de administração oral. código interno: 2314 unidade: cápsula /
comprimido / comprimido revestido / drágea
Unidade omoprel 20 mg / belfar / apres. cx. c/ 28 cp / rms 1057100830081 / afe 03.634.617/0001.57 / proc.
Nacional 0,1050.
PA26233/20 PE399/20 ARP14511/21 objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: PROMETAZINA 25
MG. Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA Ass: 29/03/21 lote 6 / 6
prometazina 25 mg. forma farmacêutica cápsula/ comprimido/ comprimido revestido/ drágea. forma de
apresentação cartela / blister / strip. via de administração oral. código interno: 2706 unidade: cápsula /
comprimido / comprimido revestido / drágea - referente ao item 07 do edital.unidade pamergan 25 mg com. rev.
20 bl x 10 / cristalia prod. quim. farm ltda / rms 1.0298.0042.008.3 / afe 44.734.671/000151 / proc. Nacional
0,1090.
PA42017/20 PE41/21 ARP26811/21 objeto: FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. Fornecedor: CARVALHO
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI Ass: 27/05/21 lote 1 / 1 carne bovina coxão mole em
tiras iqf quilo jd foods / sp / perfil jd industria e comércio de produtos alimentícios eireli / procedência nacional
/ registro de rótulo: 0134 / sif: 3086 37,05 1 / 2 carne bovina coxão mole em cubos iqf quilo jd foods / sp / perfil
jd industria e comércio de produtos alimentícios eireli / procedência nacional / registro de rótulo: 0138 / sif: 3086
36,90 1 / 3 carne bovina patinho moída iqf Quilo jd foods / sp / perfil jd industria e comércio de produtos
alimentícios eireli / procedência nacional / registro de rótulo: 0139 / sif: 3086 35,90 1 / 4 carne bovina coxão
mole em bifes iqf quilo jd foods / sp / perfil jd industria e comércio de produtos alimentícios eireli / procedência
nacional / registro de rótulo: 0137 / sif: 3086 37,80 1 / 5 almondega 100% carne bovina iqf quilo jd foods / sp /
perfil jd industria e comércio de produtos alimentícios eireli / procedência nacional / registro de rótulo: 0196 / sif:
3086 26,05.
PA86025/19 PE220/20 ARP29811/21 objeto: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE
INFRAESTRUTURA COM MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS. Fornecedor:
EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA Ass: 28/06/21 lote 1 / 1 painel de led indoor, tamanho 2560mm
x 1440mm serviço prolight 991,98 2 / 1 forração em lycra, cores conforme necessidade - m2 serviço lycra
17,51 3 / 1 grade de proteção, metálica com medida aproximada de 2m de comprimento e 1,10m de altura.
Serviço ske 7,09 4 / 1 kit para dj contendo: 02 pick-ups (toca disco) com controle de pitch e mixer para dj com
entrada para 4 canais, equalização por canal,cross fader e entrada para microfone serviço pionner 229,32 5 /
1 carro de som pequeno porte (uno, gol ou similar) com motorista e som de até 5.000w. serviço Volkswagen
950,48 1 / 2 painel de led indoor, tamanho 3840mm x 2880mm serviço prolight 2.397,29 2 / 2 octanorme com
acessórios elétrica e iluminação - m2 serviço octanorme Brasil 87,21 3 / 2 grade de roteção, metálica com
medida aproximada de 2m de comprimento e 1,60m de altura. Serviço ske 7,32 4 / 2 kit de micro fonação para
orquestra sinfônica com 40 integrantes devendo utilizar os microfones específicos para cada instrumento
serviço shure 596,23 5 / 2 carro de som médio porte (s-10, ranger ou similar) com motorista e som de até
5.000w. service Volkswagen 1.187,73 1 / 3 painel de led outdoor, 3840mm x 2560mm serviço prolight 2.231,96
2 / 3 piso elevado revestido em carpete - m2 serviço ske 31,23 3 / 3 grade de proteção, metálica com medida
aproximada de 2m de comprimento e 2m de altura.serviço ske 7,32 4 / 3 microfone sem fio uhf multifrequencial
bastão serviço shure 88,70 5 / 3 caminhão de som com sonorização de no mínimo 10.000w. com motorista
autorizado serviço Mercedes 3.516,50 1 / 4 painel de led 5760mm x 3840mm serviço prolight 4.670,57 2 / 4 piso
elevado chapeado em madeira pintado - m2 serviço ske 31,23 3 / 4 barricada de isolamento em duralumínio,
com medida aproximada de 1m de comprimento e 1,20m de altura. Serviço feeling 29,29 4 / 4 microfone sem
fio uhf multifrequencial head set serviço shure 90,72 5 / 4 carreta palco com som e iluminação serviço
Mercedes 7.508,19 1 / 5 tv de led 49” com suporte de chão e parede serviço LG 157,06 2 / 5 piso tipo easy floor
plástico - m2 serviço easyfloor 15,19 3 / 5 portão de barricada de isolamento com medida aproximada de 1m
de comprimento e 1,20m de altura. Serviço feeling 25,63 4 / 5 microfone sem fio uhf multifrequencial lapela
serviço shure 110,07 5 / 5 trio elétrico de pequeno porte (caminhão bau ou similar) serviço Mercedes 5.226,88
1 / 6 tv de led 42” com suporte de chão e parede serviço LG 132,26 2 / 6 ar condicionado para ambiente de 75
- m3 serviço LG 340,42 3 / 6 portão de barricada de isolamento para portador de necessidades especiais com
medida aproximada de 2m de comprimento e 1,20m de altura. Serviço feeling 25,63 4 / 6 treliça de alumínio
modelo q15 (metro locado) serviço feeling 12,35 5 / 6 trio elétrico de médio porte (carreta médio) serviço
Volkswagen 12.068,52 1 / 7 aparelho leitor de DVD serviço Sony 3,07 2 / 7 ar condicionado para ambiente de
300 - m3 Serviço LG 884,79 3 / 7 canto de barricada de isolamento com medida aproximada de 1m de
comprimento e 1,20m de altura. Serviço feeling 25,63 4 / 7 treliça de alumínio modelo q30 (metro locado)
serviço feeling 20,16 5 / 7 trio elétrico de grande porte (carreta grande) serviço Volkswagen 13.304,45 1 / 8
aparelho leitor de blu-ray serviço Sony 33,07 2 / 8 balcão de cadastramento para 05 atendentes serviço ske
457,10 3 / 8 tapume metálico para fechamento com 2,20 x 2,20 m serviço ske 14,65 4 / 8 treliça de alumínio
modelo q50 (metro locado)serviço feeling 27,22 1 / 9 aparelho gravador de dvd Serviço Sony 33,07 2 / 9 sofá
de 04 lugares estofado serviço Tramontina 260,23 3 / 9 praticável, tipo plataforma, metálico, com medida
aproximada de 1 x 1m serviço ske 14,65 4 / 9 corner block de alumínio modelo q15 serviço feeling 7,56 1 / 10
projetor multimídia (1920 x 1080) - 4000 ansi lumens serviço Sony 413,33 2 / 10 sofá de 03 lugares estofado
serviço Tramontina 217,33 3 / 10 praticável, tipo plataforma, metálico, com medida aproximada de 2 x 1m
serviço ske 49,43 4 / 10 corner block de alumínio modelo q30 serviço feeling 7,56 1 / 11 tela de projeção 100
polegadas com ilhós serviço projetelas 115,73 2 / 11 sofá de 02 lugares estofado serviço Tramontina 180,05 3
/ 11 praticável, tipo plataforma, metálico, com medida aproximada de 3 x 1m serviço ske 47,60 4 / 11 corner
block de alumínio modelo q50 serviço feeling 7,56 1 / 12 tela de projeção 200 polegadas com ilhós serviço
projetelas 148,80 2 / 12 sofá de 01 lugar estofado serviço Tramontina 104,09 3 / 12 palco em estrutura metálica,
de formato retangular, com medida aproximada de 6m de frente x 4m serviço Feeling 1.922,16 4 / 12 sleeve de
alumínio com 4 lados modelo q30 serviço Feeling 7,56 1 / 13 serviço de produção de vídeos temáticos e
pedagógicos com duração máxima de 10 minutos (cada vídeo) e serviço de vídeo e projeção em eventos
serviço Sony 2.645,28 2 / 13 cadeira estofada serviço ecoflex 27,06 3 / 13 palco em estrutura metálica, de
formato retangular, com medida aproximada de 8m de frente x 6m serviço feeling 3.107,50 4 / 13 pau de carga
de alumínio para q30 serviço feeling 11,09 1 / 14 sistema de vídeo e projeção de imagens para eventos serviço
Sony 4.133,25 2 / 14 mesa de canto redonda de aproximadamente 0,50m de diâmetro. Serviço tock stock 72,87
3 / 14 palco em estrutura metálica, de formato retangular, com medida aproximada de 10m de frente x 8m
serviço feeling 4.343,17 4 / 14 pau de carga de alumínio para q50 serviço feeling 13,61 2 / 15 aparador para
disposição de comida preparada serviço Tramontina 83,28 3 / 15 palco em estrutura metálica, de formato
retangular, com medida aproximada de 12m de frente x 10m serviço feeling 6.636,04 4 / 15 base p/ treliça de
alumínio q30 serviço feeling 11,09 2 / 16 frigobar com aproximadamente 0,84m de altura x 0,49m de largura x
0,51m de profundidade de 120 (cento e vinte) litros de 110 ou 220v serviço Cônsul 145,73 3 / 16 palco em
estrutura metálica, de formato retangular, com medida aproximada de 14m de frente x 12m serviço feeling
7.825,95 4 / 16 base p/ treliça de alumínio q50 serviço feeling 11,09 3 / 17 palco em estrutura metálica, de
formato retangular, com medida aproximada de 16m de frente x 14m serviço feeling 10.114,24 4 / 17 torre
metálica para 6 refletores serviço feeling 128,52 3 / 18 palco em estrutura metálica tipo orbital 20m x 20m
serviço feeling 11.670,28 4 / 18 torre metálica para 12 refletores serviço feeling 166,32 3 / 19 estrutura para
suporte de caixas de som (p.a.) em módulos, metálicos, contíguos ao palco serviço ske 146,45 4 / 19 refletor
par 64 de 1000w com porta gelatina e gelatina serviço Ge 9,07 3 / 20 estrutura em alumínio padrão 300x300mm
para suporte de caixas de som (p.a.) fly p.a. com medida mínima de 3,60 x 2,60 m e 4 m de altura.serviço
feeling 329,51 4 / 20 refletor rgbw led par impermeável 165w service star lighting 25,20 3 / 21 estrutura em
alumínio padrão 500x500mm para suporte de caixas de som (p.a.) fly p.a. com medida mínima de 3,60 x 2,60
m e 8 m de altura.serviço feeling 622,41 4 / 21 canhão seguidor de 1200w serviço star lighting 91,73 3 / 22
estrutura em alumínio padrão 500x500mm para suporte de caixas de som (p.a.) fly p.a. com medida mínima
de 3,60 x 2,60 m e 12 m de altura. Serviço feeling 732,25 4 / 22 refletor hqi 1000 watts com reator e garra de
suporte serviço star lighting 41,33 3 / 23 área de serviço anexa ao palco (house de monitor) em formato
quadrado ou retangular, em estrutura metálica, medindo aproximadamente 4 x 3 m, contigua service feeling
361,55 4 / 23 moving light head de 400w spot serviço star ighting 73,08 3 / 24 camarote montado em estrutura
metálica galvanizada de encaixe perfeito, com colunas gravitacionais confeccionadas em tubo sae 1010/1020,
classificação din 2440 com bitola 48mm externa, com altura aproximada do piso de 2,00m medindo 15,00m x
5,00 serviço feeling 4.530,81 4 / 24 moving light head de 575w spot serviço star lighting 73,08 3 / 25 camarote
montado em estrutura metálica galvanizada de encaixe perfeito, com colunas gravitacionais confeccionadas
em tubo sae 1010/1020, classificação din 2440 com bitola 48mm externa, com altura aproximada do piso de
2,00m medindo 25,00m x 5,00 serviço feeling 7.231,00 4 / 25 moving light head de 700w spot serviço star
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lighting 110,88 3 / 26 arquibancada com 06 degraus e 10m de comprimento, com altura entre níveis de 0,33m
service entrepose 1.610,96 4 / 26 moving light head de 575w wash serviço star lighting 73,08 3 / 27
arquibancada com 09 degraus e 10m de comprimento, com altura entre níveis de 0,33m service entrepose
2.251,68 4 / 27 moving light head de 700w wash serviço star lighting 73,08 3 / 28 arquibancada com 12 degraus
e 10m de comprimento, com altura entre níveis de 0,33m service entrepose 2.343,20 4 / 28 moving led rgbw
180w service star lighting 45,36 4 / 29 colorado led wash indoor/outdoor - 180 leds de 5w serviço star lighting
82,15 4 / 30 moving light para varredura aérea com 1 facho mínimo de 4000w serviço star lighting 82,15 4 / 31
moving light para varredura aérea com 3 fachos de luz mínimo 7000w Serviço star lighting 124,99 4 / 32
maquina de fumaça digital dmx 1500w com fluido serviço star lighting 54,94 4 / 33 ventilador para máquina de
fumaça Serviço star lighting 41,33 4 / 34 sistema de som de pequeno porte serviço fz 1.506,96 4 / 35 sistema
de som de médio porte serviço fz 2.687,83 4 / 36 sistema de som de grande porte serviço fz 4.896,86 4 / 37
sistema de som para torres de delay para eventos de grande porte serviço fz 687,96 4 / 38 sistema de som para
orquestra sinfonica e big band (para locais internos)serviço fz 2.751,84 4 / 39 sistema de som para orquestra
sinfonica e big band (para locais grandes externos) serviço fz 6.365,52 4 / 40 sistema de som médio para
avenida de 300m serviço fz 5.503,68 4 / 41 sistema de som grande para avenida de 450m serviço fz 15.120,00
4 / 42 sistema de iluminação de pequeno porte serviço star lighting 1.325,02 4 / 43 sistema de iluminação de
médio porte serviço star lighting 2.040,70 4 / 44 sistema de iluminação de grande porte serviço star lighting
6.005,66 4 / 45 sistema de iluminação básico para espetáculos no teatro serviço star lighting 779,69.
PA51016/20 PE298/20 ARP29511/21 objeto: FORNECIMENTO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL
CONFIGURAÇÃOELETRÔNICA,CAPACIDADE PARA ATÉ 15KG Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI
Ass: 25/06/21 lote 2 / 2 balança antropométrica infantil configuração eletrônica,capacidade para até 15kg, com
precisão e divisões a cada 05 gramas; display em lcd com backlight, com 06 dígitos; fixado na coluna superior
da balança; cobertura em abs, na cor branca; propriedade com zeragem automática a cada pesagem, com
função tara régua antropométrica com escala antropométrica na concha nivelamento com sistema de nivelamento
alimentação 127/220v, 60hz acompanha instalação, treinamento, garantia.peça balmak / mod. elp 25bba
1.030,17. ARP29611/21 objeto: FORNECIMENTO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO
CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA,CAPACIDADE PARA ATÉ 200KG. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI Ass: 25/06/21 lote 1/1 balança antropométrica adulto configuração
eletrônica,capacidade para até 200kg, com precisão e divisões de até 100 gramas; estrutura em chapa de aço
carbono, na cor branca; display em lcd com backlight, com 06 dígitos; fixado na coluna superior da balança;
propriedade com zeragem automática a cada pesagem, com função tara régua antropométrica em alumínio
medindo 1,05cm a 2,01cm com graduações mínimas de 0,5 cm plataforma com piso em material
antiderrapante,em toda a superfície da plataforma; medindo 0,40cm c x 0,30cm l(com tolerância de 0,20cm),e
altura de 1,30cm pés antiderrapantes e reguláveis para nivelamento alimentação 127/220v, 60hz acompanha
instalação, treinamento, garantia. Peça lider / lider balanças / mod. p200c / capac. 200kg / proc. Nacional 937,50 .
PA29759/20 PE55/21 ARP24811/21 objeto: FORNECIMENTO DE AUTOCLAVES DE 50 LITROS E 60 LITROS.
Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ass:30/07/21 lote 1 / 1 autoclave 50
litros - ( corresponde ao itens 01 e 02 do edital). peça digitale / modelo 5.0 / bs equipamentos / anvisa
80360560002 / portaria 255/2014 inmetro / val. 12 m 4.698,02 2 / 2 autoclave 75 litros - (corresponde ao item
03 do edital). peça digitale / modelo 6.0 / bs equipamentos / anvisa 80360560002 / portaria 255/2014 inmetro
/ val. 12 m 6.415,08.
PA26232/20 PE44/21 ARP35311/21 objeto: FORNECIMENTO DE LIXEIRA COM TAMPA. Fornecedor:
ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI Ass: 30/07/21 lote 1 / 1 lixeira com tampa
a pedal 100 litros unidade jaguar / mod. lix com pedal 159,94. ARP35411/21 objeto: FORNECIMENTO DE
LIXEIRA E SUPORTES. Fornecedor: FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Ass 30/07/
21 lote 2 / 2 lixeira com tampa a pedal 50 litros unidade lar 93,00 10 / 10 suporte papel toalha - parede peça
gedert 29,07 11 / 11 suporte papel higiênico - parede tipo rolo de 300m peça gedert 23,90 12 / 12 suporte
sabonete líquido ou álcool gel - parede peça gedert 25,82.
PA 9581/2020 ATA 39411/2021 Objeto: FORNECIMENTO DE PANELA DE PRESSÃO. Fornecedor: PONTO
MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI. Ass: 29/09/2021 lote: 2 / 2 Panela de pressão modelo profissional -
12 litros - corresponde ao item 4 do edital peça aluminac / aluminac / fechamento externo 12 litros 323,98. 3
/ 3 Panela de pressão modelo profissional - 20 litros - corresponde aos itens 1 e 2 do edital peça aluminac /
aluminac / fechamento externo 20 litros 390,00.
PA9228/21 PE228/21 ARP39511/21 objeto: FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 18 MPA
BRITA E CONCRETO USINADO FCK 18 E 20 MPA , PEDRISCO. Fornecedor: GUARANI INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Ass: 30/09/21 lote 1 / 1 concreto usinado fck 18 mpa, brita 1.corresponde
ao item 03 do edital.metro cúbico guarani / proc. nacional 302,23 2 / 2 concreto usinado fck 18 mpa, pedrisco.
corresponde ao item 04 do edital. metro cúbico guarani / proc. nacional 316,90 4 / 4 concreto usinado fck 20
mpa, pedrisco.corresponde ao item 05 do edital.metro cúbico guarani / proc. nacional 343,10. ARP39611/21

objeto: FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO COM RESISTÊNCIA MINIMA A COMPREENSSÂO DE
25MPA E CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1.  Fornecedor: PAUPEDRA PEDREIRAS
PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA Ass: 30/09/21 lote 3 / 3 concreto usinado fck 20 mpa, brita 1.
corresponde aos itens 01 e 02 do edital. metro cúbico própria 309,00 5 / 5 concreto usinado com resistencia
minima a compreenssão de 25mpa, plasticidade (slump) de 5+/-1, preparado com brita 1- obs descarga direta
no chão (obra). corresponde ao item 06 do edital. metro cúbico própria 381,00 6 / 6 concreto usinado com
resistencia minima a compreenssão de 25mpa, plasticidade (slump) de 10+/-1, preparado com brita 1- obs
descarga com serviço de bombeamento. corresponde ao item 07 do edital. metro cúbico própria 474,00 7 / 7
concreto usinado com resistencia minima a compreenssão de 25mpa, plasticidade (slump) de 5+/-1, preparado
com pedrisco. obs descarga direta no chão. corresponde ao item 08 do edital. metro cúbico própria 401,00 8 /
8 concreto usinado com resistencia minima a compreenssão de 25mpa, plasticidade (slump) de 10+/-1,
preparado com pedrisco. obs descarga com serviço de bombeamento. corresponde ao item 09 do edital.metro
cúbico própria 479,00.
PA17361/21 PE298/21 ARP39911/21 objeto: FORNECIMENTO DE EXTINTORES. Fornecedor: C A B
MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI Ass: 01/10/21 lote 2 / 1 extintores água pressurizada 10 litros
aquisição de extintores novos portáteis tipo carga d´água pressurizada com 10 litros. modelo: ap10, carga: 10l
de água potável. capacidade extintora: 2-a, indicação de uso: madeira, papel, tecido, materiais sólidos em
geral.unidade fornecimento de extintores 142,41 3 / 1 extintores (cilindro) novos portáteis pó químico 4kgaquisição
de extintores novos portáteis de pó químico, pressurização direta por meio de nitrogênio (n2), com capacidade
para com 04k (item 1),06k (item 2), 08k (item 3) e 12k (item 4) de pó quimico (pqs). fabricado em chapa de aço
com 1,5 mm (chapa 16) de espessura, manômetro com capacidade de 0 a 21 kgf, terminal de mangueira em
metal não ferroso, base de sustentação em aço de mesma especificação do cilindro e válvula de descarga em
latão forjado do tipo intermitente com fechamento automático. pré-tratamento do cilindro com fosfatização
interna e externa, pintura externa e interna em epóxi ou eletrostático, conforme norma nbr vigente.unidade
extimpel / modelo bc 4,0 kg / proc. nacional 138,68 3 / 2 extintores (cilindro) novos portáteis pó químico
6kgaquisição de extintores novos portáteis de pó químico, pressurização direta por meio de nitrogênio (n2),
com capacidade para com 04k (item 1),06k (item 2), 08k (item 3) e 12k (item 4) de pó quimico (pqs). fabricado
em chapa de aço com 1,5 mm (chapa 16) de espessura, manômetro com capacidade de 0 a 21 kgf, terminal
de mangueira em metal não ferroso, base de sustentação em aço de mesma especificação do cilindro e válvula
de descarga em latão forjado do tipo intermitente com fechamento automático. pré-tratamento do cilindro com
fosfatização interna e externa, pintura externa e interna em epóxi ou eletrostático, conforme norma nbr
vigente.unidade extimpel / modelo bc 6,0 kg / proc. nacional 170,28 3 / 3 extintores (cilindro) novos portáteis
pó químico 8kgaquisição de extintores novos portáteis de pó químico, pressurização direta por meio de
nitrogênio (n2), com capacidade para com 04k (item 1),06k (item 2), 08k (item 3) e 12k (item 4) de pó quimico
(pqs). fabricado em chapa de aço com 1,5 mm (chapa 16) de espessura, manômetro com capacidade de 0 a
21 kgf, terminal de mangueira em metal não ferroso, base de sustentação em aço de mesma especificação do
cilindro e válvula de descarga em latão forjado do tipo intermitente com fechamento automático. pré-tratamento
do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura externa e interna em epóxi ou eletrostático, conforme
norma nbr vigente.unidade extimpel / modelo bc 8,0 kg / proc. nacional 232,31 3 / 4 extintores (cilindro) novos
portáteis pó químico 12kgaquisição de extintores novos portáteis de pó químico, pressurização direta por meio
de nitrogênio (n2), com capacidade para com 04k (item 1),06k (item 2), 08k (item 3) e 12k (item 4) de pó
quimico (pqs). fabricado em chapa de aço com 1,5 mm (chapa 16) de espessura, manômetro com capacidade
de 0 a 21 kgf, terminal de mangueira em metal não ferroso, base de sustentação em aço de mesma
especificação do cilindro e válvula de descarga em latão forjado do tipo intermitente com fechamento automático.
pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura externa e interna em epóxi ou eletrostático,
conforme norma nbr vigente.unidade extimpel / modelo bc 12,0 kg / proc. nacional 227,70.
PA13312/21 PE259/21 ARP39711/21 objeto: 25% - FORNECIMENTO DE GUIA RETA. Fornecedor: ALLIMAC
COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI Ass: 30/09/21 lote 2 / 2 25% - guia reta de concreto fck 25
mpa pmsp nbr9062 300 mm de altura, 150 mm de largura da base, 130 mm de largura do topo e 1,00 m de
comprimento aproximadamente peça ekoprem / proc. produto fabricado no brasil 24,00. ARP39811/21 objeto:
(75% - ITEM 01) - FORNECIMENTO DE GUIA RETA E GUIA CHAPÉU DE CONCRETO. Fornecedor:
GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Ass: 30/09/21 lote 1 / 1 75% - guia reta de concreto
fck 25 mpa pmsp nbr9062 300 mm de altura, 150 mm de largura da base, 130 mm de largura do topo e 1,00
m de comprimento aproximadamente peça guarani / proc. nacional 21,10 3 / 3 guia chapéu de concreto fck 25
mpa pmsp nbr9062 300 mm de altura, 150 mm de largura da base, 130 mm de largura do topo e 1,00 m de
comprimento aproximadamente peça guarani / proc. nacional 28,50.

E para constar, eu (MAURÍCIO SEGANTIN), Chefe de Gabinete do Prefeito, tornei público o presente Diário Oficial.
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A Seção de Gestão Contratual da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos - S/A (em Liquidação), de
acordo com o constante no:

EXTRATO DE CANCELAMENTO CONTRATO DE TERCEIROS
Processo Administrativo nº 325/2021, torna pública o cancelamento do Contrato de Terceiros nº 010/2021.
Dispensa de Licitação, fundamentada no Artigo 29, Inciso II, Lei 13.303/2016. Objeto: Seguro predial do
Centro Operacional Aeroporto. Contratado (a): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Cancelado
em: 29/11/2021.

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
Processo Administrativo nº 478/2018, torna pública a rescisão amigável do Contrato de Terceiros nº 004/
2019. Dispensa de Licitação, fundamentada no Artigo 29, Inciso II, Lei 13.303/2016. Objeto: Prestação de
serviço de transmissão de mensagens curtas via sistema de telefone móvel. Contratado (a): TWW do Brasil
S.A. Cancelado em: 07/12/2021.

EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo Administrativo nº 281/2020, torna pública o Termo de Aditamento 01 da Carta Contrato nº 028/
2020. Dispensa de Licitação: Artigo 29, Inciso II, da Lei 13.303/2016. Objeto: Aquisição de água mineral
natural, sem gás, em vasilhame de polipropileno com 20 litros. Objeto da Termo: Prorrogação da vigência por
mais 12 meses, a partir de 28/12/2021. Contratado (a): KM Cristalina Comércio de Água Mineral Eireli - EPP.
Valor: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Assinado em: 02/12/2021.
Processo Administrativo nº 442/2019, torna pública o Termo de Aditamento 02 do Contrato nº 057/
2019. Pregão Eletrônico nº 129/2019. Objeto: Locação de micro computadores com monitor de video
LCD, teclado e mouse, sistema operacional Windows e pacote Office, incluindo a instalação, serviços de
manutenção com troca de peças. Objeto da Termo: Prorrogação da vigência por mais 12 meses, a partir
de 18/12/2021. Contratado (a): Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e Eventos ltda -
ME. Valor: R$ 1.266.108,00 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil e cento e oito reais). Assinado
em: 25/11/2021.

Guarulhos, 30 de dezembro de 2021.
Alessandro Puga

Seção de Gestão Contratual
De acordo,

Ricardo Ferreira Bortoleto
Membro da Comissão Liquidante

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
“Cumprindo as exigências do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei
Federal n º 8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A -
Proguaru, para conhecimento público, a justificativa dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem
cronológica de pagamentos aos seguintes credores”:
CREDOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Locação de equipamentos.
VALOR: R$ 195.157,87 (cento e noventa e cinco mil, cento e cinqüenta e sete reais e oitenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2021.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao relevantes serviços prestados pela Proguaru à
municipalidade.
CREDOR: ALPHA CARE LABORARE - GESTAO OCUPACIONAL LTDA
PROCESSO: 259/2018
OBJETO: Contratação de Serviços de Medicina Ocupacional para atender funcionários da Proguaru.
VALOR: R$ 11.464,77 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria a utilização dos serviços de saúde ocupacional pelos funcionários
da empresa.
CREDOR: AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
PROCESSO: 265/2018
OBJETO: Aquisição de Gás liquefeito de petróleo (GLP).
VALOR: R$ 576,80 (quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do gás liquefeito de petróleo (GLP).
CREDOR: CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EPI LTDA
PROCESSO: 498/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual.
VALOR: R$ 652,50 (seiscentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em riscos à saúde e segurança dos colaboradores da empresa
no desempenho de seus trabalhos rotineiros.
CREDOR: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.
PROCESSO: 026/2019
OBJETO: Prestação de serviços de arquivamento na Junta Comercial de São Paulo, dos atos societários e
publicações de interesse da empresa em jornais.
VALOR: R$ 1.832,65 (um mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/12/2021.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de interesse público.
CREDOR: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME
PROCESSO: 085/2019
OBJETO: Locação de caminhões do tipo varredeira com operador, insumos consumíveis e combustível.
VALOR: R$ 86.886,09 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação de serviços com caminhões do tipo varredeira,
causando prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru à municipalidade.
CREDOR: JSF - SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. ME.
PROCESSO: 570/2017
OBJETO: Prestação de serviços com equipamento cavalo mecânico com carreta.
VALOR: R$ 44.677,66 (quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru
à municipalidade.
CREDOR: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
PROCESSO: 328/2021
OBJETO: Contratação de seguro predial do Centro Operacional São João.
VALOR: R$ 58,64 (cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria a interrupção e suspensão da cobertura securitária, serviços ou
cancelamento da apólice do seguro predial do Centro Operacional São João.
CREDOR: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
PROCESSO: 326/2021
OBJETO: Contratação de seguro predial do Centro Operacional Bonsucesso.
VALOR: R$ 56,25 (cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria a interrupção e suspensão da cobertura securitária, serviços ou
cancelamento da apólice do seguro predial do Centro Operacional Bonsucesso.
CREDOR: NICKVALLE COM DE PAPÉIS LTDA ME
PROCESSO: 436/2019
OBJETO: Aquisição de papel toalha branco de primeira qualidade.
VALOR: R$ 7.336,96 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em prejuízos à higiene pessoal dos colaboradores da
Proguaru.
CREDOR: PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
PROCESSO: 210/2019

OBJETO: Aquisição e entrega de mistura asfáltica do tipo concreto usinado a quente, faixas II e III PMSP.
VALOR: R$ 829.314,58 (oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e quatorze reais e cinqüenta e oito
centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de materiais utilizados na execução das
obras de interesse público.
CREDOR: PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
PROCESSO: 177/2020
OBJETO: Aquisição de pó de pedra, pedrisco, pedras 1, 2, 3, 4, brita graduada simples (bgs), brita graduada
tratada com cimento (bgtc), rachão de pedra e bica corrida.
VALOR: R$ 481.639,44 (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro
centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18-24-25-26-27-28/11-03-04-05-08-09/12/2021.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria atraso na entrega dos materiais que são necessários para
realização de diversas obras executadas pela empresa.

Guarulhos (SP), 30/12/2021.
FRANCISCO JOSÉ CARONE GARCIA

MEMBRO COMISSÃO LIQUIDANTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS, VEREADOR MARTELLO, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA G DO INCISO II DO ARTIGO 56 DO REGIMENTO INTERNO,
FAZ A SEGUINTE PUBLICAÇÃO:

PORTARIA Nº 24338
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor FAUSTO MIGUEL MARTELLO, usando das atribuições
que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 4280, de 23/12/2021
e, ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.408, de 03/09/2015, que trata da lotação do Gabinete
da Vereadora MARCIA TASCHETTI, RESOLVE, a partir de 03/01/2022:
EXONERAR
- BRUNO OLEGARIO SANTOS SILVA - (cód.25943) do cargo de Assessor Parlamentar de Bancada, NE-0,
em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2.021.

PORTARIA Nº 24339
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor FAUSTO MIGUEL MARTELLO, usando das atribuições
que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 4284, de 23/12/2021
e, ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.408, de 03/09/2015, que trata da lotação do Gabinete
da Vereadora MARCIA TASCHETTI, RESOLVE, a partir de 03/01/2022:
EXONERAR
- NICOLAS DIAS DA COSTA - (cód.25891) do cargo de Assessor Parlamentar de Expediente, NE-0, em
comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2.021.

PORTARIA Nº 24340
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor FAUSTO MIGUEL MARTELLO, usando das atribuições
que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 4285, de 23/12/
2021, e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.408, de 03/09/2015, que trata da lotação do
Gabinete da Vereadora MARCIA TASCHETTI, RESOLVE, a partir de 03/01/2022:
NOMEIA
- NICOLAS DIAS DA COSTA - (cód.26029) RG n.º 58.117.949-3, no cargo de Assessor Parlamentar de
Bancada, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2.021.

PORTARIA Nº 24341
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor FAUSTO MIGUEL MARTELLO, usando das atribuições
que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 4286, de 23/12/
2021, e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.408, de 03/09/2015, que trata da lotação do
Gabinete da Vereadora MARCIA TASCHETTI, RESOLVE, a partir de 03/01/2022:
NOMEIA
- SEVERINO FRANCISCO DA SILVA - (cód.26030) RG n.º 21.668.073, no cargo de Assessor Parlamentar de
Expediente, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2.021.

PORTARIA Nº 24343
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor FAUSTO MIGUEL MARTELLO, usando das atribuições
que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 4.291, de 23/12/
2021, e ainda, considerando o que dispõe a Resolução nº 452, de 23/06/2021 e a Lei Municipal nº 7.929, de 22/
07/2021, que tratam da Estrutura Administrativa e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos, NOMEIA
os servidores abaixo-relacionados, a partir de 03/01/2022:
ASSESSOR LEGISLATIVO, NE-1, EM COMISSÃO
- BRUNO OLEGARIO SANTOS SILVA - (cód.26031) RG n.º 30.788.982-8.
- YURI DOS SANTOS ALMEIDA - (cód.26032) RG n.º 44.944.513-6.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2.021.

PORTARIA Nº 24344
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor FAUSTO MIGUEL MARTELLO, usando das atribuições
que lhe são conferidas em Lei e, tendo em vista o que consta do Memorando n.º 177-GP de 23/12/2021,
DETERMINA, ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021 nos diversos setores desta Edilidade,
em virtude dos feriados de Natal e Ano Novo, com exceção dos serviços que por sua natureza não possam
sofrer interrupções.
No período de 27 a 30 de dezembro de 2021, a Edilidade funcionará das 8 às 17 horas em regime de
revezamento, ficando a critério de cada Gestor organizar a escala do respectivo Departamento.
A adesão ao revezamento é facultativa e as horas não trabalhadas deverão ser compensadas em até 60
(sessenta) dias, uma hora por dia durante o expediente, a partir de 03 de janeiro de 2021.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 23 de dezembro de 2.021.

PORTARIA Nº 24345
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor FAUSTO MIGUEL MARTELLO, usando das atribuições
que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Memorando n.º 118/2021-DEP, de 23/12/2021,
DESIGNA a servidora ANA PAULA LIESSI (cód.24052), ocupante do cargo de Analista Legislativo – Área
Administrativa e Apoio Parlamentar, de provimento efetivo, para responder, em acúmulo de função, como
Diretora Executiva de Plenário e Diretora Executiva Legislativa, em comissão, enquanto perdurarem as férias
do servidor Glauco Telly de Souza (cód.22915), no período de 03/01/2022 a 07/01/2022.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 27 de dezembro de 2021.

PORTARIA Nº 24346
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor FAUSTO MIGUEL MARTELLO, usando das
atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Memorando n.º 089/2021-
DECI, de 13/12/2021, DESIGNA a servidora THAISA BERNHARDT RIBEIRO ORLANDINO (cód.23244),
ocupante do cargo de Analista Legislativo – Área Administrativa e Apoio Parlamentar, de provimento
efetivo, para responder, em acúmulo de função, como Diretora Executiva de Controle Interno, em
comissão, enquanto perdurarem as férias da servidora Yasmin Farias da Silva Fernandes (cód. 23834), no
período de 10/01/2022 a 24/01/2022.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 27 de dezembro de 2021.

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE
GUARULHOS - PROGUARU

CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARULHOS - CMG
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