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CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Esta publicação é Certificada Digitalmente, acesse o guia de Certificação Digital: diariooficial.guarulhos.sp.gov.br.
Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a Secretaria de Governo, Departamento de Relações Administrativas, no endereço abaixo:

Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - Guarulhos - SP

Em, 28 de novembro de 2018
DECRETO Nº 35340

Dispõe sobre permissão de uso, a título precário de bem público municipal, ao GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, para implantação do Ambulatório Médico de Especialidades de Guarulhos - AME Guarulhos.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere os incisos XIV e XV, dos artigos 63 e 122, § 3º, ambos da Lei Orgânica do Município de
Guarulhos, c/c artigo 2º, da Lei Municipal nº 7.281/2014, Decreto Estadual nº 63.688, de 06/09/2018 e o que
consta do processo administrativo nº 68931/2018;

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a outorga de Permissão de Uso, a título precário, do bem imóvel público municipal, com
matrícula nº 117.647 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos e Inscrição Cadastral nº 084.72.19.0016.00.000,
terreno constituído pelo Lote 25 situado na Avenida Monteiro Lobato, bairro de Cumbica, perímetro urbano
deste município, ao GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para implantação do equipamento público de
saúde, Ambulatório Médico de Especialidades de Guarulhos - AME Guarulhos, que assim se descreve:
“Inicia-se no ponto situado no início da curva formada pelo encontro da Avenida Monteiro Lobato, com a Rua
Geral Alves Celestino (objeto da matrícula nº 117.615 do 1º RI); daí segue em reta por uma distância de
104,91m, confrontando com a Avenida Monteiro Lobato (trecho anteriormente designado acesso 1); daí deflete
à esquerda e segue em reta por uma distância de 79,00m, confrontando com a Rua FCR5; daí segue em curva
à esquerda com raio de 6,00m por uma distância de 9,42m; daí segue em reta por uma distância de 107,17m;
daí segue em curva à esquerda com raio de 6,00m por uma distância de 10,47m, confrontando até aqui com
a Rua Projetada 2 (objeto da matrícula nº 117.633 do 1º RI); daí segue em reta por uma distância de 62,11m;
daí segue em curva à esquerda com raio de 11,87m por uma distância de 11,30m, confrontando até aqui com
a Rua Geraldo Alves Celestino (objeto da matrícula nº 117.615 do 1º RI), até encontrar o ponto onde teve início
essa descrição, encerrando a área de 8.549,58m².”
Art. 2º A permissão de uso de que trata este Decreto, efetivar-se-á mediante termo administrativo próprio, no
qual qualificadas as partes, se definirá:
I - a finalidade exclusiva do uso pela permissionária para implantação do Ambulatório Médico de Especialidades
de Guarulhos - AME Guarulhos;
II - a proibição da transferência, a qualquer título e a quem quer que seja dos direitos decorrentes desta
permissão;
III - a proibição da modificação do uso a que se destina, sem a expressa concordância municipal;
IV - a proibição de construção no imóvel, de qualquer benfeitoria de finalidade distinta à permitida condicionada
a edificação à prévia aprovação de Planta pelos Setores Técnicos da Prefeitura;
V - a obrigação da permissionária de zelar pela conservação do imóvel, sendo responsável pelos danos ou
prejuízos que nele venha a causar ou permitir;
VI - o exercício da posse em nome da Prefeitura, defendendo-a da turbação e esbulho por terceiros, inclusive
judicialmente;
VII - a obrigação da permissionária em arcar com as despesas decorrentes de consumo de água, energia
elétrica e outras que vierem a incidir sobre o respectivo imóvel;
VIII - a obrigação da permissionária de colocar uma placa, em lugar visível, no tamanho 1m x 2m, sustentada
por estacas de 3 (três) metros de altura, com os dizeres em letras pretas, com o fundo branco: “PROPRIEDADE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS”; e
IX - a plena rescindibilidade da permissão por ato administrativo da Prefeitura, sem que esta fique com isto
obrigada a pagar a permissionária indenização de qualquer espécie, e a qualquer título, ainda que se refira a
benfeitorias, pois estas serão revertidas automaticamente ao patrimônio público.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

E para constar eu, (MAURÍCIO SEGANTIN), Diretor do Depar tamento de Relações Administrativas, tornei
público o presente Diário Oficial.

D E C R E T O S

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
SUSPENSÃO DE LICITAR COM A AUTARQUIA
ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA
PA 1600/2017
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS -SAAE, Autarquia Municipal criada pela Lei
Municipal nº 12878/67, inscrita no CPNJ sob o nº 49.101.280/0001-13, com sede na Av. Emílio Ribas, nº 1.247,
Gopoúva, Guarulhos, SP, resolve aplicar à empresa ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA,
inscrita no CNPJ 07.192.861/0001-68, a penalidade de SUSPENSÃO DE LICITAR COM A AUTARQUIA POR
2 ANOS, com base no artigo 7º da Lei 10520/02.
A contar da data desta publicação, considere-se a empresa ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA,
intimada do presente, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso, nos termos do inciso I, do artigo
109, da Lei nº 8.666/1993. A contar da data desta publicação, os autos dos processos administrativos 1600/
2017 estão com vista franqueada à empresa ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA, nos termos
do parágrafo 5º, do artigo 109, da Lei nº 8.666/93.

SUSPENSÃO LICITAÇÃO
- PREGÃO ELETRÔNICO 038/2018 – Proc. 5906/18 – Aquisição de conexões em ferro fundido e tubos de
açocarbono galvanizado. *
* Maiores esclarecimentos: Av. Emilio Ribas, 1.247 – Gopoúva – Guarulhos/SP - telefones (11)2472-5300/ 347,
348 e 349, das 08h30 às 16h30.

RERRATIFICAÇÃO
- PREGÃO ELETRÔNICO 038/2018 – Proc. 5906/18 – Aquisição de conexões em ferro fundido e tubos de
açocarbono galvanizado– Comunicamos aos interessados que o editalfoi RETIFICADO. O arquivo revisado encontra-
se disponível para download no site www.saaeguarulhos.sp.gov.br. – Nova data de abertura para o dia 13/12/2018,
às 14 horas. Maiores esclarecimentos através dos telefones 2463-7062/7065 ou pelo fax 2463-7089/7090.

AVISO DE LICITAÇÃO
- PREGÃO ELETRÔNICO 040/2018 – Proc. 6687/18 – Registro de preços para aquisição de bobinas de papel
termossensível para impressão térmica de contas de água - ABERTURA: 13/12/2018, às 09 horas. (*)
* O edital encontra-se disponível no site: www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br ou ainda
contra apresentação de CD-R gravável na Gerencia Licitações Av. Emilio Ribas, 1.247 – Gopouva – Guarulhos/
SP - telefones (11) 2472-5300/ 347, 348 e 349, das 08h30 às 16h30.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE GUARULHOS - SAAE

- PREGÃO PRESENCIAL 061/2018 – Proc. 6462/18 – Contratação de empresa para fornecimento parcelado
de pão francês com e sem margarina, bisnaga de leite com margarina, leite pasteurizado padronizado e leite
integral e desnatado às diversas unidades do SAAE – para o 1º semestre do exercício de 2019- ABERTURA:
13/12/2018, às 09 horas. (*)
- PREGÃO PRESENCIAL 062/2018 – Proc. 5909/18 – Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de auditoria independente, para apuração de eventuais irregularidades cometidas por funcionários
e/ou ex-funcionários do SAAE Guarulhos, abrangendo o período de 2008 a 2018- ABERTURA: 12/12/2018, às
09 horas. (*)
(*) O edital encontra-se disponível no site: www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou ainda contra apresentação de CD-
R gravável na Gerencia Licitações, Av. Emilio Ribas, 1247 – Gopoúva – Guarulhos/SP. Inf: 11 2472-5300 ramais
347, 648 e 349.

ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO
- Pregão Eletrônico nº 024/2018– proc. 5384/18– Registro de preços para aquisição de equipamentos para
monitoramento e transmissão de dados para PCMR–ATIVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.,valor estimativo R$ 205.450,00.
- Pregão Eletrônico nº 033/2018– proc. 5533/18– Registro de preços para aquisição de modem industrial com
open VPN para comunicação dos equipamentos de automação localizados nos boosters, PCMR’S e reservatórios
de água–NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.,valor estimativo R$ 219.900,00.
- Pregão Eletrônico nº 034/2018– proc. 5855/18– Aquisição de ladrilho hidráulico para reposição de calçadas
em decorrência de obras executadas pelo SAAE no municipio de Guarulhos–AMAZONAS ARTEFATOS DE
CIMENTO EIRELI.,valor estimativo R$ 38.142,00.

EXTRATO
- Proc. 5691/18- Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de remoção de cabos de
fibra óptica de 2.398 postes em comodato no município de Guarulhos, sob o regime de empreitada por preço
unitário– Contrato 041/2018 – NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA–valor:R$ 271.693,40. Vigência: 03meses.
- Proc. 5608/18- Contratação de empresa especializada para realização de coleta e análises laboratoriais de
monitoramento dos efluentes líquidos brutos e tratados nas estações de tratamento do SAAE, no município de
Guarulhos– Contrato 042/2018 – ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA –valor:R$
15.000,00. Vigência: 30dias.
- Proc. 5263/18- Aquisição de veículo tipo caminhão trucado– Contrato 044/2018 – SOMEVAL SOCIEDADE
MERCANTIL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA–valor:R$ 199.999,00. Vigência: 60dias.
- Proc. 5363/18- Contratação de empresa de engenharia para implantação de pontos críticos de monitoramento
remoto no município de Guarulhos – empreitada por preço unitário– Contrato 045/2018 – CARDON TEC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA - EPP–valor:R$ 797.499,95.
Vigência: 120 dias.
- Proc. 2886/18– 1º TERMO ADITIVO ÀOCONTRATO Nº 030/2018 - Contratação de empresa de engenharia
para executar a readequação da subestação e instalação do sistema de proteção contra descarga atmosférica
no booster Pimentas, com fornecimento de equipamentos e materiais– EMPREITEC CONSTRUÇÕES E
MANUTENÇÕES LTDA.- EPP.Prorroga-se a vigência do contrato por 90dias, a partir de 05/12/2018.Ratificam-
se as demais cláusulasdo contrato originário.
- Proc. 2155/17– 2º TERMO ADITIVO ÀOCONTRATO Nº 043/2017 - Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de segurança desarmada (de segunda a domingo, inclusive feriados), para todas
as unidades do SAAE Guarulhos, do tipo “empreitada por preço unitário”– ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS
DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.Acresce-se ao Contrato o seguinte serviço:

O acréscimo importa o valor total de R$ 6.464,76, para o período de até 31/12/2018.Ratificam-se as demais
cláusulasdo contrato originário.
- Proc. 2195/15– 3º TERMO ADITIVO ÀOCONTRATO Nº 020/2015 - Contratação de empresa especializada
para retirada de resíduos sólidos inertes gerados pelo SAAE-Guarulhos, bem como o fornecimento destes
resíduos devidamente reciclados– ECO-X USINA DE RECICLAGEM DE RCD LTDA.Prorroga-se a vigência
do contrato por 6meses, a partir de 06/11/2018.A prorrogação importa o valor de R$ 553.974,50.Ratificam-se
as demais cláusulasdo contrato originário.
- Proc. 931/14– 8º TERMO ADITIVO ÀOCONTRATO Nº 044/2014 - Contratação de empresa de engenharia
para implantação de coletores tronco, estação elevatória, interligações e linhas de recalque no bairro de
Bonsucesso no município de Guarulhos– GIMMA ENGENHARIA LTDA.Prorroga-se a vigência do contrato por
45dias, a partir de 14/11/2018.A prorrogação importa o valor de R$ 429.868,00. Ratificam-se as demais
cláusulasdo contrato originário.
- Proc. 5457/18- Registro de preços para aquisição de transmissor de pressão manométrica (sensor)–
Vigência: 12 meses.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2018 – LUIS FERNANDO SARAIVA BIFFI CONTROLE E
MANUTENÇÃO ME –valor estimado:R$ 47.000,00.
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EXTRATO DE ORDEM DE ENTREGA
- Processo nº 10256/2017 – Registro de preços para aquisição de car tucho de tinta, toner, cabeça de
impressão, tambor de imagem e kits acessórios de impressão- ORDEM DE ENTREGA 210/2018 –
TR2COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - EPP– Valor: R$ 1.790,96; ORDEM DE ENTREGA 211/2018 –WORKBOX
COMERCIAL EIRELI - EPP– Valor: R$ 9.120,00;ORDEM DE ENTREGA 212/2018 –PORT DISTRIBUIDORA
DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA– Valor: R$ 3.355,26.
- Processo nº 3119/2018 – Registro de preços para aquisição de lacres metálicos de segurança para hidrômetros-

ORDEM DE ENTREGA 209/2018 – MPM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI– Valor: $ 59.400,00.
- Processo nº 4099/2018 – Registro de preços para aquisição de cantoneiras, chapas, ferro chato e redondo
em aço carbono - ORDEM DE ENTREGA 213/2018 –META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI - ME– Valor: R$ 39.567,11.
- Processo nº 2701/2018 – Registro de preços para aquisição de materiais de concreto: blocos, aduelas, anéis e lajes
- ORDEM DE ENTREGA 214/2018 –GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA– Valor: R$ 93.517,90.

Departamento de Licitações, Contratos e Suprimentos
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