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Em, 3 de setembro de 2020.
DECRETO Nº 37168

Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 700,00.
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 6°, da Lei Municipal nº 7.813,
de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 4298/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), no detalhamento
do programa da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, alterando as seguintes classificações
orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ Reduz R$
1692.0824400122.071.02.5000072.339093.558 Desenvolvimento de Ações

da Proteção Social Especial
de Alta Complexidade - FMAS 700,00 -

1692.0824400122.071.02.5000072.339008.558 Desenvolvimento de Ações
da Proteção Social Especial
de Alta Complexidade - FMAS - 700,00
TOTAL 700,00 700,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 37169

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.515,14.
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 7.813,
de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 4298/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 8.515,14 (oito mil,
quinhentos e quinze reais e quatorze centavos), para suplementar a seguinte classificação orçamentária,
conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
1692.0824400122.071.02.5000072.339093.558 Desenvolvimento de Ações da Proteção Social

Especial de Alta Complexidade - FMAS 8.515,14
TOTAL 8.515,14

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$
1692.0824400122.071.02.5000072.335043.558 Desenvolvimento de Ações da Proteção Social

Especial de Alta Complexidade - FMAS 8.515,14
TOTAL 8.515,14

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 37170

Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 2.490.000,00.
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 6°, da Lei Municipal nº
7.813, de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 42/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 2.490.000,00 (dois milhões quatrocentos e
noventa mil reais), no detalhamento do programa da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, alterando as
seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ Reduz R$
1010.2645300302.108.01.1100000.339048.000 Compensações Tarifárias 2.490.000,00 -
1010.2645300302.108.01.1100000.339045.000 Compensações Tarifárias - 2.490.000,00

TOTAL 2.490.000,00 2.490.000,00
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37171
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.926.000,00.
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
7.813, de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 42/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 1.926.000,00 (um milhão,
novecentos e vinte e seis mil reais), para suplementar as seguintes classificações orçamentárias, conforme
fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
1091.2645100301.022.01.4000001.339039.010 Implantação e Manutenção da

Sinalização Viária 1.914.000,00
1091.1545300302.114.01.3120000.339030.009 Manutenção e Modernização dos Serviços

de Transporte e Trânsito 4.000,00
1091.1545300302.116.01.1000009.449052.009 Melhoria dos Pontos de Ônibus 8.000,00

TOTAL 1.926.000,00
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$
1091.1545100302.112.01.4000001.449051.010 Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade Urbana 500.000,00
1091.1545100302.115.01.4000001.449051.010 Engenharia de Tráfego e de Campo 534.000,00
1091.1545100301.021.01.4000001.339039.010 Implantação e Manutenção de Ciclovias 390.000,00
1091.1545200302.113.01.4000001.339030.010 Educação de Trânsito 300.000,00
1091.1545200302.113.01.4000001.339039.010 Educação de Trânsito 100.000,00
1091.2612500302.117.01.4000001.332041.010 Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito 90.000,00
1091.1545300302.116.01.1000009.339030.009 Melhoria dos Pontos de Ônibus 12.000,00

TOTAL 1.926.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37172
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.500.000,00.
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
7.813, de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 979/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões
e quinhentos mil reais), para suplementar as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de
recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:

D E C R E T O S
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0810.1236100062.040.01.2200000.449052.005 Gestão, Manutenção e Modernização do

Ensino - Fundamental 1.500.000,00
0810.1236500052.028.01.2100000.449052.005 Gestão, Manutenção e Modernização do

Ensino - Infantil 1.500.000,00
0810.1236100062.037.01.2200000.319091.005 Gestão dos Profissionais do Magistério -

Fundamental 300.000,00
0810.1236500052.027.01.2100000.339039.005 Formação e Aperfeiçoamento dos

Profissionais - Infantil 200.000,00
TOTAL 3.500.000,00

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$
0810.1236100062.037.01.2200000.339046.005 Gestão dos Profissionais do Magistério -

Fundamental 1.000.000,00
0810.1236500052.025.01.2100000.339046.005 Gestão dos Profissionais do Magistério -

Infantil 1.000.000,00
0810.1236100062.042.01.2200000.339039.005 Ações Complementares ao Ensino -

Fundamental 800.000,00
0810.1236500052.030.01.2100000.339039.005 Ações Complementares ao Ensino - Infantil 700.000,00

TOTAL 3.500.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37173
Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 120.000,00.
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 6º, da Lei Municipal nº
7.813, de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 902/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), no
detalhamento do programa da Secretaria de Esporte e Lazer, alterando as seguintes classificações orçamentárias,
conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ Reduz R$
1410.2781200092.057.01.1100000.339030.000 Eventos e Atividades de

Competição Esportiva, Lazer
e Qualidade de Vida 120.000,00 -

1410.2781200092.057.01.1100000.339031.000 Eventos e Atividades de
Competição Esportiva, Lazer
e Qualidade de Vida - 61.500,00

1410.2781200092.057.01.1100000.339039.000 Eventos e Atividades de
Competição Esportiva, Lazer
e Qualidade de Vida - 58.500,00
TOTAL 120.000,00 120.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 37174

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.000,00.
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
7.813, de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 902/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para suplementar a seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do
orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
1410.2781200091.007.01.1100000.339030.000 Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção

de Unidades Municipais Esportivas 5.000,00
TOTAL 5.000,00

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$
1410.2781200092.057.01.1100000.339031.000 Eventos e Atividades de Competição Esportiva,

Lazer e Qualidade de Vida 5.000,00
TOTAL 5.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 37175

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 15.600.000,00.
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 7.813,
de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1882/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 15.600.000,00 (quinze
milhões e seiscentos mil reais), para suplementar as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte
de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0210.0412200482.154.01.1100000.319013.000 Gestão e Administração do Gabinete

do Prefeito  160.000,00
0310.0412200442.148.01.1100000.319013.000 Gestão e Modernização do Governo Municipal  320.000,00
0410.0412200552.166.01.1100000.319013.000 Gestão e Modernização da Secretaria de

Desenvolvimento Urbano  320.000,00
0510.0412200602.173.01.1100000.319013.000 Gestão e Administração do Programa -

Secretaria da Fazenda  400.000,00
0610.0206200492.158.01.1100000.319013.000 Gestão das Questões Jurídicas de Interesse

do Município  360.000,00
0791.1030100022.009.01.3100000.319113.001 Desenvolvimento das Ações de Atenção

Básica em Saúde  4.000.000,00
0791.1030200032.016.01.3100000.319113.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada  3.000.000,00
0910.1512200242.094.01.1100000.319113.000 Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras  330.000,00
1010.1512200302.109.01.1100000.319013.000 Gestão e Modernização dos Serviços de

Transporte e Trânsito  300.000,00
1010.1512200302.109.01.1100000.319113.000 Gestão e Modernização dos Serviços de

Transporte e Trânsito  360.000,00
1710.0412200382.137.01.1100000.319013.000 Gestão e Administração do Programa  120.000,00
1810.1812200172.082.01.1100000.319013.000 Gestão e Modernização da Secretaria

de Meio Ambiente  600.000,00
1810.1812200172.082.01.1100000.319113.000 Gestão e Modernização da Secretaria

de Meio Ambiente  540.000,00
2010.0612200312.121.01.1100000.319013.000 Gestão e Modernização da Secretaria

de Segurança Pública  700.000,00
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2010.0612200312.121.01.1100000.319113.000 Gestão e Modernização da Secretaria
de Segurança Pública  1.200.000,00

2110.1612200332.124.01.1100000.319013.000 Gestão e Manutenção do Programa  220.000,00
3110.1512200282.104.01.1100000.319013.000 Gestão e Modernização da Secretaria de

Serviços Públicos  520.000,00
3210.0612200522.161.01.1100000.319013.000 Gestão Administrativa e Operacional da

Defesa Civil  90.000,00
3510.1412200152.074.01.1100000.319013.000 Gestão e Administração do Programa da SAD  220.000,00
8020.0412200692.007.01.1100000.319094.000 Obrigações Trabalhistas  1.000.000,00
1410.2712200092.058.01.1100000.319013.000 Gestão e Modernização do Programa - Esporte  430.000,00
1210.1312200082.055.01.1100000.319013.000 Gestão e Modernização do Programa da Cultura 230.000,00
1210.1312200082.055.01.1100000.319113.000 Gestão e Modernização do Programa da Cultura 180.000,00

TOTAL 15.600.000,00
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$
0791.1030100022.009.01.3100000.319013.001 Desenvolvimento das Ações de Atenção

Básica em Saúde 4.000.000,00
0791.1030200032.016.01.3100000.319013.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 3.000.000,00
1110.0412200402.138.01.1100000.319011.000 Gestão e Modernização de Recursos

Humanos 4.990.000,00
1110.0412200402.138.01.1100000.319113.000 Gestão e Modernização de Recursos

Humanos 3.610.000,00
TOTAL 15.600.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 37176

Dispõe sobre inclusão do elemento de despesa, em ações do quadro de detalhamento da despesa.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atr ibuição 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 7.813, de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo
administrativo nº 1036/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica incluído o elemento de despesa, ao detalhamento da seguinte codificação do orçamento vigente,
conforme descrito abaixo:
Classificação Orçamentária Elemento de Despesa
0791.1030200032.016.01.3100000.3390xx.001 35
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37177
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.000,00.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atr ibuição 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 7.813, de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo
administrativo nº 1036/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
para suplementar a seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do
orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0791.1030200032.016.01.3100000.339035.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 1.000,00
TOTAL 1.000,00

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$
0791.1012200012.001.01.3100000.339039.001 Administração do Sistema Único de Saúde 1.000,00

TOTAL 1.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

P O R T A R I A S

Em, 3 de setembro de 2020.
PORTARIA Nº 1808/2020-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 a pedido, do serviço público municipal, os servidores abaixo relacionados, lotados conforme segue:
1-NOME: LUZIA FATIMA DE CARVALHO SANTOS (CÓDIGO 43444)
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (359-239) SS
DATA: 18.08.2020
2-NOME: BRUNA NASCIMENTO PINTO (CÓDIGO 50622)
CARGO: ENFERMEIRO (427-330) SS
DATA: 19.09.2020
3-NOME: RENATO GOMES DA SILVA (CÓDIGO 70037)
CARGO: TÉCNICO DE SAÚDE (ENFERMAGEM) (510-372) SS
DATA: 20.08.2020
4-NOME: HIME GOMES DA SILVA CANDIDO (CÓDIGO 61218)
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (489-4576) SESE01
DATA: 26.08.2020
5-NOME: PAULO ROBERTO DA SILVA (CÓDIGO 59063)
CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS DE SAUDE (CONTROLE DE ZOONOSES E DENGUE) (366-90) SS
DATA: 08.09.2020
6-NOME: BERNARDO ULISSES GOLDBERGER (CÓDIGO 68322)
CARGO: MÉDICO (ACUPUNTURISTA) (462-990) SS
DATA: 31.08.2020
7-NOME: JOSI CRISTINA MORAES DOS SANTOS (CÓDIGO 52049)
CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (395-153) SS
DATA: 02.09.2020
8-NOME: PAMELA HERRERA DE OLIVEIRA CAETANO (CÓDIGO 57806)
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (385-137) SDAS03
DATA: 31.08.2020, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta prefeitura, para
darem quitação à rescisão do contrato de trabalho.

PORTARIA Nº 1809/2020-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 a servidora Alessandra Trindade Lopes Ferreira (código 65017), Assessor de Unidade (334-
284), lotado na SS.

PORTARIA Nº 1810/2020-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 a pedido, o servidor Leonardo Porto Rossetti (código 66804), Assessor de Secretaria e
Coordenadoria (332-1), lotado na SDU.

PORTARIA Nº 1811/2020-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 a servidora Márcia Aparecida Pereira Dias (código 66321), Assessor de Unidade (334-382),
lotado na SDH.

PORTARIA Nº 1812/2020-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 a servidora Maria José Elias dos Santos (código 69980), Assessor de Gestão Pública (559-
121), lotado na SDH.

PORTARIA Nº 1813/2020-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,
DISPENSA a pedido, do serviço público municipal, os servidores abaixo relacionados, lotados conforme
segue:
1-NOME: ELISABETE DA SILVA ESCORCIO (CÓDIGO 16623)
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (5840-33) SS01

DATA: 18.08.2020
2-NOME: MARIO CEZAR SABATINE (CÓDIGO 24124)
FUNÇÃO: MÉDICO (CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA) (5500-304) SS19
DATA: 31.08.2020
3-NOME: ANGELA MARTINS MARION JORGE (CÓDIGO 7518)
FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM SAÚDE (PSICÓLOGO) (5829-188) SS01
DATA: 31.08.2020
4-NOME: ELIZABETH APARECIDA RIBEIRO CARVALHO (CÓDIGO 19184)
FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832-100) SS19
5-NOME: ROZANE KAROLIS RAMOS (CÓDIGO 4992)
FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (5874-691) SESE01
DATA: 01.09.2020, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta prefeitura, para
darem quitação à rescisão do contrato de trabalho.

PORTARIA Nº 1814/2020-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 e o que consta do memorando nº 202/
2020-SSP,
SUSTA a contar de 01.09.2020, os efeitos da Portaria nº 2.306/2017-GP, que nomeou a servidora Rosemeire
Batista Salgado de Almeida (código 16020), para ocupar o cargo de Diretor de Departamento (302-62),
lotado na SSP01.

PORTARIA Nº 1815/2020-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 e o que consta do memorando nº 204/
2020-SSP,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.125/2017-GP, que designou o servidor Carlos Augusto da Silva (código
49988), para exercer as funções de Chefe de Seção Técnica (352-521), lotada na SSP00.03.02.

PORTARIA Nº 1816/2020-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 e o que consta do memorando nº 68/
2020-DTCMP,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.125/2017-GP, que designou a servidora Alessandra Costa e Silva (código
53488), para exercer as funções de Chefe de Seção Administrativa (353-120), lotada na SESE07.05.01.

PORTARIA Nº 1817/2020-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 e o que consta do
memorando nº 169/2020-SM,
TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 1.603/2020-GP, que designou o servidor Flavio Eufrasio Onorio (código
53050) para exercer as funções de Chefe de Seção Técnica (352-425), lotada na SM04.01.01.

PORTARIA Nº 1818/2020-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,
TORNA SEM EFEITO a Por taria nº 1.555/2020-GP, no que diz respeito ao senhor Alexandre Jacobina
Caniello.

PORTARIA Nº 1819/2020-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,
TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 1.673/2020-GP, referente ao senhor Demetrio de Souza Alves.

PORTARIA Nº 1820/2020-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,
TORNA SEM EFEITO por desistência, a Portaria nº 1.782/2020-GP, no que diz respeito à senhora Vanessa do
Vale Ferreira Carvalho, classificada em 48º lugar, nomeada para exercer o cargo de Técnico em Saúde
(Enfermagem) (510-50), lotado na SS19.

PORTARIA Nº 1821/2020-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,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 169/2020-SM,
DESIGNA
Servidor (a): Edmundo Santiago de Sousa (código 35530) (457);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-425), lotada na SM04.01.01;
Decorrência: sustação da designação de Adilson de Oliveira.

PORTARIA Nº 1822/2020-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,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 204/2020-SSP,
DESIGNA
Servidor (a): Adriana Prana (código 14788) (439);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-521), lotada na SSP00.03.02;
Decorrência: sustação da designação de Carlos Augusto da Silva.

PORTARIA Nº 1823/2020-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,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 68/2020-DTCMP,
DESIGNA
Servidor (a): Karina Santos da Silva (código 61038) (368);
Para: Chefe de Seção Administrativa (353-120), lotada na SESE07.05.01;
Decorrência: sustação da designação de Alessandra Costa e Silva.

PORTARIA Nº 1824/2020-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,
Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 10 item I da Lei Municipal nº 1.429/68 e o que
consta do processo nº 56.669/2017, edital nº 05/2019-SGE01 e concurso nº 2475/2019,
NOMEIA face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de 08.09.2020 às 09:00 horas,
na Secretaria da Saúde, Rua Iris, nº 300 – sala 09 - Gopoúva – Guarulhos:
LOTAÇÃO: SS19
CLAS. NOME ORDEM
61º ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS 50

RG 45.253.363-6 CPF 416.492.058-05
Cargo em caráter efetivo: Técnico de Saúde (Enfermagem), Grau A, ref. 1, Tabela dos Cargos/Empregos de
Nível Médio (510), com carga horária de 36 (trinta e seis) horas semanais de trabalho;
Vaga: decorrente da dispensa de Rita de Cassia de Lima.

PORTARIA Nº 1825/2020-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
Srª. Luciene Bispo Batista – RG 54.600.725-9 CPF 374.577.888-08;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão Pública (559-226), lotado na SEL;
Vaga: exoneração de Gil Sander Batista de Paula.

PORTARIA Nº 1826/2020-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
Sr. Anselmo de Almeida Rodrigues – RG 19.288.681-2 CPF 095.257.798-40;
Para o cargo em comissão: Assessor de Unidade (334-284), lotado na SS;
Vaga: exoneração de Alessandra Trindade Lopes Ferreira.

PORTARIA Nº 1827/2020-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
Srª. Camila Lacerda Sugigan – RG 35.449.023 CPF 403.164.018.89;
Para o cargo em comissão: Assessor de Secretaria e Coordenadoria (332-1), lotado na SDU;
Vaga: exoneração de Leonardo Porto Rossetti.

PORTARIA Nº 1828/2020-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
Sr. Carlos Henrique Silva Santos – RG 49.035.645 CPF 407.508.298-93;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão Pública (559-121), lotado na SDH;
Vaga: exoneração de Maria José Elias dos Santos.
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PORTARIA Nº 1829/2020-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
Srª. Francisca Maria de Araújo Fumoto – CPF 212.784.048-80;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão Pública (559-367), lotado na SGM;
Vaga: exoneração de Letícia Rocha Davino.

PORTARIA Nº 1830/2020-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): Fabio Ferreira Durco (código 68324);
Para o cargo em comissão: Diretor de Departamento (302-9), lotado na STMU02;
Vaga: exoneração de Styvenson Noboru Koga, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.

PORTARIA Nº 1831/2020-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): Styvenson Noboru Koga (código 63816);
Para o cargo em comissão: Diretor de Departamento (302-7), lotado na SM01;
Vaga: exoneração de Fabio Ferreira Durco, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.

PORTARIA Nº 1832/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos XIV e 107 da Lei Orgânica do Município,
Considerando o que dispõe a Determinação Judicial exarada no processo nº 224.01.2012.037397-0 da 2ª Vara
da Fazenda Pública de Guarulhos e o que consta do Processo Administrativo nº 51.995/2012,
CONCEDE face Determinação Judicial, pensão mensal no percentual de 2/3 de um salário mínimo a ser
dividido entre as autoras CAMILA GUEDES GONÇALVES e GABRIELA GUEDES GONÇALVES.

PORTARIA Nº 1833/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do
Município e o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº 54.231/2019,
RECONHECE a ocorrência da Prescrição Administrativa Disciplinar e conseqüente extinção da punibilidade,
ex vi elege, do artigo 193, inciso II da Lei Municipal nº 1.429/1968, concernente ao servidor Claudio Attili
(código 16378).

PORTARIA Nº 1834/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do
Município e o que consta do SIPEX nº 90005/2020,
RESOLVE:
1 – Declarar a contar de 01.09.2020, a vacância do cargo de ATENDENTE SUS (388-201), ocupado pela
servidora Thais Harumi Sato (código 59736), por motivo de posse em outro cargo inacumulável, nos termos
do inciso VII do artigo 63 da Lei Municipal nº 1.429/1968.
2 – A vacância de que trata o item 1 desta Portaria, será pelo prazo de 03 (três) anos, ou antes, desde que a
pedido da servidora.

PORTARIA Nº 1835/2020-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 ainda, o que dispõe a Lei Municipal nº 7.828 de 16 de junho de 2020, sobre a concessão pela
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Guarulhos, de jornada especial de trabalho ao servidor
público municipal com deficiência, bem como àquele que tenha cônjuge ou relação de união estável, filhos ou
dependentes com deficiência sob sua guarda,
RESOLVE:
1 - Conceder a pedido, jornada especial de trabalho, sem prejuízo salarial, aos servidores abaixo relacionados
na seguinte conformidade:
SERVIDOR, CARGO E LOTAÇÃO REDUÇÃO DA JORNADA DO

EXPEDIENTE DIÁRIO
MIRIAN GONÇALVES DE BARROS – 63572 – Atendente SUS - SS 2 (duas) horas no início
MARIA HELENA MARCONDES PACCAGNAN – 35372 Auxiliar Operacional – SGE02 2 (duas) horas no término
SILVANA DE ANDRADE BENEDITO SILVA – 55688 – Agente Escolar - SE 2 (duas) horas no término
RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA SILVA – 69469 – Atendente SUS - SS 2 (duas) horas no término
ANDREA SOARES DO NASCIMENTO – 50175 – Assistente de Gestão Pública – SGE01 2 (duas) horas no término
LEIVINHO SANTOS ROCHA – 60838 - Assistente de Gestão Escolar - SE 2 (duas) horas no término
ANA CRISTINA GAMBIM RIBEIRO FERNANDES – 16265 – Agente de Administração D - SH 2 (duas) horas no término
MARIA DE JESUS CORDEIRO DA SILVA – 55911 Técnica de Segurança do Trabalho – SGE01 2 (duas) horas no término
SERGIO MARCO ANTONIO JUNIOR – 61673 - Assistente de Gestão Escolar - SE 2 (duas) horas no término
LEANDRO TIAGO DA SILVA – 64346 - Assistente de Gestão Escolar - SE 2 (duas) horas no término
LUCIANA DA SILVA – 58002 – Especialista em Saúde (Psicólogo) - SS 1 (uma) hora no término
RACHEL MONTEIRO LORENCINI – 65754 – Médica de Família - SS 2 (duas) horas no término
EDWARD MARTINS MOREIRA – 27459 – Agente de Administração C - SF 2 (duas) horas no término
ANDERSON SANTOS VIEIRA – 35827 – Auxiliar Operacional – SS19 2 (duas) horas no início
RENATA CARDOSO DE CARVALHO SOUZA – 49937 Atendente SUS - SS 2 (duas) horas no término
MARIA IRALDINA PIRES – 13247 – Psicóloga Escolar – SESE03 2 (duas) horas no término
JOELMA NIVALDA DOS SANTOS - 47121 – Agente Comunitário de Saúde- SS 2 (duas) horas no término
ROSELI FANTI - 68012 - Assistente de Gestão Escolar - SE 2 (duas) horas no término
RICARDO ANTONIO DA SILVA – 44972 – Prático em Farmácia – SS01 2 (duas) horas no término
ROBERTO PEREIRA PARDINHO – 40314 – Educador de Trânsito - STMU 2 (duas) horas no término
ALESSANDRA FAGUNDES LANDIM – 58823 – Agente Comunitário de Saúde - SS 2 (duas) horas no término
2 – Os efeitos desta Portaria se darão a partir do primeiro dia do mês subseqüente a sua publicação.

PORTARIA Nº 1836/2020-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 193/2020-SS,
DELEGA com ônus à Municipalidade, no período de 08.09.2020 a 25.09.2020, a servidora Danielle Lima de
Oliveira Ribeiro (código 54501), Chefe de Divisão Técnica (350), para responder cumulativamente pelas
atribuições do cargo de Diretor de Departamento (302), lotado na SS20, no impedimento de Gleize Mirela
Soares da Paz.

PORTARIA Nº 1837/2020-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 43/2020-CGM,
DELEGA com ônus à Municipalidade, no período de 31.08.2020 a 13.09.2020 e de 15.09.2020 a 29.09.2020,
o servidor Tiago Kroitor Pereira (código 47686), Chefe de Divisão Administrativa (351), para responder
cumulativamente pelas atribuições do cargo de Diretor de Departamento (302), lotado na CGM02, no
impedimento de Edson Ferreira Vale.

PORTARIA Nº 331/2020-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 e o que consta dos
memorandos nºs 57 e 60/2020-SGE01.04.03,
DESLIGA do serviço público municipal, por motivo de falecimento, os servidores abaixo relacionados, lotados
conforme segue:
1-NOME: CREUZA CLEMENTINO (CÓDIGO 17624)
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL (5961-1946) SGE02
DATA: 31.07.2020
2-NOME: NERIVALDO LUIZ LIMA (CÓDIGO 68914)
CARGO: AJUSTADOR MECÂNICO DE MÁQUINAS (539-2) SSP
DATA: 21.08.2020

PORTARIA Nº 332/2020-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, nos termos do artigo 40
§ 20 da Constituição Federal e o que consta do memorando nº 52/2020-SGE01.04.03,
DESLIGA a contar de 01.09.2020, do serviço público municipal, face aposentadoria junto ao I.P.F.P.M.G. e
conforme disposto nas referidas Portarias, os servidores abaixo relacionados, lotados conforme segue:
1-PORTARIA: 132/2020-IPREF

NOME: CRISTIANE DE CARVALHO CARDOSO (CÓDIGO 17157)
CARGO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO F (14-5) SS
2-PORTARIA: 133/2020-IPREF
NOME: ROSEMEIRE BATISTA SALGADO DE ALMEIDA (CÓDIGO 16020)
CARGO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO A (189-41) SSP
3-PORTARIA: 134/2020-IPREF
NOME: MARIA DE FATIMA LOURENCO GUERRA (CÓDIGO 13893)
CARGO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO A (189-63) SDAS
4-PORTARIA: 135/2020-IPREF
NOME: MARIA DE FATIMA BARBOSA (CÓDIGO 22283)
CARGO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO B (188-162) STMU
5-PORTARIA: 136/2020-IPREF
NOME: LUIZ CARLOS APATE (CÓDIGO 12997)
CARGO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO A (189-73) SF

PORTARIA Nº 333/2020-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 e o que consta do
memorando nº 74/2020-SSP10,
RETIFICA as Portarias abaixo relacionadas, conforme segue:
1-1.616/2020-GP, referente ao servidor Fabio Vaz Nery (código 52290), para fazer constar que o período de sua
delegação é de 21.09.2020 a 17.11.2020;
2-1.782/2020-GP, referente ao nomeado Leandro Kasama Shibata, para fazer que sua lotação é para SS19;
3-328/2020-SGE, referente ao servidor Ivan Lacava Filho (código 6569), para fazer constar que o mesmo
ocupará a vaga de nº 38.

PORTARIA Nº 129/2020-SGMSAI/DRA
O Secretário Municipal de Educação PAULO CESAR MATHEUS DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 72/
2020-DTCMP,
SUSTA a pedido, a contar de 15.08.2020, os efeitos das Por tarias abaixo relacionadas, referentes aos
servidores designados para desempenharem as atividades de Coordenador de Programas Educacionais
(5870), conforme segue:
1-NOME: RAIMUNDA MIRTES DE LIMA (CÓDIGO 31188)
PORTARIA: 129/2019-SGMSAI/DRA
2-NOME: MARIANGELA MORTATTI (CÓDIGO 4107)
PORTARIA: 132/2019-SGMSAI/DRA

PORTARIA Nº 130/2020-SGMSAI/DRA
O Secretário Municipal de Educação PAULO CESAR MATHEUS DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no artigo 31-D da Lei Municipal 6.058/2005, na Portaria nº 36/2018-SECEL e o que
consta do memorando nº 70/2020-DTCMP,
DESIGNA em substituição, a contar de 15.09.2020, os servidores abaixo relacionados para desempenharem
as atividades de Diretor de Escola (5988), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais:
1-NOME: LAZARA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA (CÓDIGO 33746) (489)
ENQUADRAMENTO: TABELA IV, GRAU – A, REF. 1
DECORRÊNCIA: AFASTAMENTO DE REINALDO GUILHERME FIX
2-NOME: VANESSA MORA NOGUEIRA (CÓDIGO 42981) (489)
ENQUADRAMENTO: TABELA IV, GRAU – A, REF. 1
DECORRÊNCIA: AFASTAMENTO DE SIMONE CARLETO.

PORTARIA Nº 131/2020-SGMSAI/DRA
O Secretário Municipal de Educação PAULO CESAR MATHEUS DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no artigo 6º da Lei Municipal nº 6.058/2005 e o que consta do memorando nº 68/2020-
DTCMP,
DESIGNA a servidora Alessandra Costa e Silva (código 53488) (353), para desempenhar as atividades de
Coordenador de Programas Educacionais (5870), Tabela III-B, Grau – A, Ref. 1, com jornada de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho.

DEPARTAMENTO DE FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE
CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E COMODATOS DE IMÓVEIS

TERMO DE ADITAMENTO N.º 002 – DATADO DE 27/07/2020
CONTRATO DE LOCAÇÃO N.° 000305/2014-CL
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 61.565/2013

RESUMO DO TERMO DE ADITAMENTO
Locatária: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Locador: VEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Objeto: Termo de Aditamento ao Contrato de Locação do imóvel situado na Rua Pernambuco, nº. 220/250 –
Bairro do Alto, Guarulhos/SP
Finalidade: Sede Operacional da STMU
Contrato n.º: 000305/2014-CL-CL Aditamento n.º: 02
Processo n.º: 61.565/2013
Data da Assinatura: 27/07/2020
Vigência: 60 (sessenta) meses, de 28/07/2020 à 27/07/2025
Gestor do Contrato: Roberto Trotta, C.F. nº. 67.004
Fiscal do Contrato: Selmi de Lima da Silva, C.F. nº. 19.125
Valor: O preço do aluguel mensal continuará a ser de R$ 43.381,07 (quarenta e três mil e trezentos e oitenta
e um reais e sete centavos).
Recurso Orçamentário: 1091.1545300302.114.01.4000001.339039.110
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana - STMU

SECRETARIA DE
GOVERNO MUNICIPAL
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P O R T A R I A Nº 033/2020-SGE (GB)
O Secretário Municipal de Gestão ADAM AKIHIRO KUBO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas no Decreto 21.310/2001, e o constante do inciso II, artigo 27 c/c a alínea “g” do inciso II do artigo
206, ambos da Lei Municipal nº 7.550 de 19 de abril de 2017 e do inciso II do artigo 69 da Lei Orgânica do
Município;
Considerando o grande volume de solicitações encaminhadas mensalmente à Seção Técnica de Controle de
Frequência – SGE01.05.01, para tratamento dos apontamentos de frequência dos mais de 22.000 servidores
que desempenham suas atribuições nesta Prefeitura e;
Considerando a necessidade de otimizar o processo de análise e resposta dessas solicitações, dando maior
agilidade no atendimento e transparência de seus andamentos,
DETERMINA:
1 - O encaminhamento dos documentos relativos aos assuntos de frequência dos servidores deverá ser
realizado via Sistema de Expediente Eletrônico - SIPEX ou via Sistema de Protocolo, conforme o caso, à
SGE01.05.01, observando-se as orientações constantes do Anexo I da presente Portaria.
2 - As orientações e requerimentos para cumprimento da presente determinação constarão do Portal do
Servidor em Guia de Serviços > Requerimentos de Frequência.
3 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexo – I
Portaria n° 33/2020-SGE (GB)

P O R T A R I A Nº 034/2020 – SGE (GB)
O Secretário Municipal de Gestão ADAM AKIHIRO KUBO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas
no Decreto 21.310/2001;
Considerando o artigo 63, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município;
Considerando o disposto na Lei 7.696 de 27/02/2019, e o contido nos Processos Administrativos nº 29395/2020
e 29398/2020;
RESOLVE:
1- Retificar o anexo – I da Portaria nº 010/2019-SGE (SERVIDORES TRANSPOSTOS), para fazer constar as
seguintes exclusões:
I - Exclusões:
Nome Matr. Função Motivo na
Lei 7.696/2019
ALESSANDRA CORREA RANGEL MORINE 32696 TECNICO (A) DE DIAGNOSTICOS ART. 3º - I
SERGIO DONISETE PEREIRA 42691 AUXILIAR OPERACIONAL ART. 3º - I
2- Os servidores excluídos do quadro dos transpostos, em face do que determina o artigo 5º da Lei 7.696/19
de 27/02/2019, passam a compor o quadro especial suplementar, regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho - C.L.T.
3- Os efeitos desta Portaria se darão a partir do primeiro dia do mês subseqüente a sua publicação

EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 007/2020–SGE
O Secretário 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, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Torna público o não atendimento ao item 7.4 do Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 04/2019-SGE01,
pelas Senhoras:
41 MARCIA MIEKO SUGIYAMA
42 GLEYZIELEN SANTOS DE SANTANA
43 BRUNA ELIS NAZARIO DA SILVA
Convocada através do Edital nº 007/2020-SGE, para estagiar na área de DIREITO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2020–SGE
O Secretário 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, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município, e o que
consta do Edital de Abertura nº 04/2019-SGE01, Processo nº 50.252/2019 e Requisição nº 07/2020-SJU
CONVOCA, para entrega de documentos e assinatura do Termo de Compromisso, os senhores abaixo
relacionados, face aprovação em processo seletivo para estágio na área de DIREITO junto a Secretaria de
Justiça, conforme edital de classificação nº 03/2020-SGE01.
44 JENIFER ADRIANA SANTOS FONSECA
45 SAMANTHA GOMES SOUSA
46 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA
Devendo enviar a documentação necessária no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da presente publicação,
para o email guarulhos@ciee.ong.br.
A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos no prazo acima, implicará na perda da vaga.

CORREGEDORIA DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 431/2020-SJU04

De 01 de setembro de 2020.
O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 200 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme Processo Administrativo nº 27864/2019.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 058/2020-SJU04, conforme segue:
Excluir: Rita de Cássia Natalina Pantalena – CF 17820 – Membro
Incluir: Anderson Alves Ferreira – CF 34976 – Membro
2. A Comissão de PAD rito Sumário passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Célio Cruz Oliveira – CF 16588
Membros: Anderson Alves Ferreira – CF 34976
: Erika de Assunção Santos – CF 55164

SECRETARIA DE GESTÃO

SECRETARIA DE JUSTIÇA

Secretária: Ana Cristina de Fátima Lima – CF 27092
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário

PORTARIA Nº 432/2020-SJU04
De 01 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme sindicância instaurada através do PA nº 52566/219.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 355/2020-SJU04, conforme solicitado através do Memº. 194/20-SSP:
Excluir: Vantuil Fernandes dos Santos – CF 42865
Incluir: Augusto Luciano dos Reis – CF 21939
2. A Comissão de Sindicância passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Reinaldo Cruz Lima – CF 51008
Membros: Augusto Luciano dos Reis – CF 21939
: Luciane Siqueira – CF 28517
Secretária: Adriana Prana – CF 14788
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 433/2020-SJU04
De 01 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme sindicância instaurada através do PA nº 80611/2019.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 227/2020-SJU04, conforme solicitado através do Memº. 01/2020-CS:
Excluir: Claudia Borelli Mignella Fidalgo – CF 40890
Incluir: Débora Felix Menezes – CF 48218
2. A Comissão de Sindicância passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Adalberto José Mathias Pinto – CF 56193
Membros: Débora Feliz Menezes – CF 48218
: Ana Cristina de Fátima Lima – CF 27092
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 434/2020-SJU04
De 01 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, a fim de apurar eventuais irregularidades ocorridas no Cemitério Necrópole do Campo
Santo, conforme Processo Administrativo nº 46676/2017.
RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos acima descritos, composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: Rosilene Henrique Gomes da Silva – CF 10245
Membro: Luis Ferreira de Macena – CF 49377
Secretário: Lucas Alves Ferreira – CF 13383
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 435/2020-SJU04
De 01 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, com a finalidade de apurar os fatos ocorridos referente a colisão de veículo oficial (DT-
2329), conforme Processo Administrativo nº 28030/2020.
RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos acima descritos, composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: Priscilla Marcelino Corrêa – CF 27236
Membros: Helder Takeo Kogawa – CF 18552
: Antonio Balzano Filho – CF 28903
Secretária: Cátia dos Santos Silva Aquino – CF 46598
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 436/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, com a finalidade de apurar furto de bem patrimonial ocorrido nas dependências do SAE
Carlos Cruz, conforme BO nº 920719/2020, oriundo Processo Administrativo 28700/2020.
RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos acima descritos, composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: Vivian Pedrosa da Cruz – CF 51500
Membros: Alexandre André da Paixão Ribeiro – CF 20224
: Marta Lopes Nogueira – CF 15542
Secretária: Beatriz Lumena Tao Buzio – CF 51518
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 437/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades referente aos fatos relatados no PA
nº 28058/2020, oriundo da Secretaria da Saúde.
RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos acima descritos, composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: Fabiana Bueno Pena – CF 53987
Membro: Adriano Gentil de Freitas – CF 32521
: Selma Cristina Pinheiro da Silva – CF 55795
Secretária: Cícera Maria André de Souza – CF 50921
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 438/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades referente aos fatos relatados no PA
nº 28057/2020, oriundo da Secretaria da Saúde.
RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos acima descritos, composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: Ana Cristina Viana Pereira – CF 25307
Membro: Ieda Vidigal Durante Oliveira – CF 18859
: Marinalva Lopes Ferreira de Oliveira – CF 45885
Secretária: Andressa Cristine Silva – CF 55271
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 439/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 206 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme Processo Administrativo nº 73713/2018.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 061/2019-SJU04, alterada pela Portaria nº 011/
2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar rito Ordinário,
conforme memº. nº 11/2020-CP.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 440/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme Processo Administrativo nº 24496/2020.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 356/2020-SJU04, conforme Memorando nº 01/2020-
CS para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 441/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
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confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme Processo Administrativo nº 18784/2020.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 251/2020-SJU04, conforme Memorando nº 32/2020-
STMU01.02, para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 442/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 200 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme Processo Administrativo nº 55751/2019.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 125/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar rito Sumário, conforme Memorando nº 003/20-COMPAS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 443/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 200 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme Processo Administrativo nº 55757/2019.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 127/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar rito Sumário, conforme Memorando nº 003/20-COMPAS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 444/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 200 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme Processo Administrativo nº 55766/2019.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 129/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar rito Sumário, conforme Memorando nº 003/20-COMPAS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 445/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 200 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme Processo Administrativo nº 55765/2019.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 065/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar rito Sumário, conforme Memorando nº 07/20-COMPAS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 446/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 200 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme Processo Administrativo nº 55749/2019.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 067/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar rito Sumário, conforme Memorando nº 09/20-COMPAS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 447/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 200 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme Processo Administrativo nº 55762/2019.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 128/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar rito Sumário, conforme Memorando nº 03/20-COMPAS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 448/2020-SJU04
De 02 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades apontadas do PA nº 26246/2020.
RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos acima descritos, composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: Wilson Roberto Hackmey – CF 12462
Membros: Claudia Huller Calazans Fialho – CF 27387
: Diana Cardoso de Melo Matos – CF 51830
Secretário: Saul Gabriel Menezes Gomes – CF 69967
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
DIVISÃO ADM. DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO – SDU03.10

SEÇÃO TECNICA DE PUBLICIDADE – SDU03.10.04
EDITAL DE AUTUAÇÃO Nº 007/2020

 SDU03.10.04 “SEÇÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÁREA PARTICULAR”
Pelo presente edital, ficam AUTUADOS os senhores responsáveis pelos Anúncios abaixo relacionados, por não
providenciar junto a esta Prefeitura de Guarulhos (artigo nº 213 da Lei Municipal 3573/1990), dentro do prazo
cabível, sua regularização e o prazo para recurso em primeira instância é de 30 (trinta) dias consecutivos
contados da data desta publicação, conforme segue:
AUTUAÇÃO Nº 110112 – LAVRADA EM 28/08/2020
Responsável: AMPLILUME PAINÉIS MÍDIA EXTERIOR LTDA
CNPJ: 07.181.835/0001-34
Endereço do Autuado: Rua Alcântara, 628 – Vila Maria Baixa – São Paulo/SP
Endereço do Anúncio: Monteiro Lobato, 574 esquina com a Av. Paulo Faccini - Macedo
Descrição do Anúncio: Totem publicitário do tipo Complexo
Solicitação: O estabelecimento supra mantém anúncio publicitário complexo tipo (totem) instalado na Av.
Monteiro Lobato, 574 esquina com a Av. Paulo Faccini, Macedo, sem a devida Licença desta municipalidade.

PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 008/2020

 SDU03.10.04 “SEÇÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÁREAS
PARTICULARES”

Pelo presente edital, ficam NOTIFICADOS os senhores responsáveis pelos Anúncios abaixo relacionados, a
providenciar junto a esta Prefeitura de Guarulhos, (artigos 213 da Lei Municipal 3573/1990 ), no prazo de 08
(oito) dias a contar da data desta publicação, conforme segue:
NOTIFICAÇÃO Nº 110113 – LAVRADA EM 28/08/2020
Responsável: CB Guarulhos Comércio de Alimentos Ltda
Inscrição Mobiliária: 365974
Endereço do anunciante: Rua Bartholomeu de Carlos, 230 – Jd. Flor da Montanha
Endereço do Anúncio: Av. Monteiro Lobato, 1195 - Macedo
Descrição do Anúncio: Totem Complexo
Solicitação: V.Sra. Veicula e mantém um anúncio publicitário tipo complexo (totem) em área livre do imóvel sito
à Av. Monteiro Lobato, 1195, Macedo, sem licença desta municipalidade.
NOTIFICAÇÃO Nº 108454 – LAVRADA EM 31/10/2019
Responsável: JCDECAUX MIDIA AEROPORTO LTDA
Inscrição Mobiliária: 212818
Endereço do anunciante: Rua José Versolato, 111 bl. B sala 2305 – Centro – S. Bernardo do Campo/SP
Endereço do Anúncio: Rodovia Helio Smidt (tab 20)
Descrição do Anúncio: Outdoor Complexo
Solicitação: A empresa supra possui anuncio veiculado em outdoor na Rodovia Helio Smidt sem o devido
licenciamento (tab 20).

PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME

EDITAL DE OFÍCIO Nº 009/2020
 SDU03.10.04 “SEÇÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÁREA PARTICULAR”

Pelo presente edital, ficam OFICIADOS os senhores responsáveis pelos Anúncios abaixo relacionados a
remover toda a publicidade ou propaganda em muro no prazo de 08 (oito) dias, a contar da data desta
publicação (Lei 6207/2007, artigo 1º §§ 1º e 2º, artigo 2º Incisos I e II e artigo 3º), conforme segue:
OFÍCIO Nº 019/2019 SDU03.10 – CONFECCIONADO EM 04/04/2019
Responsável: AUREA DE OLIVEIRA SILVA
Inscrição Imobiliária: 082.65.55.1645.01.000 e suas frações
Endereço de entrega: Rua Manoel Bernardo de Medeiros, 38 - Macedo
Endereço do Anúncio: Estrada Municipal 325 – Sítio Invernada
Descrição do Anúncio: Pintura Mural
Solicitação: Toda a publicidade e/ou propaganda em muros é PROIBIDA de acordo com LM 6207/2007. Desta
forma estamos NOTIFICANDO PRELIMINARMENTE para que a publicidade em questão seja removida no
prazo legal. No caso de omissão, o responsável será autuado no valor de 600 UFG’s (Seiscentas Unidades
Fiscais de Guarulhos), a publicidade será removida e o valor das despesas da remoção serão cobradas pela
municipalidade conforme a legislação citada.

PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME

PORTARIA Nº 049/2020- SO
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as
atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos
firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento ao quanto
disposto no art. 6º, o Secretário Engº Marco Antonio Guimarães, no uso de suas atribuições legais, e no âmbito
desta Secretaria de Obras, 
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores, como gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização,
avaliação e ateste da execução do seguinte: Autorização de Fornecimento/Execução de Serviços pertencente
a esta Pasta, conforme planilha anexa:

I- Os gestores e fiscais ora indicados, deverão atender às disposições constantes dos Decretos nº. 33912 de
16 de janeiro de 2017, e nº. 33.703 de 29 de setembro de 2016, bem como às demais condições estabelecidas
nos respectivos Processos, Contratos e/ou Convênios;
II- Os membros ora nomeados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 050/2020- SO
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as
atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos
firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento ao quanto
disposto no art. 6º, o Secretário Engº Marco Antonio Guimarães, no uso de suas atribuições legais, e no âmbito
desta Secretaria de Obras, 
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores, como gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização,
avaliação e ateste da execução do seguinte: Autorização de Fornecimento/Execução de Serviços pertencente
a esta Pasta, conforme planilha anexa:

I- Os gestores e fiscais ora indicados, deverão atender às disposições constantes dos Decretos nº. 33912 de
16 de janeiro de 2017, e nº. 33.703 de 29 de setembro de 2016, bem como às demais condições estabelecidas
nos respectivos Processos, Contratos e/ou Convênios;
II- Os membros ora nomeados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Portaria n° 201/2020 – SSP
RODNEI OTÁVIO MINELLI, Secretário de Serviços Públicos, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, bem como,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 33.912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as
atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos
firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta,

R E S O L V E:
Artigo 1º - Designar os Gestores e Fiscais, responsáveis pelos acompanhamentos, fiscalizações, avaliações
e atestes das execuções dos contratos, incumbidos do recebimento dos materiais e/ou serviços abaixo
indicados:

Contratação de Empresa
Nº PROCESSO 67511/2019
CONTRATO ARP N.º 000105/2020 - CL
EMPRESA ARTA ADMINISTRATIVA DE BENS LTDA
OBJETO Contrato de locação do imóvel na av. Coqueiral nº 100-D e 100-G, Cidade Seródio Guarulhos - SP
GESTOR Marcelo Cristiano da Cruz CF 34626
FISCAL Fábio Vicente Mangea CF 63838
Artigo 2º - Os Gestores e Fiscais, ora indicados, deverão atender às disposições constantes dos Decretos
Municipais nº 33.912, de 16 de janeiro de 2017 e, 33.703, de 29 de setembro de 2016, bem como, às demais
condições estabelecidas nos respectivos processos e contratos.
Artigo 3º - Os membros ora nomeados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades
funcionais.
Artigo 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº. 018/2020-SE
O Secretário Municipal de Educação, Sr. PAULO CÉSAR MATHEUS DA SILVA, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo inciso II, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município, em cumprimento do disposto no
inciso VI, do artigo 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 2015; e no
cumprimento das disposições contidas no Decreto Municipal nº 33.912, de 2017, que estabelece as atividades
e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos e ajustes
firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, no âmbito desta Secretaria;
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, em conformidade com a legislação pertinente, o Diretor do Departamento de Controle da
Execução Orçamentária da Educação, como Gestor dos Termos de Colaboração celebrados no âmbito da
Secretaria de Educação com os Conselhos Escolar/Educacional/Gestor das unidades vinculadas à Rede
Municipal de Educação, com o objetivo de atender o Programa de Recursos Educacionais Descentralizados -
PROREDE criado nos termos da Lei 7.270/2014 de 15 de maio de 2014 e suas alterações.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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PORTARIA Nº19/2020-SE
O Secretário Municipal de Educação, Paulo Cesar Matheus da Silva, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Artigo 81, Incisos I e II da Lei nº 4213/1992;
Considerando as atribuições da Divisão Técnica de Informações Educacionais, no que se refere à apresentação
de Indicadores que subsidiam o planejamento de ações da Secretaria de Educação, conforme orientações do
governo;
Considerando que as Informações Educacionais se referem à totalidade das ações da pasta da Educação e
que seus dados perpassam por todos os departamentos envolvidos;
Considerando a necessidade de fortalecer e potencializar as políticas e diretrizes educacionais baseadas tanto
nos indicadores, quanto no planejamento único e integrado;

R E S O L V E:
Art. 1º - Avocar a Divisão Técnica de Informações Educacionais- SE06.05, suas subunidades e respectivas
atribuições ao Gabinete do Secretário de Educação.
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº20/2020-SE
O Secretário Municipal de Educação, Paulo Cesar Matheus da Silva, no uso de suas atribuições legais que lhe
conferem os incisos I e II do artigo 81 da Lei nº 4.213/1992;
Considerando a necessidade de manter a gestão das Parcerias celebradas nos termos da Lei 13.019/2014,
bem como a otimização de procedimentos administrativos;

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica avocada ao Gabinete do Secretário de Educação a Divisão Técnica de Gestão de Convênios–
SESE01.06, sua estrutura básica e respectivas atribuições.
Art. 2º - Ficam as atribuições avocadas na forma do artigo anterior delegadas ao Departamento de Controle da
Execução Orçamentária da Educação – SESE03.
Art. 3º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº21/2020-SE
O Secretário Municipal de Educação, Paulo Cesar Matheus da Silva, no uso de suas atribuições legais que lhe
conferem os incisos I e II do artigo 81 da Lei nº 4.213/1992;
Considerando a necessidade de manter a gestão das Parcerias celebradas nos termos da Lei 13.019/2014, no
âmbito do Programa de Recursos Educacionais Descentralizados – PROREDE, autorizado pela Lei 7.270/
2014, bem como a otimização de procedimentos administrativos;

R E S O L V E:
Art. 1º - Delega ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação – SESE03, a estrutura
básica e respectivas atribuições da Divisão Técnica de Conselho Escolar – SE00.14.
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº. 22/2020-SE
de 31 de Agosto de 2020

Dispõe sobre: Alteração da composição dos membros do Grupo de Trabalho Intersetorial instituído pela
Portaria 15/2020-SE, de 07/08/2020.
O Secretário de Educação, Paulo Cesar Matheus da Silva, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o disposto no Decreto 31.148/2013,

R E S O L V E:
Art 1º - Alterar a composição dos membros do Grupo de Trabalho Intersetorial para discussão e alinhamento
de normas e protocolos para produção de diretrizes, com vistas à retomada, quando houver a possibilidade,
das atividades escolares presenciais na Rede Municipal de Ensino, de forma planejada, organizada e com
segurança, em função da pandemia de COVID-19, conforme segue:
Representantes do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos -
STAP
Exclui:
Titular: Pedro Zanotti Filho
Suplente: Renata Fernanda Lopes Grota
Inclui:
Titular: Viviane Lourenço da Silva
Suplente: Paula Aparecida Vieira Geraldelli
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

EXTRATOS DE ADITAMENTOS DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO-PROREDE:-
- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS - OBJETO: Colaboração Técnica
e Financeira para promover o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito na Unidade Educacional – com
recursos do programa PROREDE - FINALIDADE: repasse de cota especial.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração
com dispensa de Chamamento Público

A Secretaria de Educação torna público o extrato do Termo de Apostilamento ao 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, firmado com Organização da Sociedade Civil e esta Secretaria de
Educação para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal
de Guarulhos, na modalidade Educação Básica / Educação Infantil – Creche, conforme segue:
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 - AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.324/2018-
SECEL03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº. 17.324/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02-17.324/2018-SECEL03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31.389/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICIPIO DE GUARULHOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ONG - INSTITUTO CULTURAL E CIDADANIA SANTA RITA
FINALIDADE: Readequação do número de vagas atendidas e valores em Berçário I e/ou II e Maternal para o
exercício de 2020, conforme Portaria nº 35/2019-SE e atualização do valor da locação do imóvel onde se situa
a unidade escolar.
ONDE SE LÊ:
ATENDIMENTO 148 CRIANÇAS (carga horária de 10 (dez) horas diárias), SENDO 80 CRIANÇAS NO
BERÇÁRIO I E/OU II E 68 CRIANÇAS NO MATERNAL;
VALOR MENSAL: R$ 115.205,04 (cento e quinze mil, duzentos e cinco reais e quatro centavos); e
VALOR MENSAL DO ACRÉSCIMO PARA CUSTEAR LOCAÇÃO: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
LEIA-SE:
ATENDIMENTO 148 CRIANÇAS (carga horária de 10 (dez) horas diárias), SENDO 69 CRIANÇAS NO
BERÇÁRIO I E/OU II E 79 CRIANÇAS NO MATERNAL;
VALOR MENSAL: R$ 112.510,04 (cento e doze mil, quinhentos e dez reais e quatro centavos); e
VALOR MENSAL DO ACRÉSCIMO PARA CUSTEAR LOCAÇÃO: R$ 6.880,06 (seis mil, oitocentos e oitenta
reais e seis centavos)
DATA DE ASSINATURA: 26 DE AGOSTO DE 2020.

Extratos dos aditivos aos Termos de Colaboração - PROREDE
EXTRATO: ADITAMENTO: 03-6224/2018-SECEL03 PA: 2960/2018 Administração Pública Parceira: Município
de Guarulhos Entidade Beneficiária: CONSELHO ESCOLAR EPG EVANIRA VIEIRA ROMÃO Objeto:
Colaboração Técnica e Financeira para promover o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito na Unidade
Educacional - PROREDE Valor: R$ 45.000,00
EXTRATO: ADITAMENTO: 03-12624/2018-SECEL03 PA: 3599/2018 Administração Pública Parceira:
Município de Guarulhos Entidade Beneficiária: CONSELHO ESCOLAR EPG PROFESSORA IONE
GONÇALVES DE OLIVEIRA DE CONTI Objeto: Colaboração Técnica e Financeira para promover o
desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito na Unidade Educacional - PROREDE Valor: R$10.000,00
EXTRATO: ADITAMENTO: 03-7524/2018-SECEL03 PA: 3597/2018 Administração Pública Parceira: Município
de Guarulhos Entidade Beneficiária: CONSELHO ESCOLAR EPG INEZ RIZZATTO RODRIGUES Objeto:
Colaboração Técnica e Financeira para promover o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito na Unidade
Educacional - PROREDE Valor: R$33.000,00
EXTRATO: ADITAMENTO: 03-12324/2018-SECEL03 PA: 2939/2018 Administração Pública Parceira:

Município de Guarulhos Entidade Beneficiária: CONSELHO ESCOLAR DALVA MARINA RONCHI MINGOSSI
Objeto: Colaboração Técnica e Financeira para promover o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito na
Unidade Educacional - PROREDE Valor: R$30.903,00
EXTRATO: ADITAMENTO: 05-5824/2018-SECEL03 PA: 2956/2018 Administração Pública Parceira: Município
de Guarulhos Entidade Beneficiária: CONSELHO ESCOLAR EPG ELIS REGINA Objeto: Colaboração Técnica
e Financeira para promover o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito na Unidade Educacional -
PROREDE Valor: R$50.000,00
EXTRATO: ADITAMENTO: 05-824/2018-SECEL03 PA: 2838/2018 Administração Pública Parceira: Município
de Guarulhos Entidade Beneficiária: CONSELHO GESTOR CEU PARQUE SÃO MIGUEL Objeto: Colaboração
Técnica e Financeira para promover o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito na Unidade Educacional
- PROREDE Valor: R$127.600,00

CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PORTARIA Nº 074/2020-SASP02

O Corregedor da Guarda Civil Municipal MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c” do inciso III da letra C do anexo II da Lei Municipal n° 7.792/2019 e Art. 201 da Lei
Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 30.625/2020-
SASP02, com fulcro no Art. 194 da Lei Municipal nº 1.429/1968,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: João Maniuc Mimura Barbosa- Código Funcional nº 24.739;
Membros: Cleusa Maria Celestino- Código Funcional n° 35.053; e
Sandro Villas Boas - Código Funcional n° 54.200.
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.

EXTRATO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO 2020
Termo de Colaboração N.º 2027/2020
Processo Administrativo Nº: 27946/2020
Parceiros: Prefeitura de Guarulhos e Núcleo Batuíra Serviço de Promoção da Família
Serviço: Serviço Especializado para População em Situação de Rua, com foco na retaguarda para Pessoas em
Situação de Rua, sintomáticas para o Covid-19.
Justificativa: O serviço é de suma importância para a garantia do direito constitucional à saúde da população
em situação de rua, uma vez que oferece a possibilidade, para este público, do cumprimento das recomendações,
exaradas pelas autoridades sanitárias, de isolamento para recuperação e não proliferação da doença, sendo
certo que as especificações do serviço deverão seguir, no estabelecimento das condições para seu funcionamento,
todas as recomendações exaradas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde.
Meta: 20 vagas
Valor Total: R$ 230.000,00
Valor do recurso federal (vinculado): R$ 230.000,00
Vigência: 21/07/2020 a 20/10/2020
Responsável pela Instituição: ANA LÚCIA SILVA
Responsável pela Prefeitura: ALEX VITERALE
Termo de Colaboração N.º 2127/2020
Processo Administrativo Nº: 28808/2020
Parceiros: Prefeitura de Guarulhos e Núcleo Batuíra Serviço de Promoção da Família
Serviço: Serviço Socioassistencial para execução indireta de produção de máscaras para distribuição à
população em situação de vulnerabilidade, como expansão do programa “Máscaras pela Vida”.
Justificativa: Proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para a população em situação de
desemprego e vulnerabilidade socioeconômica residente no Município de Guarulhos, implicando, por parte do
beneficiário, na participação em atividades de confecção de máscaras, a serem direcionadas ao Programa em
tela. Levando-se em consideração que tal seleção visa a garantia de inserção de profissionais na área de corte
e costura, que por sua vez são autônomas, ou trabalham em cooperativa e que por conta da pandemia causada
pelo Covid-19, encontram-se sem renda, a geração de renda é um dos princípios basilares, para trabalhar a
autonomia do indivíduo e suas famílias. Não obstante a isso a continuidade de fornecer máscaras a população
mais vulnerável é fundamental, para se manter os cuidados ao contagio do Covid-19, conforme apregoa a
OMS. Tratam-se de famílias que, por vezes, não tem condições de comprar máscaras, residem e vivem em
locais onde há um número considerável de vulnerabilidade socioeconômica.
Meta: 250.000 máscaras
Valor Total: R$ 750.000,00
Valor do recurso federal (vinculado): R$ 750.000,00
Vigência: 20/08/2020 a 04/10/2020
Responsável pela Instituição: ANA LÚCIA SILVA
Responsável pela Prefeitura: ALEX VITERALE

REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE IMPRENSA DO COMUNICADO PUBLICADO
NO D. O. Nº 111/2020-GP DE 1º/9/2020

A Secretaria de Habitação, considerando à realização do sorteio de 1026 unidades habitacionais do Programa
Minha Casa Minha, Vida para servidores públicos municipais, realizado no dia 1° de julho de 2016, nas
dependências do Centro Municipal de Educação Adamastor, comunica:
Os servidores classificados e reclassificados através do Diário Oficial de 12/02/2019 Anexos I, III e IV
e os servidores suplentes classificados através do Diário Oficial de 14/12/2018 – Anexo I, a partir da
classificação 1001º à 2765º e Anexo IV servidores reclassificados, que permanecem ativos na Prefeitura
de Guarulhos, SAAE/SABESP, IPREF, Câmara Municipal e Proguaru, que tenham interesse na aquisição de
uma das 294 unidades disponibilizadas na 1ª fase, tem 05 dias contados da data desta publicação para
encaminhar e-mail para residencialcupuacucaixa@creditimob.com.br que automaticamente responderá ao e-
mail com a lista de documentos a serem anexados para análise.
Os servidores que não participaram do processo de seleção do sorteio de 2016, os inabilitados e os excluídos que
estejam ativos também poderão encaminhar e-mail para residencialcupuacucaixa@creditimob.com.br demonstrando
seu interesse e poderão ter sua documentação analisada para completar a demanda caso seja necessário.
A Construtora e Incorporadora Faleiros indicou a empresa Credit Imob (empresa credenciada pela
CAIXA) para realizar o processo de análise e envio da documentação junto à Caixa Econômica
Federal – CEF, informar aos servidores sobre o resultado da pesquisa, sobre o processo de aprovação
de crédito e de posterior assinatura de contrato de financiamento ao cliente caso seja aprovado,
respeitando a ordem de classificação.

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2020 – DDH

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Habitação / Departamento de Desenvolvimento Habitacional
- SH01, com sede na Avenida Guarulhos, nº 2.200, Vila Augusta, Guarulhos/SP, vem por meio deste NOTIFICAR:
1. ZARIF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, com sede na Rua Jamil João Zarif, nº 684 -
Taboão, Guarulhos – SP, CEP 07143-000, proprietários do imóvel objeto da Matrícula nº 115.408 do 2º Oficial
de Registro de Imóveis de Guarulhos;nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017,
do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018 e do artigo 19 da Lei Municipal 7.804 de 20
de dezembro de 2019, para apresentar-se na Secretaria de Habitação para tratrar da regularização fundiária de
interesse social REURB-S, da Urbanização Integrada Santo Agostinho junto com o Conjunto
Habitacional de Interesse Social Santo Agostinho, localizado na Rua Joaquina de Jesus, n° 571, Taboão,
neste município de Guarulhos, cuja regularização fundiária está sendo tratada no Processo Administrativo
nº 7129/2017, já notificados sob as NOTIFICAÇÕES: Nº 014/2020-DDH.
2. E a quem interessar possa;
A fim de dar-lhes conhecimento que, está sendo promovida a regularização fundiária dos núcleos supra
qualificados, todos localizados neste município de Guarulhos.
Eventual impugnação devidamente fundamentada, deverá ser protocolada na Central de Atendimento ao
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO
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Cidadão - Fácil, localizada na Av. Bom Clima, nº 49, bairro Bom Clima, cidade de Guarulhos - SP, sendo que a
ausência de manifestação será interpretada como concordância com a Reurb promovida pelo Município,
conforme disposto na Lei Federal 13.465/2017, nos termos do Decreto Federal 9.310/2018 e no disposto na Lei
Municipal 7.804/2019.
Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone nº 2088-5601 de segunda à sexta-feira das 8h às 16h.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 004/2020 – DDH
A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Habitação / Departamento de Desenvolvimento Habitacional
- SH01, com sede na Avenida Guarulhos, nº 2.200, Vila Augusta, Guarulhos/SP, vem por meio deste NOTIFICAR
qualidade de confinantes do imóvel objeto da regularização fundiária:
1. Belarmino da Ascenção Marta, brasileiro, empresário, RG n° 1.870.869-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
n° 107.928.138-04, casado pelo regime de comunhão geral de bens, anteriormente a vigência da Lei 6.515/77,
e sua esposa NIVIA DA SILVA MARTA, brasileira, do lar, RG, n° 2.963.191-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob
n° 246.936.448-54, , residentes e domiciliados na Rodovia Regis Bittencourt, n° 1300, na Cidade de Taboão da
Serra, deste Estado, proprietários do imóvel objeto das Matrículas nº 78.766 do 2º Registro de Imóveis de
Guarulhos, inscrito na Inscrição Cadastral sob nº. 084.35.75.1223.04.000-3/01.000-6/02.000-5/03.000-4
(área maior) e Matrícula n° 82.825 do 2° Registro de imóveis de Guarulhos, inscrito na Inscrição Cadastral
sob n° 084.35.75.0691.00.000-2, nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017,
artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018 e artigo 19 da Lei Municipal 7804 de 20 de
dezembro de 2019, acerca da regularização fundiária de interesse social - REURB-S,do “CONJUNTO
HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL BELA VISTA”, localizado Rua Agnello Trama, 77, neste município de
Guarulhos, cuja regularização fundiária está sendo tratado no Processo Administrativo nº 32.551/2016, já
expedidas cartas de notificações: Nº 015/2020-DDH.
2. E a quem interessar possa;
A fim de dar-lhes conhecimento que, está sendo promovida a regularização fundiária dos núcleos supra
qualificados, todos localizados neste município de Guarulhos.
Eventual impugnação devidamente fundamentada, deverá ser protocolada na Central de Atendimento ao
Cidadão - Fácil, localizada na Av. Bom Clima, nº 49, bairro Bom Clima, cidade de Guarulhos - SP, sendo que a
ausência de manifestação será interpretada como concordância com a Reurb promovida pelo Município,
conforme disposto na Lei Federal 13.465/2017, nos termos do Decreto Federal 9.310/2018 e no disposto na Lei
Municipal 7.804/2019.
Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone nº 2088-5601 de segunda à sexta-feira das 8h às 16h.

Portaria nº 176/2020 - SS
O Secretário da Saúde da Prefeitura Municipal de Guarulhos, JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE, no
uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo nº29396/2020-SS;
RESOLVE:
1. Instituir a Comissão Organizadora do Processo Seletivo para Residência Multiprofissional em Atenção
Básica/ Saúde da Família e Saúde Mental:
Coordenador (a): Walter Freitas Júnior – CF 19615
- Driany Luiza dos Santos – CF 22212
- Janaina Giampauli – CF 54448
- Cristiane Cavazani Xavier – CF 49682
2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 177/2020 - SS
O Secretário da Saúde da Prefeitura Municipal de Guarulhos, JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE, no
uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo nº29394/2020-SS;
RESOLVE:
1. Instituir a Comissão Organizadora do Processo Seletivo para Residência Médica em Medicina Geral de
Família e Comunidade
Coordenador (a): Walter Freitas Júnior – CF 19615
- Driany Luiza dos Santos – CF 22212
- Janaina Giampauli – CF 54448
- Cristiane Cavazani Xavier – CF 49682
2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA nº 180/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, JOSÉ MARIO STRANGHETTI
CLEMENTE, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o contido no Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre as
atividades e os procedimentos a serem observados pelos órgãos gestores e pelos fiscais de contratos
firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Indireta, e com a finalidade de dar cumprimento
quanto ao disposto no art. 6º, solicitamos a publicação de designação dos servidores abaixo nomeados, como
gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução dos
seguintes Contratos pertencentes a esta Pasta:
Considerando o que consta no Memorando nº 035/2020 – SS19
RESOLVE:
Art. 1º – Designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos desta Pasta.

I – Os servidores designados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA nº 181/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, JOSÉ MARIO STRANGHETTI
CLEMENTE, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o contido no Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre as
atividades e os procedimentos a serem observados pelos órgãos gestores e pelos fiscais de contratos
firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Indireta, e com a finalidade de dar cumprimento
quanto ao disposto no art. 6º, solicitamos a publicação de designação dos servidores abaixo nomeados, como
gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução dos
seguintes Contratos pertencentes a esta Pasta:
Considerando o que consta no Memorando nº 1691/2020 – SS21.03
RESOLVE:
Art. 1º – Designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos desta Pasta.

I – Os servidores designados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA nº 182/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, JOSÉ MARIO STRANGHETTI
CLEMENTE, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o contido no Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre as
atividades e os procedimentos a serem observados pelos órgãos gestores e pelos fiscais de contratos
firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Indireta, e com a finalidade de dar cumprimento
quanto ao disposto no art. 6º, solicitamos a publicação de designação dos servidores abaixo nomeados, como
gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução dos
seguintes Contratos pertencentes a esta Pasta:
Considerando o que consta no Memorando nº 026/2020 – SS19.02
RESOLVE:
Art. 1º – Designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos desta Pasta.

I – Os servidores designados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 183/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA DE GUARULHOS JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE,
no uso de suas atribuições legais; e considerando o disposto no memorando circular nº 010/2020-SS02.12;
RESOLVE:
Art. 1º Retificar o item 1.6 da Portaria nº 001/2020-SS, para fazer constar conforme segue:
1.6 - Dia de mobilização nacional da campanha de vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para
atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente em 17/10/2020 das 08h00 às 17h00 nas
Unidades Básicas de Saúde do Município.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA nº 184/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, JOSÉ MARIO STRANGHETTI
CLEMENTE, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o contido no Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre as
atividades e os procedimentos a serem observados pelos órgãos gestores e pelos fiscais de contratos
firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Indireta, e com a finalidade de dar cumprimento
quanto ao disposto no art. 6º, solicitamos a publicação de designação dos servidores abaixo nomeados, como
gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução dos
seguintes Contratos pertencentes a esta Pasta:
Considerando o que consta no Memorando nº 097/2020 – SS19.04
RESOLVE:
Art. 1º – Designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos desta Pasta.

I – Os servidores designados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 189/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA DE GUARULHOS JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE,
no uso de suas atribuições legais;
Considerando o disposto no Decreto 36917/2020, que estabelece exceção as Secretarias que prestam serviços
essenciais, com vistas a não acarretar prejuízo no atendimento à população;
Considerando a supremacia do interesse público, bem como da garantia do direito fundamental à saúde,
previstos constitucionalmente;
Considerando o agravamento do déficit no quadro de recursos humanos das unidades de saúde, apurados em
decorrência do afastamento dos servidores;
Considerando a necessidade de retomada dos atendimentos no mês vigente e o estabelecimento de estratégias
para enfrentamento ao combate da COVID-19;
E, Considerando o risco de desassistência à saúde no Município no momento em que os serviços de saúde,
pela atribuição que lhe é conferida devem se apresentar fortes e atuantes.
RESOLVE:
Art. 1º Sustar os efeitos da Portaria nº 179/2020-SS de 01/09/2020 a partir de 08/09/2020, retornando todos os
servidores para a prestação de serviços presenciais.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na presente data.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os
seguintes atos administrativos:
COMPRAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO /2020.
A Secretária Municipal da Saúde 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 01/08/2020 a 31/
08/2020 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 8 h às 16h30.
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PA: 27.382/2020-SS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11902/2020-FMS - CONTRATANTE:
PMG / Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: NUTRI-LINE REFEIÇÕES LTDA. Assinatura: 28/07/020.
Objeto: Prestação de Serviços de fornecimento de alimentação individualizada, balanceada e em condições
higiênico-sanitárias adequadas, destinadas aos colaboradores do Hospital de Campanha, instalado no Centro
de Combate do Corona Vírus. Vigência: 28/07/2020 à 04/09/2020. Valor Total do Contrato: R$ 132.147,60 (Cento
e trinta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta centavos).

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 Secretária 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:
EMPORIO MEDICO LTDA-ME
CNPJ: 03.291.108/0001-79
PEDIDO DE FORNECIMENTO: 001/2020 - FMS- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2731/2020
LIQUIDAÇÃO: 27064/2020
OBJETO: Fornecimento de cadeira de banho com encosto reclinável.
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário R$
1 01 Un Cadeira de banho com encosto reclinável 1.890,00
VALOR: R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de
Saúde.
NOTA FISCAL: 1765
EXIGIBILIDADE: 22/07/2020
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.
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ: 15.532.870/0001-89
CONTRATO: 0602/2020 - FMS -Secretaria da Saúde
EMPENHO: 11100/2020
LIQUIDAÇÃO: 28080/2020
PROCESSO: 19569/2020
OBJETO: Prestação de serviços de instalação de estrutura, com mão de obra qualificada para realizar
atendimento, identificação e triagem de pessoas de casos suspeitos de infecção pelo COVID-19.
VALOR: R$ 603.919,35 (seiscentos e três mil, novecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).
Referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
PERÍODO: Saldo do período de 20/06/2020 a 19/07/2020.
EXIGIBILIDADE: 02/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços de instalação de estrutura, com mão de obra qualificada
para realizar atendimento, identificação e triagem de pessoas de casos suspeitos de infecção pelo COVID-19
e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CNPJ: 24.380.578/0020-41
CONTRATO: 29401/2019 – DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 3578/2020, 3579/2020, 3581/2020, 10513/2020, 10514/2020, 10515/2020 e 10517/2020
LIQUIDAÇÃO: 24085/2020, 24087/2020, 24088/2020, 24089/2020, 24090/2020, 24091/2020, 24093/2020, 24098/
2020, 24100/2020, 24882/2020, 25440/2020, 25443/2020, 25445/2020, 25446/2020, 25447/2020, 25449/2020,
25454/2020, 25456/2020, 25461/2020, 25464/2020, 25468/2020, 25471/2020, 25472/2020, 25476/2020, 25477/
2020, 25478/2020, 25479/2020, 25483/2020, 25486/2020, 25490/2020, 25496/2020, 25498/2020, 25924/2020,
26691/2020, 26693/2020, 26694/2020, 26695/2020, 26697/2020, 26698/2020, 26700/2020, 26701/2020, 26844/
2020, 26847/2020, 26849/2020, 26850/2020, 26851/2020, 26852/2020, 26854/2020 e 26855/2020
OBJETO: Locação de cilindros e fornecimento contínuo de oxigênio medicinal e outros.
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário R$
1 731 M3 Ar Medicinal Cil T 9,6m3 NC R$ 19,50
2 11.197 M3 Oxigênio Líquido Tanque R$ 1,38
3 192 Un Oxigênio Medicinal  ALO Carga Gas R$ 56,00
4 04 Un Oxigênio Medicinal Carga Cil G R$ 56,00
5 13 M3 Oxigênio Medicinal Cil PP R$ 56,00
6 2.402 M3 Oxigênio Medicinal Cil T 10m3 R$ 16,29
7 172 M3 Oxigênio Medicinal Cil Z 2.5m3 R$ 16,29
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VALOR: R$ 104.115,08 (cento e quatro mil, cento e quinze reais e oito centavos). Referente a recursos
vinculados - Secretaria de Saúde
NOTAS FISCAIS: 128012, 128013, 128014, 128015, 128016, 128017, 128018, 128019, 128020, 128021,
128022, 128023, 139933, 139936, 145731, 145951, 146513, 146578, 146623, 146663, 146771, 146892, 146902,
146923, 147075, 147091, 147108, 147197, 147234, 147312, 147315, 147316, 147317, 147372, 147401, 147407,
147411, 147419, 147424, 147429, 147468, 147470, 147536, 147598, 147600, 147609, 147666, 147667, 147731,
147754, 147762, 147779, 147876, 147878, 147951, 147954, 147964, 147991, 148009, 148074, 148077, 148194,
148205, 148376, 148377, 148379, 148381, 148382, 148384, 148386, 148388, 148390, 148393, 148394, 148463,
148472 e 148654
EXIGIBILIDADE: 12/02/2020, 07/07/2020, 17/07/2020, 18/07/2020, 21/07/2020, 22/07/2020, 24/07/2020, 25/07/
2020, 28/07/2020, 30/07/2020, 02/08/2020, 05/08/2020, 06/08/2020, 07/08/2020, 08/08/2020, 09/08/2020, 12/08/
2020, 13/08/2020, 14/08/2020, 15/08/2020, 21/08/2020, 22/08/2020, 26/08/2020, 17/09/2020 e 24/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de cilindros e fornecimento contínuo de oxigênio medicinal, oxigênio
líquido medicinal e outros e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.
ERRATA
Publicado no D. O. nº 111/2020-GP de 1º/9/2020.
Favorecido: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA
ONDE SE LÊ:
LIQUIDAÇÃO: 27520/2020, 27523/2020, 27527/2020, 27528/2020, 27531/2020, 27533/2020 e 27637/2020
LEIA-SE:
LIQUIDAÇÃO: 27520/2020, 27523/2020, 27527/2020, 27531/2020, 27533/2020, 27637/2020 e 28307/2020
ONDE SE LÊ:
VALOR: R$ 2.056.994,18 (dois milhões e cinquenta e seis mil e novecentos e noventa e quatro reais e dezoito
centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
LEIA-SE:
VALOR: R$ 1.713.954,18 (um milhão, setecentos e treze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito
centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

DEPARTAMENTO DE RECEITA IMOBILIÁRIA
DACI (SF01.05)

16 a 31 de Agosto de 2020:
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 25.08.20
49.913/16 FERNANDO SERAFIM DA SILVA
28.703/17 MARCOS ANTONIO DE MORAIS
50.026/18 IVETE DOS SANTOS NIEBA
64.552/18 LAZARO SANSEVERINO
72.100/18 ADRIANA DE FREITAS SANTOS DA SILVA
74.822/18 LUCIANO DIOGO
00.373/19 NADYA PRINET
19.383/19 ALEXANDRE DE SALLES
22.240/19 TEODORO GALLEGUILLOS PRADO
31.939/19 SAAB OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
33.453/19 MARIA INACIO DUARTE
44.441/19 MARCELO FERNADES LIMA BOAROTO
45.228/19 WELITON PAIVA RIBEIRO BALBINO
45.528/19 LEONEL DOS SANTOS
45.569/19 REGINALDO DA SILVA REIS
56.090/19 MOACYR BENEDITO RODRIGUES
56.470/19 IBRAIM DAWICHE
57.237/19 ALONSON FERREIRA JUSTE
57.266/19 LETICIA BEAN DA SILVA
57.646/19 JOAO BATISTA CARVALHO
61.546/19 CLEITON ARAUJO DOS SANTOS
82.862/19 EDSON RODRIGUES LIMA
82.907/19 SILVAN EUGENIO FILHO
85.026/19 ROBERTO DOLABANI SHARAU
88.794/19 SEBASTIÃO AMORIM
88.978/19 ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA
01.776/20 CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO
06.679/20 ESC LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA
07.370/20 CESAR YUDI TAKAHASHI
09.153/20 JOSE ALVES ARAUJO
17.467/20 RAIMUNDO AMORIM DE SOUZA
18.177/20 ANTONIO CARLOS PINTO FARIA
19.701/20 FRANCISCO BRAZ RODRIGUES
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 31.08.20
32.052/09 NELSON CORREA
17.713/13 CARLOS AUGUSTO BERNADES
06.620/16 ELIVANIA PINHEIRO E SILVA
08.510/18 ALUISIO PEREIRA FEITOSA
32.620/18 SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA MARCOLINO
49.822/18 MARLENE VIANA DOS SANTOS
49.866/18 ILETISSIMA DIAS LEITE
64.825/18 GILDETE GOMES CARVALHO
10.471/19 RAFAEL JOAKI WADA DA SILVA
27.267/19 MARLENE DA SILVA FRANCA TRINDADE
27.795/19 KELLY REGINA NASTY ALVES
40.069/19 JOSE CORREIA BOTELHO
51.891/19 MARCELO RENATO RAZORI VIANA
57.900/19 ROZIRES COSTA MIRANDA
84.387/19 IDALINA FRAGOSO INACIO
84.528/19 PATRICIA APARECIDA DA CUNHA CAPELINHA DIAS
86.282/19 ALECSANDRA REICHERT
86.359/19 ANTONIO MARCOS RODRIGUES BARBOZA
86.598/19 LINDOCELIO LIMA SILVA
86.740/19 JOSEILMA PAZ DA SILVA
86.753/19 CRIZELIDES DE LIMA SANTOS
87.218/19 IVONE DOS SANTOS VIANA
87.472/19 JOÃO BATISTA GOMES DE AS
87.631/19 RAFAEL LEAL DE ARAUJO
87.650/19 NANCI NAOMI TAKEI KAWATA
89.645/19 CLOVIS TORRES LIMA
89.915/19 NADIA MIDORI YAMAMOTO POMPEO
90.470/19 EDEGILSON ALMEIDA SOUZA
90.830/19 LUIS FERNANDO COLOMBO
90.887/19 MARIA ZILDA DIAS VIANA
90.896/19 MARINEIDE DE OLIVEIRA LOPES
90.936/19 LETICIA FERNADES MACIEL
91.225/19 JOSE JORGE DA SILVA
91.396/19 DELCY ANDRADE ORTEGA
91.450/19 LUCILEIA MOREIRA DA SILVA
00.576/20 APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
00.832/20 ROBERTO BRUNO
00.989/20 TANIA DOS SANTOS
01.031/20 PROJETO IMOBILIARIO E 64 SPE LTDA
05.583/20 OZEAS PEREIRA DA SILVA
05.739/20 ENAURO LUCAS DA SILVA
05.856/20 SIVALDA PEREIRA MOURA
05.871/20 VIVIANE BARRETO OSOSRIO DE ALCANTARA
08.419/20 OSMAR ALVES RIBEIRO
08.470/20 SILEIDE ROSA DE LIVEIRA
08.852/20 EDNO SILVA OLIVEIRA
08.856/20 ANTONIO AGOSTINHO CAETANO PINTO
PROCESSO(S) DEFERIDO PARCIALMENTE(S) – DACI – EM 25.08.20
18.913/17 LUIZA TEIXEIRA DE ANDRADE RODRIGUES
36.911/19 SERGIO ENOUT DE ASSUNÇÃO
PROCESSO(S) DEFERIDO PARCIALMENTE(S) – DACI – EM 31.08.20

06.376/13 CLEUNICE FRANCISCO DE BRITO PETNIUNAS
08.642/16 RAIMUNDA MARIA SANTOS
22.951/19 RFB ADMINS. DE BENS EIRELI
00.817/20 JOSE GENATE JERONIMO
08.917/20 KAREN FAGUNDES FIGUEIREDO
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 25.08.20
38.327/18 MARCOS VINICIUS DE PADUA MOREIRA
49.080/18 IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
49.092/18 IMOBILIARIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 31.08.20
38.468/16 POLIMIX CONCRETO LTDA
59.526/16 MARCOS VINICIUS DE PAUDA MOREIRA
74.425/17 ANDRE MARCOS VITORINO
40.964/18 LAERTE ANTONIO DE GOUVEIA
42.000/18 MARIA LEONOR TOMAS GARCIA
74.143/18 LUZANIR ALVES DE OLIVEIRA
74.306/18 MONICA DE ANDRADE DAVID
26.665/19 JOSE GOMES VALENTIM
27.204/19 CLEIA NUBIA DE SOUSA SANTOS
27.596/19 GLAUCIA FORTES CARVALHO COUTINHO MEIDEIROS
28.371/19 JACSON MOSCONI
28.500/19 RICARDO FRANCISCO DA SILVA
36.328/19 SONIA REGINA PEREIRA DA SILVA FERNANDES
52.155/19 ALAIDE DE MOUARA DE ALMEIDA
52.660/19 JOAO LAERTE DA SILVA
86.476/19 LUCAS DOS SANTOS
86.611/19 VANESSA FRANCHETTI
87.385/19 SUELY PEREIRA MACHADO DA SILVA
87.453/19 IVONICE SIMAS MOREIRA PEREIRA
89.470/19 DORIVAL ROBERTO DO CARMO
90.150/19 JOSE RODRIGUES DA SILVA
90.311/19 ANA MARIA SANTOS BRAIS DUTRA
90.465/19 MARCELO ELOI LEAL
90.468/19 MARCELO ELOI LEAL
90.745/19 CARLOS ALVES DA SILVA
90.905/19 SHINOBU AUGUSTA SENDAY
90.924/19 ALDO SARPIERI
91.097/19 LUIS FELIPE BAEZ
91.530/19 WANDERLEY DE OLIVEIRA ALMEIDA
00.495/20 FERNANDO CANAZZA FERREIRA
01.009/20 CLAUDIA VIEIRA SANTOS
05.869/20 DEBORA PASCUTTI PASSATORE
08.529/20 IVONE DE FRANCA MATIAS

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:”
2º OFICIAL DE REG. DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA.
CNPJ: 14.677.911/0001-62
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4647/1992 – Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 833/2020
OBJETO: Exame e Cálculo
VALOR: R$ 36,24 (trinta e seis reais e vinte quatro centavos)
EXIGIBILIDADE: 25/08/2020
JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento de custas e emolumentos referente serviços diversos.
A.M.B. EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 07.364.596/0001-58
PEDIDO DE FORNECIMENTO: 176/2020 – FMS – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 10861/2020
OBJETO: Fornecimento de grampos para isolamento
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 360 Un Grampo para isolamento 12,48
VALOR: R$ 4.492,80 (quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). Referente a recursos
vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 24503
EXIGIBILIDADE: 16/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de grampos para isolamento utilizado nas unidades básicas de
saúde e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.
ACCORSI CARVALHO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 11.540.817/0001-79
CONTRATO/PEDIDO: 34001/2019 – Secretaria de Educação
EMPENHO: 2276/2020
OBJETO: Fornecimento de metodologia para desenvolvimento de competência por meio da educação musical,
composta de livros, materiais paradidáticos, impressos e digital, caderno de formação presencial e a distancia,
através de plataforma online, suporte e acompanhamento pedagógico para professores e gestores.
VALOR: R$ 53.754,90 (cinquenta e três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)
referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 8
EXIGIBILIDADE: 10/09/2020
JUSTIFICATIVA: Fundamental e essencial para a formação a distância de professores da Educação Infantil
durante a pandemia COVID-19
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 65.817.900/0001-71
EMPENHO: 10891/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamento.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 20 Fr Oxibutinina 1mg/ml 26,59
VALOR: R$ 531,80 (quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos). Referente a recursos vinculados-
Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 82456
EXIGIBILIDADE: 26/08/2020
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.
AIRMED EIRELI
CNPJ: 23.637.718/0001-99
EMPENHO: 8895/2020
OBJETO: Fornecimento de material odontológico.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 320 Un Papel para articulação 2,32
VALOR: R$ 742,40 (setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). Referente a recursos vinculados-
Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 3033
EXIGIBILIDADE: 08/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de material de uso odontológico e sua falta prejudicaria a assistência
à população usuária do SUS.
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
CNPJ: 05.818.423/0001-37
EMPENHO: 11571/2020
OBJETO: Fornecimento de indicador biológico.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 80 Pc Indicador biológico 478,00
VALOR: R$ 38.240,00 (trinta e oito mil duzentos e quarenta reais). Referente a recursos – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 169889
EXIGIBILIDADE: 20/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de indicador biológico para controle de esterilização a vapor e sua
falta prejudicaria o bom andamento dos serviços nos hospitais e unidades de pronto atendimento.
ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO – ARISP
CNPJ: 69.287.639/0001-04
CONTRATO/PEDIDO: 60701/2018 – Secretaria de Justiça.

SECRETARIA DA FAZENDA
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EMPENHO: 862/2020
OBJETO: Emissão de matriculas on-line digitais
Item Qtde. Unid. Descrição  Valor Unit. R$
1 20 Un. Matriculas on-line digitais. 10,38
VALOR: R$ 207,60 (duzentos e sete reais e sessenta centavos)
NOTA FISCAL: 17113373
EXIGIBILIDADE: 10/09/2020
JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento da entidade, tendo em vista que se trata de
emissão de certidões digitais pelos cartórios mediante o uso do sistema ARISP indispensáveis ao corpo
jurídico da Secretaria de Justiça.
ATTEND AMBIENTAL S.A.
CNPJ: 13.039.389/0002-01
CONTRATO/PEDIDO: 58301/2018 – Secretaria de Serviços Públicos.
EMPENHO: 1585/2020
OBJETO: Serviços de recepção e tratamento dos líquidos percolados (chorume) gerados no Aterro Sanitário e
no Aterro Controlado do Município de Guarulhos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos
gerados
VALOR: R$ 102.800,18 (cento e dois mil e oitocentos reais e dezoito centavos)
NOTA FISCAL: 22409
EXIGIBILIDADE: 05/09/2020
JUSTIFICATIVA: Dentre as exigências da CETESB para operação do Aterro Sanitário de Guarulhos, é que os
líquidos percolados (chorume) gerados no aterro sejam transportados em caminhões-tanque específicos e
destinados para estações de tratamento, pois uma de suas características são os metais pesados que se
observam em sua composição, os quais prejudicam os cursos d’água e a saúde pública
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A – BANCOOB
CNPJ: 02.038.232/0001-64
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1117/2020 – Secretaria da Fazenda.
EMPENHO: 397/2020
OBJETO: Despesa com execução de serviços, visando o recolhimento de preços públicos, tributos e demais
receitas municipais.
VALOR: R$ 2.531,99 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos)
EXIGIBILIDADE: 28/08/2020
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento em questão poderia acarretar em quebra de continuidade na
prestação do serviço, causando grandes transtornos aos municípios quanto à arrecadação de tributos e
demais receitas. Ref. período Julho/2020
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1115/2020 – Secretaria da Fazenda.
EMPENHO: 418/2020
OBJETO: Despesa com execução de serviços, visando o recolhimento de preços públicos, tributos e demais
receitas municipais.
VALOR: R$ 14.228,49 (quatorze mil duzentos e vinte oito reais e quarenta e nove centavos)
EXIGIBILIDADE: 28/08/2020
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento em questão poderia acarretar em quebra de continuidade na
prestação do serviço, causando grandes transtornos ao Município quanto à arrecadação de tributos e demais
receitas. Ref. período Julho/2020
BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 05.216.859/0001-56
EMPENHO: 11575/2020
OBJETO: Fornecimento de sonda uretral.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 6.000 Un Sonda uretral nº 8 0,380000
2 3.750 Un Sonda uretral nº 14 0,430000
3 523 Un Sonda uretral nº 18 0,472008
VALOR: R$ 4.139,36 (quatro mil cento e trinta e nove reais e trinta e seis centavos). Referente a recursos
vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 43885
EXIGIBILIDADE: 27/08/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma
vez que esses itens não fazem parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 08.924.875/0001-91
EMPENHO: 10934/2020
OBJETO: Fornecimento de integrador químico.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 2.000 C x Integrador químico vapor 0,29
VALOR: R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 2935
EXIGIBILIDADE: 23/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de material para o atendimento nos hospitais e unidades de pronto
atendimento e sua falta prejudicaria a assistência à população usuária do SUS.
CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA – ME
CNPJ: 21.854.560/0001-83
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 202/2020– Secretaria para Assuntos de Segurança Pública
EMPENHO: 3951/2020
OBJETO: Aquisição de uniformes para a Guarda Civil Municipal
Item  Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1  40 Pc Jaqueta Operacional Azul Noite Rip Stop 271,37
2  70 Pc Conjunto Uniforme Inspetoria Canil/ Ambiental 300,00
VALOR: R$ 31.854,80 (trinta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)
NOTA FISCAL: 735
EXIGIBILIDADE: 12/09/2020
JUSTIFICATIVA: Os itens relacionados servirão para compor o uniforme da Guarda Civil Municipais de
Guarulhos.
CEDRO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 28.108.294/0001-99
CONTRATO/PEDIDO: 301/2020 – Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 730/2020
OBJETO: Despesas com a prestação do serviço de monitoramento de inclinômetros no Aterro Sanitário
VALOR: R$ 9.811,32 (nove mil oitocentos e onze reais e trinta e dois centavos)
NOTA FISCAL: 502
EXIGIBILIDADE: 26/09/2020
JUSTIFICATIVA: A empresa em questão realiza serviços de monitoramento dos inclinômetros instalados para
verificação dos índices de segurança do Aterro, o serviço não pode sofrer interrupção, pois isso auxilia na
orientação dos rumos tomados na segurança do maciço do aterro, dos colaboradores, e de comunidade
Guarulhense e acarretaria problemas a saúde pública e ao bem estar social.
CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL – EPP
CNPJ: 18.249.454/0001-66
EMPENHO: 10936/2020 e 10937/2020
OBJETO: Fornecimento de sacos plásticos transparentes.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 35,000 Mi Saco plástico para embalagem 15X 20 cm 0.0397
2 70,000 Kg Saco em bobina 4X5cm 0.0224
3 40,000 Mi Saco plástico para embalagem 23X4,5cm 0.0139
VALOR: R$ 3.513,50 (três mil quinhentos e treze reais e cinquenta centavos). Referente a recursos vinculados
- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 2180
EXIGIBILIDADE: 27/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de sacos plásticos e sua falta prejudicaria o bom andamento dos
serviços.
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 02.814.497/0007-00
EMPENHO: 10931/2020 e 10932/2020
OBJETO: Fornecimento de hidroclorotiazida.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 5.000 Un hidroclorotiazida 25 mg 6,50
VALOR: R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da
Saúde.
NOTA FISCAL: 493690
EXIGIBILIDADE: 26/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição gratuita e sua falta prejudicaria a
assistência à população usuária do SUS.

CIRÚRGICA ITAMARATYCOMERCIAL EIRELI
CNPJ: 29.426.310/0001-54
EMPENHO: 8198/2020
OBJETO: Fornecimento de Lamotrigina.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 600 Cpr Lamotrigina 25mg 0,27
VALOR: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 172
EXIGIBILIDADE: 23/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para atendimento de mandado de segurança e
sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
CONSORCIO GRU- SINALIZAÇÃO
CNPJ: 31.688.915/0001-65
CONTRATO/ PEDIDO: 56801/2018 – Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana
EMPENHO: 1690/2019 e 1944/2019
OBJETO: Serviços de implantação de sinalização horizontal, vertical, semafórica, elementos de segurança
viária, manutenção e central de monitoramento e falhas no Município.
VALOR: R$ 122.464,13 (cento e vinte dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos)referente
a recursos vinculados – FMTT
NOTA FISCAL: 4155 e 8979
EXIGIBILIDADE: 10/09/2020
JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais para garantir de forma ágil e qualificada a otimização da
circulação viária e a redução dos índices de acidentalidade. Assegurando, assim, um trânsito inteligente e
seguro, com diminuição dos tempos de percurso e que promova a melhoria na qualidade de vida da população.
CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.044.392/0001-91
CONTRATO/PEDIDO: 27801/2020 – Secretaria de Obras
EMPENHO: 10501/2020
OBJETO: Execução de obras de escoamento/contenção de estrutura autoportante para casa (patrimônio
histórico) do Parque Natural Municipal da Cultura Negra – Sitio da Candinha – Guarulhos/SP
VALOR: R$ 255.841,97 (duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e sete
centavos)
NOTA FISCAL: 2498
EXIGIBILIDADE: 11/09/2020
JUSTIFICATIVA: Os serviços foram executados pela empresa onde a sua intervenção se mostrou necessária
e urgente para evitar o colapsamento da estrutura e perda do patrimônio, logo o pagamento deve ser efetivado
como contrapartida dos serviços necessários e urgentes realizados.
CONSTRÚNICA CONSTRUTORA LTDA – EPP
CNPJ: 57.621.617/0001-41
CONTRATO/PEDIDO: 1204/2020 – Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana
EMPENHO: 13370/2020
OBJETO: Fornecimento de Cimento
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 20 Sc Cimento 21,98
VALOR: R$ 439,60 (quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) referente a recursos – FMTT
NOTA FISCAL: 4233
EXIGIBILIDADE: 18/09/2020
JUSTIFICATIVA: O material são necessários para manutenções e implantações de sinalização vertical e
semafórica, bem como, manutenção predial.
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI – EPP
CNPJ: 01.328.535/0001-59
EMPENHO: 6483/2020, 9437/2020, 10085/2020 e 10086/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 340 Ap Haloperidol 5mg/ml 1,330
2 88.000 Cp Acido valproico 250mg 0,256
3 31.488 Cp Clindamicina 300mg 1,010
VALOR: R$ 54.783,08 (cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e três reais e oito centavos). Referente a
recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 60715, 60978, 60981 e 61234.
EXIGIBILIDADE: 13/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição gratuita, utilização nas unidades básicas
de saúde, nos hospitais e unidade de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
CLIFF MAIK AZEVEDO – ME
CNPJ: 11.409.392/0001-63
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22039/2020 – Coordenadoria Municipal de Proteção e defesa Civil
EMPENHO: 11295/2020
OBJETO: Aquisição de Cone Flexível Tipo III
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 15 Unid. Cones de Sinalização PVC com faixas reflexivas 67,15
VALOR: R$ 1.007,25 (mil e sete reais e vinte cinco centavos)
NOTA FISCAL: 689
EXIGIBILIDADE: 09/09/2020
JUSTIFICATIVA: A aquisição do referido objeto tem por finalidade a sinalização viária durante interdições para
atendimento de ocorrências de Defesa Civil. São necessárias intervenções no viário causadas por queda de
arvore, solapamento e deslizamento, uma correta interdição e sinalização proporcionando maior segurança a
pedestre e motorista.
CM HOSPITALAR S.A
CNPJ: 12.420.164/0003-19
EMPENHO: 11600/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamento.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 04 Fra Lucentis 10mg/ml 3.189,41
VALOR: R$ 12.757,64 (doze mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Referente
a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 2099438
EXIGIBILIDADE: 20/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos para atendimento de mandado de segurança e
sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 28.004.857/0001-07
EMPENHO: 10942/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamento.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 2.000 C x Pamergan 25mg 21,20
VALOR: R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria
de Saúde.
NOTA FISCAL: 1185
EXIGIBILIDADE: 27/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento utilizado nas unidades básicas de saúde sua falta
prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40
CONTRATO: 33701/2019 – DLC– Secretaria da Saúde
EMPENHO: 1598/2020
OBJETO: Fornecimento de Loratadina.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 63.000 Fr Loratadina xarope 1mg/ml 100ml 2,52
VALOR: R$ 158.760,00 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta reais). Referente a recursos
vinculados – Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 225389
EXIGIBILIDADE: 20/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição gratuita e sua falta prejudicaria a
população usuária do SUS.
DROGUINHA DROGARIA PERFUMARIA E MANIPULAÇÃO LTDA
CNPJ: 67.600.213/0001-25
CONTRATO: 1202/2019 – FMS, CONTRATO: 302/2020 e 11702/2020 – FMS – Secretaria da Saúde.
EMPENHO: 446/2020, 492/2020 e 11091/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamentos manipulados.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 3 Un Zinco quelado, cobre quelado 30ml 25,00
2 2 Un Zinco quelado, cobre quelado 150ml 28,00
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3 2 Un Benzoato sódio xarope 720ml 49,10
4 2 Un L. carnitina xarope 450ml 84,00
5 2 Un Vit. b12 veiculo oleoso 30ml 29,00
6 2 Un Omeprazol xarope 210 ml 30,00
7 2 Un Melatonina xaopre 30ml 25,80
8 2 Un Melatonina 60 caps 60,00
9 2 Un Gaba xarope 150ml 59,90
10 2 Un Coenzima Q10 xarope 150ml 95,90
11 2 Un Tiamina xarope 150ml 29,70
12 2 Un Riboflavina xarope 150ml 41,00
VALOR: R$ 1.139,80 (um mil cento e trinta e nove reais e oitenta centavos). Referente a recursos – Secretaria
da Saúde.
NOTA FISCAL: 445 446 e 447
EXIGIBILIDADE: 23/08/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma
vez que esse item não faz parte dos que são oferecidos à população pela rede deste município.
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
CONTRATO: 31701/2019 – DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 3132/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamento.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 21 C x Metalyse 40mg fr amp 4.839,00
2 2 Fr Metalyse 50mg fr amp 5.980,55
VALOR: R$ 113.580,10 (cento e treze mil e quinhentos e oitenta reais e dez centavos). Referente a recursos
vinculados – Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 282834
EXIGIBILIDADE: 23/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para utilização nos hospitais e unidades de pronto
atendimento e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.
EFICILUX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA – EPP
CNPJ: 26.503.796/0001-99
CONTRATO/PEDIDO: 1125/2020 – Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana
EMPENHO: 12693/2020
OBJETO: Fornecimento de Módulo LED
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 83 Un Módulo LED BIVOLT Pedestre – Boneco parado redondo (vermelho) 332,66
2 83 Un Módulo LED BIVOLT Pedestre – Boneco Andando redondo (verde) 332,66
3 435 Un Módulo LEDBIVOLTVeicular Amarelo 345,99
VALOR: R$ 205.727,21 (duzentos e cinco mil setecentos e vinte sete reais e vinte um centavos) referente a
recursos vinculados – FMTT
NOTA FISCAL: 508
EXIGIBILIDADE: 03/09/2020
JUSTIFICATIVA: A contratação objeto é essencial, tendo em vista a necessidade de identificação dos agentes
de trânsito e funcionários desta secretaria que realizam serviços nas vias Municipais.
ELFA MEDICAMENTOS S/A
CNPJ: 09.053.134/0002-26
EMPENHO: 11390/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamento.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 222 C x Humalog Kwik pen 100ui c/5 132,60
2 200 C x Humalog 10ml 72,42
VALOR: R$ 43.921,20 (quarenta e três mil e novecentos e vinte e um reais e vinte centavos). Referente a
recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 375757 e 376825
EXIGIBILIDADE: 16/08/2020 e 26/08/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma
vez que esse item não faz parte dos que são oferecidos à população pela rede deste município.
ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 65.035.222/0001-95
CONTRATO/PEDIDO: 34101/2019 – Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 1595/2020
OBJETO: Execução de serviços para manutenção do Aterro e Aterro Controlado da Cidade de Guarulhos
VALOR: R$ 351.096,82 (trezentos e cinquenta e um mil e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos)
NOTA FISCAL: 9921
EXIGIBILIDADE: 02/09/2020
JUSTIFICATIVA: A empresa em questão oferece a esta Municipalidade serviços de manutenção ao Aterro
Sanitário e Aterro Controlado, com a utilização de mão de obra, técnico operacional, segurança e equipamentos
de terraplanagem, os serviços de manutenção são desenvolvidos considerando todas as exigências existentes
na Licença Ambiental de Operação pela CETESP.
ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 26.527.362/0001-29
EMPENHO: 10952/2020
OBJETO: Fornecimento de equipamento hospitalar.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 40 Un Reanimador pulmonar manual infantil 155,29
2 100 Un Mandril para entubação com botão adulto 41,25
VALOR: R$ 10.336,60 (dez mil e trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos). Referente a recursos
vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 965
EXIGIBILIDADE: 22/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de equipamento para utilização nos hospitais e unidades de pronto
atendimento e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.
FANEM LTDA
CNPJ: 61.100.244/0001-30
CONTRATO: 7501/2019 – DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 1570/2020, 1573/2020, 1574/2020, 7507/2020, 7510/2020, 7511/2020 e 7512/2020
OBJETO: Trata-se de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios
para de equipamentos da marca FANEM.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 01 Pc Compressor 30hhr 796,54
VALOR: R$ 41.595,62 (quarenta e um mil e quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos).
Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 11819, 11968, 12152, 12300 e 81401.
EXIGIBILIDADE: 29/08/2020 e 11/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e
acessórios para equipamentos da marca FANEM utilizados nas unidades básicas de saúde e nos hospitais e
unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a continuidades dos serviços.
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 02.430.968/0001-83
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3954/2020 – Secretaria de Educação
EMPENHO: 1393/2020 e 11913/2020
OBJETO: Fornecimento de gás (GLP) em botijões, cilindros.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 08 Kg Gás Liquefeito P13 60,00
VALOR: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 49736.
EXIGIBILIDADE: 12/09/2020
JUSTIFICATIVA: Essa aquisição se faz necessária para o abastecimento da Secretaria de Educação e para
atendimento a todas as unidades escolares da Rede Municipal de Educação
GUARANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 45.817.467/0001-67
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 34074/2019, 61326/2019, 68604/2019 e 68616/2019 – Secretaria de Serviços
Públicos.
EMPENHOS: 9446/2020, 10053/2020, 10825/2020e 12744/2020
OBJETO: Fornecimento de areia média lavada,peças de bloco de concreto e cimento CPIII.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 413 m³ Areia média lavada 91,10
2 1000 Pç Bloco de concreto 1,79
3 300 Sc Cimento CPIII 17,53
VALOR: R$ 27.140,00 (vinte sete mil cento e quarenta reais)
NOTA FISCAL: 112812, 114725, 114843, 114844, 114845, 114846, 114892, 114893, 114894, 115187, 115126,

115212 e 115339.
EXIGIBILIDADE: 09/09/2020, 10/09/2020, 18/09/2020 e 23/09/2020
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
GUARU PAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP
CNPJ: 46.319.224/0001-61
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8979/2020 – Secretaria do Meio Ambiente e 13444/2018 – Secretaria de
Serviços Públicos
EMPENHOS: 483/2020 e 987/2020
OBJETO: Fornecimento de pão Francês com margarina
Item Qtde. Unid. Descrição  Valor Unit. R$
1 8.505 Un Pão Francês com Margarina  0,42
VALOR: R$ 3.572,10 (três mil quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos)
NOTA FISCAL: 97584 e 97490
EXIGIBILIDADE: 16/09/2020 e 19/09/2020
JUSTIFICATIVA: Os gêneros alimentícios (pão com manteiga)serão consumidos no café da manhã matutino
dos servidores que prestam serviços nesta Secretaria e suas Unidades
G NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME
CNPJ: 22.120.304/0001-25
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20048/2020 – Secretaria de Educação
EMPENHO: 12893/2020, 12894 e 12895
OBJETO: Fornecimento de leite em pó integral
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unitário
1 71.399 Kg Leite em Pó Integral R$ 24,15
VALOR: R$ 1.724.285,85 (um milhão setecentos e vinte quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta
e cinco centavos) sendo R$ 1.657.679,80 (um milhão seiscentos e cinquenta e sete mil seiscentos e setenta
e nove reais e oitenta centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação e R$ 66.606,05
(sessenta e seis mil seiscentos e seis reais e cinco centavos) referente recursos vinculados – QESE
NOTA FISCAL: 1269 e 1272
EXIGIBILIDADE: 15/09/2020 e 17/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se do fornecimento de leite em pó integral, distribuídos ponto a ponto, exclusivamente
nas Unidades Escolares desta Municipalidade e Instituições Parceiras, em atendimento das necessidades
nutricionais dos educandos da Rede Municipal de Educação, referente à distribuição do Programa Leite em
Casa.
HARDT E BUENO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
CNPJ: 68.966.258/0001-80
CONTRATO: 0202/2020 – FMS– Secretaria da Saúde
EMPENHO: 489/2020
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de medicamentos manipulados.
VALOR: R$ 112,00 (cento e doze reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 71125
EXIGIBILIDADE: 26/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços de fornecimento de medicamentos manipulados para
atendimento a mandado de segurança uma vez que esse item não faz parte dos itens que são oferecidos à
população pela rede deste município.
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A – IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
CONTRATO/PEDIDO: 38601/2019 – Secretaria da Fazenda
EMPENHO: 1129/2020
OBJETO: Publicação de atos administrativos do município na Imprensa Oficial do Estado
VALOR: R$ 580,80 (quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria
de Educação.
NOTA FISCAL: 1448818.
EXIGIBILIDADE: 10/09/2020
JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação em jornal de grande circulação atende a preceitos e prazos legais na
forma estabelecidas através dos Artigos 3º e 202º - Item III da Lei Federal nº 8.666/93
INDMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 24.614.797/0001-85
EMPENHO: 11813/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamento.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 960 Comprimido Pentoxifilina 400mg comp 0,5796
VALOR: R$ 556,42 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos).Referente a recursos
vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 1948
EXIGIBILIDADE: 22/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se defornecimento de medicamento para distribuição gratuita e sua falta prejudicaria a
população usuária do SUS.
INTERJET COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 59.403.410/0001-26
EMPENHO: 10947/2020 e 10948/2020
OBJETO: Fornecimento de saco plástico transparente.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 40 Pct100 Saco plástico transparente 60cm X 80cm 67,86
2 40 Pct100 Saco plástico transparente 34cm X 45cm 24,10
VALOR: R$ 3.678,40 (três mil e seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos). Referente a recursos
vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 8433
EXIGIBILIDADE: 22/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de saco plástico transparente para utilização nas unidades básicas
de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
JORGE ORLANDO PETRAS – ME
CNPJ: 11.404.701/0001-02
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20423/2020 – Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana
EMPENHO: 12358/2020
OBJETO: Fornecimento de botoeira
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 300 Pç Botão de botoeira semafórica 47,49
2 39 Pç Botoeira convencional 324,60
VALOR: R$ 26.906,40 (vinte seis mil novecentos e seis reais e quarenta centavos) referente a recursos
vinculados – FMTT
NOTA FISCAL: 87
EXIGIBILIDADE: 10/09/2020
JUSTIFICATIVA: Os materiais são necessários para manutenções e implantações de botoeiras semafóricas
convencionas e sonoras, a fim de garantir a segurança dos pedestres que utilizam a demanda de travessia
L.F. GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI – ME
CNPJ: 11.120.338/0001-01
CONTRATO/PEDIDO: 1171/2020 – Secretaria do Meio Ambiente
EMPENHO: 12745/2020
OBJETO: Locação de tinta acrílica para piso exterior
Item Qtde. Unid. Descrição  Valor Unit. R$
1 30 Un Tinta acrílica para piso exterior, acabamento fosco,

lata 18 litros cor cinza 78,85
2 10 Un Tinta acrílica para piso exterior acabamento fosco

lata 18 litros cor amarela 80,57
3 10 Un Tinta acrílica para piso exterior acabamento fosco

lata 18 litros cor azul 80,60
4 10 Un Tinta acrílica para piso exterior acabamento fosco

lata 18 litros cor branca 80,60
VALOR: R$ 4.783,20 (quatro mil setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
NOTA FISCAL: 8275
EXIGIBILIDADE: 17/09/2020
JUSTIFICATIVA: Os materiais serão utilizados em diversos serviços de pintura na manutenção de parques,
praças e áreas de lazer afetos a esta Secretaria.
LAVANDERIA PAULISTA LTDA
CNPJ: 54.785.167/0001-34
CONTRATO/PEDIDO: 5801/2019 – Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 6723/2020 .
OBJETO: Locação de conjunto de Uniformes, com lavagem.
Item Qtde.  Unid. Descrição  Valor Unit. R$
1 35  Pç Locação de conjunto de uniformes (composto por calça e

camisa) com lavagem (ref. mês de junho/20)  305,20
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VALOR: R$ 10.682,00 (dez mil seiscentos e oitenta e dois reais)
NOTA FISCAL: 17042
EXIGIBILIDADE: 03/09/2020
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista, 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 – IRR 1499-
36.2015.5.02.0319 junto ao Poder Judiciário do Trabalho – TST.
LS ANALYSES LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ANÁLISES QUÍMICAS, FISICO – QUÍMICAS E
MICROBILÓGICAS LTDA.
CNPJ: 08.588.199/0001-22
CONTRATO/PEDIDO: 38/2020 – Secretaria de Educação
EMPENHO: 12124/2020 e 12125/2020
OBJETO: Analise Laboratorial de alimentos
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 1 Un Amostra laboratorial de alimento de feijão 358,33
2 2 Un Amostra laboratorial de alimento de arroz 358,33
VALOR: R$ 1.074,99 (mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) referente a recursos vinculados
– QESE
NOTA FISCAL: 10748
EXIGIBILIDADE: 15/09/2020
JUSTIFICATIVA: Apurar características da composição físico-química, microbiológica e microscópica e
microscópica de alimentos, a fim de garantir a segurança alimentar, bem como a qualidade dos alimentos
adquiridos para compor a alimentação escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino.
LSLOG ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: 07.259.339/0001-56
CONTRATO/PEDIDO: 40201/2016 – Secretaria de Educação
EMPENHO: 1275/2020 e 1276/2020
OBJETO: Prestação de serviço de armazenagem, recebimento, manuseio, controle e gestão de estoque de
bens da Rede Municipal de Educação de Guarulhos.
VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 10188
EXIGIBILIDADE: 18/08/2020
JUSTIFICATIVA: Tem o presente expediente de solicitação de pagamento, frente aos serviços prestados pela
contratada, ressaltamos a importância desta de serviços para que se mantenha o atendimento de logística na
armazenagem de bens, na Rede Municipal de Educação.
M. DI BUONO RIATO EIRELI – EPP.
CNPJ: 01.154.761/0001-60
EMPENHO: 10935/2020
OBJETO: Fornecimento de tubo de coleta de sangue a vácuo.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 20 Pct Tubo col vácuo gel 8ml 104,00
2 75 Pct Tubo col vácuo EDTA 2ml 36,00
VALOR: R$ 4.780,00 (quatro mil e setecentos e oitenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 3786
EXIGIBILIDADE: 13/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais para atendimento nas unidades básicas de saúde e sua
falta prejudicaria a população usuária do SUS.
MEGA PORTOES LTDA
CNPJ: 01.171.476/0001-58
CONTRATO/PEDIDO: 103/2020 – Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana
EMPENHO: 11986/2020
OBJETO: Serviços de manutenção do portão automático instalado na unidade operacional da STMU
VALOR: R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais) referente a recursos vinculados – FMTT
NOTA FISCAL: 1264
EXIGIBILIDADE: 16/09/2020
JUSTIFICATIVA: O serviço e necessário para manter a segurança dos servidores que trabalham no local e dos
equipamentos e materiais armazenados da SMTU.
MIHL MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA – ME
CNPJ: 20.530.310/0001-25
CONTRATO/PEDIDO: 20801/2020 – Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana
EMPENHO: 985/2020
OBJETO: Serviços técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva de elevador
VALOR: R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais) referente a recursos vinculados – FMTT.
NOTA FISCAL: 4932
EXIGIBILIDADE: 15/09/2020
JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção dos elevadores são essenciais para a garantia da segurança e
mobilidade dos funcionários e visitantes desta Secretaria
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.421.421/0001-82
EMPENHO: 8934/2020
OBJETO: Fornecimento de cloreto de sódio 0,9%.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 45.000 Amp Soro fisiológico 0,9% 10ml 0,1563
VALOR: R$ 7.033,50 (sete mil e trinta e três reais e cinquenta centavos). Referente a recursos vinculados-
Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 3790
EXIGIBILIDADE: 19/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais para atendimento nos hospitais e unidades de pronto
atendimento e sua falta prejudicaria a assistência à população usuária do SUS.
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ: 25.329.901/0001-52
CONTRATO/PEDIDO: 5411/2020 – Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 11524/2020
OBJETO: Fornecimento material de construção
Item Qtde. Unid. Descrição  Valor Unit. R$
1 40 Un Chuveiros 24,50
VALOR: R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)
NOTA FISCAL: 8492
EXIGIBILIDADE: 23/09/2020
JUSTIFICATIVA: Os materiais adquiridos destinam se ao uso da Secretaria de Serviços Públicos, para banho
dos servidores operacionais bem como servirão a para reposição dos que se encontram avariados.
NEIBER CORREIA DA SILVA – ME
CNPJ: 27.884.663/0001-72
CONTRATO/PEDIDO: 32.811/2019 – Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 798/2020
OBJETO: Fornecimento de placas de ardósia
Item Qtde. Unid. Descrição  Valor Unit. R$
1 341 Pç Placa de Ardósia base laje 235 cm x 82 cm x 3 cm 103,50
2 292 Pç Placa de Ardósia ( placa vertical de gaveta com friso) 235 cm

x 62 cm ( 60cm livre x 3 cm) 100,75
3 278 Pç Placa em Ardósia fechamento frontal da gaveta polida 79cm x

59 cm x 3 cm  27,40
4 278 Pç Placa de Ardósia fechamento do fundo da gaveta 79 cm x 59 cm x

3 cm 27,40
VALOR: R$ 79.946,90 (setenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos)
NOTA FISCAL: 152, 153, 154, 155 e 156
EXIGIBILIDADE: 26/08/2020
JUSTIFICATIVA: Materiais adquiridos serão utilizados na ver ticalização do Cemitério Nossa Senhora do
Bonsucesso
ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA NAKANO LTDA
CNPJ: 03.123.210/0020-28
CONTRATO: 1302/2019 – FMS e 2002/2019 – FMS – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 126/2020 e 5242/2020
OBJETO: Fornecimento de suplementos.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 5 Un Equaliveomega 3 kids 60 cap 63,54
2 2 Un Revitamjunior 120ml 49,64
VALOR: R$ 416,98(quatrocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos). Referente a recursos vinculados-
Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 274 e 275
EXIGIBILIDADE: 28/08/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma

vez que esses itens não fazem parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP
CNPJ: 16.622.225/0001-10
EMPENHO: 6769/2020
OBJETO: Fornecimento de fralda descartável.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 442 Un Fralda infantil super sec G 0,96
2 1.514 Un Fralda infantil super sec XXG 1,34
3 450 Un Fralda infantil confort sec XXG 1,56
4 840 Un Fralda Abena abri-form M 5,50
VALOR: R$ 7.775,08 (sete mil e setecentos e setenta e cinco reais e oito centavos). Referente a recursos –
Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 25126
EXIGIBILIDADE: 29/08/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma
vez que esses itens não fazem parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI
CNPJ: 28.123.417/0001-60
EMPENHO: 11949/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamento.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 112 Cp Vimpat 100mg 5,44
VALOR: R$ 609,28 (seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos). Referente a recursos vinculados –
Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 4382
EXIGIBILIDADE: 28/08/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que esses itens não fazem parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste
município.
PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 26.510.981/0001-00
CONTRATO/PEDIDO: 1065/2020 – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
EMPENHOS: 11635/2020
OBJETO: Aquisição de Armário de Aço com 02 portas de abrir
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 15 Un Armário de aço 02 (duas) portas  882,35
VALOR: R$ 13.335,25 (treze mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte cinco centavos)
NOTA FISCAL: 1015
EXIGIBILIDADE: 15/09/2020
JUSTIFICATIVA: Considerando o número significativo de Memorandos, Relatórios, Processos Administrativos
entre outros, a aquisição dos armários de aço tem por objetivo promover melhores práticas para o uso,
organização e armazenamento de documentos desta unidade, tornando-os mais ágil, racional e eficiente.
POLAR FIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.887/0001-64
EMPENHO: 11754/2020, 11755/2020, 11756/2020
OBJETO: Fornecimento de atadura de crepom.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 97,500 Rl Atadura de crepom 10 cm X 1,8m 0,76
2 98.0000 Rl Atadura de crepom 15 cm X 1,8m 1,07
3 45,000 Rl Atadura de crepom 20 cm X 1,8m 1,43
4 32,568 Rl Atadura de crepom 06 cm X 1,8m 0,46
VALOR: R$ 258.291,28 (duzentos e cinquenta e oito mil e duzentos e noventa e um reais e vinte e oito
centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 339609 e 339474
EXIGIBILIDADE: 22/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de material utilizado nas atividades das unidades básicas de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.
PORTAL LTDA
CNPJ: 05.005.873/0001-00
EMPENHO: 6732/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 93.300 Un Ciprofloxacino 500mg 0,1926
VALOR: R$ 17.969,58 (dezessete mil e novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).
Referente a recursos – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 121129 e 121617
EXIGIBILIDADE: 18/07/2020 e 07/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição gratuita e sua falta prejudicaria a
população usuária do SUS.
PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.213.219/0001-86
CONTRATO/PEDIDO: 352/2020 – Secretaria de Educação
EMPENHOS: 4880/2020
OBJETO: Aquisição de Bandeira do Estado de São Paulo
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 80 Pç Bandeiras do Estado de São Paulo 92,90
VALOR: R$ 7.432,00 (sete mil quatrocentos e trinta e dois reais) referente a recursos vinculados – Secretaria
de Educação
NOTA FISCAL: 1283
EXIGIBILIDADE: 06/06/2020
JUSTIFICATIVA: Justificamos a aquisição de Bandeiras do Estado de São Paulo, para atendimento às
atividades civis e escolares, bem como utilizadas em feiras, solenidades e eventos promovidos por esta
Secretaria, em cumprimento do disposto na Lei Federal nº 5.700/71 e Lei Municipal nº 7.379/2015.
PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA S/A
CNPJ: 03.867.580/0001-07
CONTRATO: 36001/2015-DCC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2941/2020
OBJETO: Prestação de serviços de operação de logística de materiais: recebimento, armazenagem,
movimentação, gestão de estoques, processamento de pedidos, separação, conferência, embalagem, expedição,
distribuição e entrega dos produtos e bens de posse ou propriedade da SS.
VALOR: R$ 585.770,25 (quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta reais e vinte e cinco centavos).
Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 8848 e 8850
EXIGIBILIDADE: 06/09/2020 e 08/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços de logística do almoxarifado de medicamentos da rede
municipal de Saúde e a sua falta prejudicaria o atendimento a toda população usuária do SUS.
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A – PROGUARU
CNPJ: 51.370.575/0001-37
CONTRATO/PEDIDO: 26001/2018 – Secretaria da Fazenda e 035701/2019 – Secretaria de Educação
EMPENHOS: 1132/2020, 1133 e 7529/2020
OBJETO: Trata-se de contratação de empresa para execução de serviços de natureza continuada de conservação
e manutenção de áreas verde e zeladoria nos próprios da Secretaria de Educação 6ª Medição – 01/03/2020 a 31/03/
2020 e 7ª Medição – 01/05/2020 a 31/05/2020 e Serviço de controle de acesso para atender a Secretaria da Fazenda
VALOR: R$ 896.930,99 (oitocentos e noventa e seis mil novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos)
sendo R$ 28.431,99 (vinte oito mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) referente a
recursos próprios e R$ 868.498,90 (oitocentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e
noventa centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 6303, 6304 e 6309.
EXIGIBILIDADE: 26/08/202 e 03/09/2020
JUSTIFICATIVA: Refere se a serviços prestados de controle de acesso na Secretaria da Fazenda e Contrato
em questão e de fundamental importância a fim de garantir a conservação do patrimônio adequando funcionamento
e condições de segurança nos equipamentos educacionais sob responsabilidade da – Secretaria de Educação
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 20.202.872/0001-40
EMPENHO: 10956/2020
OBJETO: Fornecimento de vitamina.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 28 C x Acesyl 10mg/ml 293,50
VALOR: R$ 8.218,00 (oito mil e duzentos e dezoito reais).Referente a recursos vinculados- Secretaria de
Saúde.
NOTA FISCAL: 3113
EXIGIBILIDADE: 19/08/2020
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JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de vitamina utilizada nas atividades das unidades básicas de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.
R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 69.207.850/0001-61
CONTRATO: 033401/2014 – DLC- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 427/2020
OBJETO: Prestação de serviços de Limpeza técnica hospitalar.
VALOR: R$ 116.323,92 (cento e dezesseis mil e trezentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos).
Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 11780 e 11781
EXIGIBILIDADE: 05/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se 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.
R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELLI.
CNPJ: 19.231.616/0001-00
EMPENHO: 10392/2020 e 10394/2020
OBJETO: Fornecimento de material odontológico
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 20 Un Broca tipo maxicut 41,82
2 50 Un Guta perca em bastão 24,44
3 385 Lt Dakin 1 litro 4,01
4 40 Un Soda clorada esfer 1 lt 5,31
5 20 Un Solução de milton 1 lt 4,42
VALOR: R$ 3.903,05 (três mil e novecentos e três reais e cinco centavos). Referente a recursos vinculados-
Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 3248 e 3258
EXIGIBILIDADE: 16/08/2020 e 20/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de material odontológico para utilização nas unidades básicas de
saúde e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
RENATA BEZERRA DE SOUZA
CNPJ: 23.868.700/0001-06
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14954/2020 – Secretaria de Educação
EMPENHO: 6215/2020 e 6216/2020
OBJETO: Aquisição de Kit Lanche
Item Qtde. Unid. Descrição  Valor Unit. R$
1 4.500 Un. Kits lanches 2,61
VALOR: R$ 11.745,00 (onze mil setecentos e quarenta e cinco reais)
NOTA FISCAL: 168
EXIGIBILIDADE: 23/06/2020
JUSTIFICATIVA: Trata se de Kit lanches destinados à garantia adequada aos participantes de atividades do
Programa Escola 360, no 1º trimestre de 2020.
ROGER ANDRE BRAUN – ME
CNPJ: 29.253.577/0001-97
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8186/2020 – Secretaria de Educação
EMPENHO: 4408/2020
OBJETO: Aquisição de placa sinalizada
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 2 M² Placa para sinalização em PS 2mm 102,03
VALOR: R$ 204,06 (duzentos e quatro reais e seis centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria de
Educação
NOTA FISCAL: 829
EXIGIBILIDADE: 08/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de confecção de placa para identificação de espaço de Centro de Educação Unificado
SÃO JUDAS ARTE E LAZER LTDA – ME
CNPJ: 53.755.724/0003-73
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11308/2020 – Secretaria de Educação
EMPENHO: 13711/2020
OBJETO: Contratação de Instituição de Ensino para atendimento a diversos alunos
VALOR: R$ 98.933,34 (noventa e oito mil novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) referente
recursos vinculados – QESE
NOTA FISCAL: 2110 e 2122
EXIGIBILIDADE: 20/08/2020
JUSTIFICATIVA: O serviço refere-se ao cumprimento de sentença Judicial
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA
CNPJ: 50.429.810/0001-36
CONTRATO: 23001/2018 – DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 5777/2020, 5778/2020 e 5779/2020
OBJETO: Prestação de serviços de dosimetria radiológica.
VALOR: R$ 1.826,60 (um mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). Referente a recursos
vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 240859
EXIGIBILIDADE: 09/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços de dosimetria radiológica que são realizados na rede
municipal de Saúde e sua falta prejudicaria à população usuária do SUS.
SPRINT DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 20.996.072/0002-29
CONTRATO: 3102/2019 - FMS – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 991/2020 e 1619/2020
OBJETO: Fornecimento de bebida orgânica
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 75 Un Bebida orgânica aveia cálcio 1 litro 17,30
VALOR: R$ 1.297,50 (um mil e duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Referente a recursos
vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 65654
EXIGIBILIDADE: 19/08/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que esses itens não fazem parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste
município.
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 01.107.391/0012-63
EMPENHO: 10842/2020, 10843/2020 e 10944/2020
OBJETO: Fornecimento de alimento para nutrição enteral e fórmula infantil
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 115 Un Neocat LCP 400g 200,00
2 24.750 Un Nutri enteral 800 33,68
VALOR: R$ 856.580,00 (oitocentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e oitenta reais). Referente a recursos
vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 7973, 8022 e 8230.
EXIGIBILIDADE: 12/08/2020, 15/08/2020 e 30/08/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma
vez que esse ítem não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município e para
distribuição gratuita.
T.D. & V. COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME.
CNPJ: 10.696.932/0001-74
EMPENHO: 10720/2020, 10721/2020, 10921/2020 e 10923/2020
OBJETO: Fornecimento de fio de nylon e indicador biológico para esterilização.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 240 Un Fio de sutura nylon 3.0 3cm 1,58
2 4.800 Un Fio de sutura nylon 4.0 2cm 1,58
3 240 Un Fio de sutura nylon 4.0 3cm 1,67
4 2.808 Un Fio de sutura nylon 5.0 2cm 1,58
5 1.848 Un Fio de sutura nylon 6.0 2cm 1,58
6 12.000 Un Indicador biológico clean test 4,90
VALOR: R$ 74.520,48 (setenta e quatro mil e quinhentos e vinte reais e quarenta e oito centavos). Referente
a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 16923 e 16937 
EXIGIBILIDADE: 21/08/2020 e 23/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de fio de nylon e indicador biológico para esterilização para utilização
nas unidades básicas de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a
população usuária do SUS.

TEOREMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 03.519.306/0001-47
CONTRATO/PEDIDO: 20901/2020 – Secretaria de Obras
EMPENHO: 1491/2020
OBJETO: Elaboração de projeto executivo de acessibilidade e execução de obras de pavimentação asfáltica e
drenagem na Rua Juan Alonso Sanches (trecho entre a rua Veneza e Estrada Albino Martello – Jd. Campestre
– Guarulhos)
VALOR: R$ 879.255,54 (oitocentos e setenta e nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e
quatro centavos) referente recursos vinculados – QESE
NOTA FISCAL: 694
EXIGIBILIDADE: 08/09/2020
JUSTIFICATIVA: A referida obra de pavimentação é de extrema importância para o município e não pode sofrer
solução de continuidade devido a pendências financeiras
TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CNPJ: 77.800.407/0001-28
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1724/2020 – Secretaria do Meio Ambiente
EMPENHO: 2878/2020
OBJETO: Aquisição de Bobina Térmica para Relógio de Ponto Digital, compatível com Marca Dimep Modelo
Print Pont II.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 30 Un Bobina 57 mm x 360 m 27,70
VALOR: R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais)
NOTA FISCAL: 36076.
EXIGIBILIDADE: 27/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de bobinas de papel são usadas no relógio e controle diário da frequência dos
operacionais que prestam serviços na manutenção das praças, áreas verdes e de Lazer, onde serão abastecidos
02 relógios de ponto digital, auxiliando o controle do relógio de entrada e saída dos servidores.
TIM S.A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
CONTRATO/PEDIDO: 38801/2019 – Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana
EMPENHO: 43/2020
OBJETO: Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, com fornecimento de aparelhos de celulares
VALOR: R$ 25.051,00 (vinte cinco mil e cinquenta e um reais) referente a recursos vinculados - FMTT
NOTA FISCAL: 4308066021
EXIGIBILIDADE: 30/08/2020
JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais para garantir a segurança no transito, pois são utilizados na
comunicação entre agentes que realizam a operação de trânsito no Município.
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 05.497.348/0001-50
CONTRATO/PEDIDO: 21101/2020 – Secretaria de Serviços Públicos.
EMPENHO: 8067/2020
OBJETO: Despesas com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos.
VALOR: R$ 6.706.473,31 (seis milhões setecentos e seis mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e um
centavos)
NOTA FISCAL: 24248
EXIGIBILIDADE: 20/09/2020
JUSTIFICATIVA: A empresa em questão realiza serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares,
limpeza e coleta de resíduos de feiras livres e a coleta e transporte dos resíduos de demolição e construção
civil com caçambas.
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A
CNPJ: 60.665.981/0009-75
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 3411/2020 - SF06 – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 11850/2020 e 11851/2020
LIQUIDAÇÃO: 26237/2020, 26238/2020 e 26239/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamento.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 550 Un Clorpromaz 100mg 25.31
2 1.667 Un DecanHaloper 50mg/ml 11.85
VALOR: R$ 33.674,45 (trinta e três mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
Referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 432098 e 434058
EXIGIBILIDADE: 28/08/2020 e 03/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição e sua falta prejudicaria na
assistência à população usuária do SUS.
VALE DIAGNÓSTICO LTDA – EPP
CNPJ: 23.980.789/0001-90
CONTRATO: 60001/2018-DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2830/2020 e 2831/2020
OBJETO: Fornecimento de teste leptospiraigm e locação de equipamento analisador de microplacas.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 480 Un Leptospira igm teste 59,00
VALOR: R$ 32.666,25 (trinta e dois mil e seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 24 e 4448
EXIGIBILIDADE: 03/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de teste leptospiraigm e locação de equipamento analisador de
microplacas e a sua falta prejudicaria a continuidade dos serviços à população usuária do SUS.
VIOLETA FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.395.121/0001-21
CONTRATO: 1302/2020 - FMS – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 520/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamentos manipulados.
VALOR: R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 25051
EXIGIBILIDADE: 19/08/2020
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 e para
distribuição gratuita.
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
CNPJ: 61.610.283/0001-88
EMPENHO: 6618/2020 e 11597/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 38.690 Cp Propiltiouracila 100mg 0,58
VALOR: R$ 22.440,20 (vinte e dois mil e quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos). Referente a recursos
vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 49452 e 50070
EXIGIBILIDADE: 17/07/2020 e 20/08/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos utilizados nos atendimento na unidade básicas de
saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária
do SUS.
W & M PUBLICIDADE LTDA – EPP
CNPJ: 01.527.405/0001-45
CONTRATO/PEDIDO: 57601/2018 – Secretaria da Fazenda
EMPENHO: 56/2020 e 2625/2020
OBJETO: Publicação de atos administrativos do município em jornal de grande circulação
VALOR: R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais) sendo R$ 1.122,00 (mil cento e vinte dois reais) referente a
recursos próprios e R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais) referente a recursos vinculados – FMTT
NOTA FISCAL: 3083, 3115, 20203186 e 20203300.
EXIGIBILIDADE: 08/09/2020, 09/09/202, 12/09/2020 e 19/09/2020
JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação em jornal de grande circulação atende a preceitos e prazos legais na
forma estabelecidas através dos Artigos 3º e 202º - Item III da Lei Federal nº 8.666/93
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALLAN KARDEC-
ALICE PEREIRA – SECRETARIA DA SAÚDE
INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC- ALICE PEREIRA
CNPJ: 44.277.424/0001-73
CONTRATO: 105/2019-CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2753/2020
PROCESSO: 1234/2018
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Ipacaetá, n° 71, Jardim Cumbica – Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 09/09/2020
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JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Unidade Básica De Saúde Allan Kardec-
Alice Pereira e a interrupção do pagamento dessa locação causariam 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
CONTRATO: 002405/2018 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2916/2020
PROCESSO: 69108/2017
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua José Maurício Oliveira, 185 (antigo 191), Centro – Guarulhos/SP
VALOR: R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 04/09/2020
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 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE
SANTOS DUMONT – SECRETARIA DA SAÚDE
MARIA TERESA FERREIRA MARQUES
CPF: 212.981.058-62
CONTRATO: 2505/2018 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2909/2020
PROCESSO: 63002/2017
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Rafael Fernandes 11-A – Pq. Santos Dumont – Guarulhos - SP.
VALOR: R$ 2.347,10 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos). Referente a recursos
vinculados - Secretaria de Saúde.
EXIGIBILIDADE: 10/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da UBS –Pq. Santos Dumont. A
interrupção dessa locação causaria enormes transtornos à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIDADE SERÓDIO
II – SECRETARIA DA SAÚDE
VANIA MARIA SOUZA DA CUNHA CARVALHO
CPF: 117.784.108-80
CONTRATO: 3905/2018-CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2893/2020
PROCESSO: 62665/2018
OBJETO: Locação do imóvel sito à Avenida Coqueiral, n°. 100 – Cidade Serôdio - Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 3.470,00 (três mil quatrocentos e setenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
EXIGIBILIDADE: 05/09/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da Unidade Básica de Saúde Cidade
Seródio II - Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO:
ASPEN ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.629.275/0001-14
CONTRATO/PEDIDO: 1305/2014 - Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.
EMPENHO: 8056/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Dora, 18 – Vila Barros.
VALOR: R$ 21.000,00 (vinte um mil reais) referente a recursos vinculados – FMTT.
EXIGIBILIDADE: 10/09/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel onde se encontra instalada a sede administrativa da Secretaria de
Transportes e Mobilidade Urbana –
VIENAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 17.775.525/0001-00
CONTRATO/PEDIDO: 1405/2014 – Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.
EMPENHO: 8057/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Dora, 18 – Vila Barros.
VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) referente a recursos vinculados – FMTT
EXIGIBILIDADE: 10/09/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel onde se encontra instalada a sede administrativa da Secretaria de
Transportes e Mobilidade Urbana
ERRATA
D. O. Nº 110/2020-GP DE 28/08/2020
Onde se lê:
NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 305/2020 – Secretaria do Meio Ambiente
OBJETO: Fornecimento de materiais e serviços de tubulação, cabeamento para redes físicas, lógica e elétrica
para informática.
NOTA FISCAL: 6224, 6316, 6620, 6621, 6622, 6623, 6625, 6665 e 6666.
Leia-se:
NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 305/2020 – Secretaria do Meio Ambiente e 27301/2019 – Secretaria de Gestão
OBJETO: Fornecimento de materiais e serviços de tubulação, cabeamento para redes físicas, lógica e elétrica
para informática e contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de rede de
fibra óptica.
NOTA FISCAL: 6316, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6665 e 6666.
Onde se lê:
RT33 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 29 Kg Almeirão 5,03
2 29 Kg Couve 5,93
3 06 Kg Vagem 9,39
4 31 Kg Beterraba 3,15
5 30 Kg Cenoura 2,93
6 27 Kg Mandioca 2,62
7 700 Un Ovo 0,35
8 12 Kg Melancia 1,90
9 17 Kg Goiaba vermelha 3,25
10 23 kg Pera 5,50
11 1 Kg Abacaxi 3,12
12 2 Un Melão 3,90
13 18 Kg Catalonha 6,60
14 44 Kg Abóbora 3,30
15 9 Kg Caqui chocolate 6,00
NOTA FISCAL: 303, 307, 308 e 309.
EXIGIBILIDADE: 30/08/2020, 03/09/2020 e 10/09/2020
Leia-se:
RT33 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item Qtde. Unid.  Descrição Valor Unit. R$
1 29 Kg Almeirão 5,03
2 58 Kg Couve 5,93
3 06 Kg Vagem 9,39
4 44 Kg Beterraba 3,15
5 43 Kg Cenoura 2,93
6 54 Kg Mandioca 2,62
7 1000 Un Ovo 0,35
8 12 Kg Melancia 1,90
9 39 Kg Goiaba vermelha 3,25
10 33 kg Pera 5,50
11 1 Un Abacaxi 3,12
12 4 Un Melão 3,90
13 36 Kg Catalonha 6,60
14 88 Kg Abóbora 3,30
15 9 Kg Caqui chocolate 6,00
NOTA FISCAL: 303, 307, 308, 309, 310, 312 e 313.
EXIGIBILIDADE: 30/08/2020, 03/09/2020, 06/09/2020 e 10/09/2020
Onde se lê:
SILCON AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 50.856.251/0001-21
Leia-se:
SILCON AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 50.856.251/0002-21

Onde se lê:
TOTAL FOOD’S EIRELI
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 240 Un Laranja Pêra 0,30
2 298 Kg Mamão formosa 3,50
3 335 Kg Banana nanica 2,30
4 250 Un Espiga de Milho Verde 0,70
5 510 Kg Maça Fuji 0,45
6 130 Kg Batata Doce 2,00
7 5 kg Coco seco 2,50
VALOR: R$ 2.562,50 (dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
Leia-se:
TOTAL FOOD’S EIRELI
Item Qtde. Unid. Descrição  Valor Unit. R$
1 455 Un Laranja Pêra 0,30
2 488 Kg Mamão formosa 3,50
3 565 Kg Banana nanica 2,30
4 500 Un Espiga de Milho Verde 0,70
5 845 Kg Maça Fuji 0,45
6 260 Kg Batata Doce 2,00
7 10 kg Coco seco 2,50
VALOR: R$ 4.419,25 (quatro mil quatrocentos e dezenove reais e vinte cinco centavos)
D. O. Nº 111/2020-GP DE 01/09/2020
Onde se lê:
CAESP – CONSELHO ARBITRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VALOR: R$ 535.253,20 (quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)
Leia-se:
CAESP – CONSELHO ARBITRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VALOR: R$ 535.235,20 (quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
Onde se lê:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXIGIBILIDADE: 20/07/2020
Leia-se:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXIGIBILIDADE: 24/08/2020
Onde se lê:
D A & ASSOCIADOS PUBLICIDADE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.8752.450/0001-13
NFS-e nº: 1896
Valor: R$ 8.285,17 (oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica de faixa de mesa Cuidando da Cidade 2, sendo: Conversão PDF/JPGE
– Geração de Arquivo, no valor unitário de R$ 399,47; Impressão Layout A4, no valor unitário de R$ 196,60;
Criação, no valor unitário de R$ 4.669,97; Finalização, no valor unitário de R$ 3.019,12.
NFS-e nº: 1897
Valor: R$ 2.511,68 (dois mil quinhentos e onze mil e sessenta e oito centavos)
Objeto: serviço de criação e transmissão de spot 30 para rádio Cuidando da Cidade 2, sendo: Spot 30 para
rádio, no valor unitário de R$ 2.264,09; Transmissão Via Rede, no valor unitário de R$ 247,59.
NFS-e nº: 1898
Valor: R$ 4.777,85 (quatro mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
Objeto: serviço de criação e transmissão de jingle 60 para rádio Cuidando da Cidade 2, sendo: Jingle 60 para
rádio, no valor unitário de R$ 4.530,26; Transmissão Via Rede, no valor unitário de R$ 247,59.
NFS-e nº: 1899
Valor: R$ 3.897,87 (três mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica de anúncio de revista 1pg Cuidando da Cidade 2, sendo: Gravação e
transmissão de materiais, no valor unitário de R$ 355,30; Impressão Layout A3, no valor unitário de R$ 99,87;
Criação, no valor unitário de R$ 2.488,44; Finalização, no valor unitário de R$ 954,26.
NFS-e nº: 1900
Valor: R$ 3.000,67 (três mil reais e sessenta e sete centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica de adesivo perfurado Cuidando da Cidade 2, sendo: Conversão PDF/
JPGE – Geração de Arquivo, no valor unitário de R$ 99,87; Impressão Layout A4, no valor unitário de R$ 49,15;
Criação, no valor unitário de R$ 1.701,57; Finalização, no valor unitário de R$ 1.150,08.
NFS-e nº: 1908
Valor: R$ 3.742,20 (três mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica – 27 Faixas Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 132,00;
comissão da agência, no valor unitário de R$ 178,20.
NFS-e nº: 1910
Valor: R$ 3.622,50 (três mil seiscentos e vinte dois reais e cinquenta centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica – 150 adesivos perfurados Cuidando da Cidade 2, no valor unitário R$
23,00; comissão da agência, no valor unitário de R$ 172,50.
NFS-e nº: 1913
Valor: R$ 5.023,20 (cinco mil e vinte três reais e vinte centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica – 8 adesivos de vitrine Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$
598,00; comissão da agência no valor unitário de R$ 239,20.
NFS-e nº: 1916
Valor: R$ 42.084,00 (quarenta e dois mil e oitenta e quatro reais)
Objeto: serviço de impressão gráfica – 48 outdoors (reimpressão) Cuidando da cidade 2, no valor unitário de
R$ 835,00; comissão da agência, no valor unitário de R$ 2.004,00.
NFS-e nº: 1921
Valor: R$ 60.958,19 (sessenta mil novecentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Nativa, no valor unitário de R$ 51.333,21; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 9.624,98.
NFS-e nº: 1923
Valor: R$ 96.941,04 (noventa e seis mil novecentos e quarenta e um reis e quatro centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Band News, no valor unitário de R$ 81.634,56; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 15.306,48.
NFS-e nº: 1925
Valor: R$ 24.937,50 (vinte e quatro mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
Objeto: testemunhal de Radar de notícias Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 21.000,00; comissão
da agência, no valor unitário de R$ 3.937,50.
NFS-e nº: 1927
Valor: R$ 7.695,00 (sete mil seiscentos e noventa e cinco reais)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Boa Nova AM, no valor unitário de R$ 6.480,00; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 1.215,00.
NFS-e nº: 1929
Valor: R$ 68.401,71 (sessenta e oito mil quatrocentos e um reais e setenta e um centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Nova Brasil FM, no valor unitário de R$ 57.601,44; comissão
da agência, no valor unitário de R$ 10.800,27.
NFS-e nº: 1933
Valor: R$ 58.215,69 (cinquenta e oito mil duzentos e quinze reais e sessenta e nove centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Globo, no valor unitário de R$ 49.023,74; comissão da agência,
no valor unitário de R$ 9.191,95.
NFS-e nº: 1936
Valor: R$ 80.541,00 (oitenta mil quinhentos e quarenta e um reais)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Bandeirantes São Paulo, no valor unitário de R$ 67.824,00;
comissão da agência, no valor unitário de R$ 12.717,00.
NFS-e nº: 1938
Valor: R$ 36.784,00 (trinta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais)
Objeto: spot de rádio na programação da Top FM, no valor unitário de R$ 30.976,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 5.808,00.
NFS-e nº: 1940
Valor: R$ 83.404,68 (oitenta e três mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Alpha FM, no valor unitário de R$ 70.235,52; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 13.169,16.
NFS-e nº: 1943
Valor: R$ 1.805,00 (um mil, oitocentos e cinco reais)
Objeto: veiculação no site Guarumusic, no valor unitário de R$ 1.520,00; comissão da agência, no valor
unitário de R$ 285,00.
NFS-e nº: 1944
Valor: R$ 80.750,00 (oitenta mil setecentos e cinquenta reais)
Objeto: veiculação do site globo.com, no valor unitário de R$ 68.000,00; comissão da agência, no valor unitário
de R$ 12.750,00.
NFS-e nº: 1950
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Valor: R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais)
Objeto: veiculação do site Click Pizza, no valor unitário de R$ 2.400,00; comissão da agência, no valor unitário
de R$ 450,00.
NFS-e nº: 1951
Valor: R$ 42.048,07 (quarenta e dois mil quarenta e oito reais e sete centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Transcontinental, no valor unitário de R$ 35.408,90; comissão
da agência, no valor unitário de R$ 6.639,17.
NFS-e nº: 1954
Valor: R$ 7.481,25 (sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Cumbica, no valor unitário de R$ 6.300,00; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 1.181,25.
NFS-e nº: 1957
Valor: R$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais)
Objeto: veiculação no site Revista Fórum Online, no valor unitário de R$ 9.920,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 1.860,00.
NFS-e nº: 1958
Valor: R$ 5.890,00 (cinco mil oitocentos e noventa reais)
Objeto: veiculação no site Revista Fórum Online, no valor unitário de R$ 4.960,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 930,00.
NFS-e nº: 1959
Valor: R$ 91.300,46 (noventa e um mil trezentos reais e quarenta e seis centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio CBN São Paulo, no valor unitário de R$ 76.884,60; comissão
da agência, no valor unitário de R$ 14.415,86.
NFS-e nº: 1969
Valor: R$ 3.622,50 (três mil seiscentos e vinte dois reais e cinquenta centavos)
Objeto: 150 adesivos perfurados Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 23,00; comissão da agencia,
no valor unitário de R$ 172,50.
NFS-e nº: 1970
Valor: R$ 11.174,09 (onze mil cento e setenta e quatro reais e nove centavos)
Objeto: 34 painéis para abrigo de ônibus Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 313,00; comissão da
agencia, no valor unitário de R$ 532,09.
NFS-e nº: 1971
Valor: R$ 16.783,20 (dezesseis mil setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
Objeto: 74 totens Golzinho Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 216,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 799,20.
NFS-e nº: 1972
Valor: R$ 23.520,00 (vinte três mil quinhentos e vinte reais)
Objeto: 40 mini outdoors Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 560,00; comissão da agência, no valor
unitário de R$ 1.120,00.
NFS-e nº: 1973
Valor: R$ 13.571,25 (treze mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Objeto: produção de fotos para campanha Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 12.925,00; comissão
da agência, no valor unitário de R$ 646,25.
NFS-e nº: 1974
Valor: R$ 12.285,00 (doze mil duzentos e oitenta e cinco reais)
Objeto: produção de áudio Cuidando da Cidade 2/Cuidando da Gente, no valor unitário de R$ 11.700,00;
comissão da agência, no valor unitário de R$ 585,00.
NFS-e nº: 1984
Valor: R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais)
Objeto: promoção na rede social Cuidando da Cidade/Cuidando da Gente 2, no valor unitário de R$ 50.000,00;
comissão da agência, no valor unitário de R$ 2.500,00.
NFS-e nº: 1991
Valor: R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais)
Objeto: produção de vídeo Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 44.000,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 2.200,00.
NFS-e nº: 1992
Valor: R$ 25.935,00 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais)
Objeto: produção de áudio Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 24.700,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 1.235,00.
NFS-e nº: 1993
Valor: R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta reais)
Objeto: produção de vídeo Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 45.000,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 2.250,00.
NFS-e nº: 1995
Valor: R$ 42.084,00 (quarenta e dois mil e oitenta e quatro reais)
Objeto: 48 outdoors (reimpressão) Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 835,00; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 2.004,00.
NFS-e nº: 1996
Valor: R$ 42.084,00 (quarenta e dois mil e oitenta e quatro reais)
Objeto: 48 outdoors (reimpressão) Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 835,00; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 2.004,00.
NFS-e nº: 1997
Valor: R$ 3.742,20 (três mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)
Objeto: 27 faixas Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 132,00; comissão da agência, no valor unitário
de R$ 178,20.
NFS-e nº: 1998
Valor: R$ 41.769,00 (quarenta e um mil setecentos e sessenta e nove reais)
Objeto: 10 front light Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 3.616,36; 1 front light Cuidando da Cidade
2, no valor unitário de R$ 3.616,40; comissão da agência, no valor unitário de R$ 1.989,00
NFS-e nº: 2000
Valor: R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais)
Objeto: 5 adesivos vitrini Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 580,00; comissão da agência, no valor
unitário de R$ 145,00.
NFS-e nº: 2004
Valor: R$ 3.085,60 (três mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)
Objeto: arroba banner na Home Blog do Luís Nassif, no valor unitário de R$ 2.598,40; comissão da agência,
no valor unitário de R$ 487,20.
Leia-se:
D A & ASSOCIADOS PUBLICIDADE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.875.245/0001-13
NFS-e nº: 1828
Valor: R$ 1.386,00 (um mil trezentos e oitenta e seis reais).
Objeto: serviço de impressão gráfica - 10 faixas - EJA 2016, no valor unitário de R$ 132,00; comissão de
agência, no valor unitário de R$ 66,00.
NFS-e nº: 1831
Valor: R$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica – 2 banners – 5º Salão do Livro, no valor unitário de R$ 144,00; comissão
da agência, no valor unitário de R$ 14,40.
NFS-e nº: 1876
Valor: R$ 21.447,64 (vinte e um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica – Jornal Independente, no valor unitário de R$ 18.061,17; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 3.386,47.
NFS-e nº: 1881
Valor: R$ 8.906,25 (oito mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica – Jornal Opção, no valor unitário de R$ 7.500,00; comissão da agência,
no valor unitário de R$ 1.406,25.
NFS-e nº: 1889
Valor: R$ 7.125,00 (sete mil cento e vinte e cinco reais)
Objeto: serviço de impressão gráfica – Revista Weekend, no valor unitário de R$ 6.000,00; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 1.125,00.
NFS-e nº: 1892
Valor: R$ 4.936, 88 (quatro mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica do selo comemorativo Cuidando da Cidade 2, sendo: Conversão PDF/
JPGE – Geração de Arquivo, no valor unitário de R$ 49,15; Impressão Layout A3, no valor
unitário de R$ 99,87; Criação, no valor unitário de R$ 2.946,44; Finalização, no valor unitário de R$ 1.841,43.
NFS-e nº: 1893
Valor: R$ 19.608,97 (dezenove mil seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica de mini outdoor do comemorativo Cuidando da Cidade 2, sendo:
Conversão PDF/JPGE – Geração de Arquivo, no valor unitário de R$ 399,47; Impressão Layout A3, no valor
unitário de R$ 399,47; Criação, no valor unitário de R$ 13.383,54; Finalização, no valor unitário de R$ 5.426,48.
NFS-e nº: 1894
Valor: R$ 19.608,97 (dezenove mil seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos)

Objeto: serviço de impressão gráfica de outdoor do comemorativo Cuidando da Cidade 2, sendo: Conversão
PDF/JPGE – Geração de Arquivo, no valor unitário de R$ 399,47; Impressão Layout A3, no valor unitário de R$
399,47; Criação, no valor unitário de R$ 13.383,54; Finalização, no valor unitário de R$ 5.426,48.
NFS-e nº: 1895
Valor: R$ 3.593,84 (três mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica de anúncio de jornal ½ pg Cuidando da Cidade 2, sendo: Gravação e
transmissão de materiais, no valor unitário de R$ 355,30; Impressão Layout A3, no valor unitário de R$ 99,87;
Criação, no valor unitário de R$ 2.247,15; Finalização, no valor unitário de R$ 891,52.
NFS-e nº: 1896
Valor: R$ 8.285,17 (oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica de faixa de mesa Cuidando da Cidade 2, sendo: Conversão PDF/JPGE
– Geração de Arquivo, no valor unitário de R$ 399,47; Impressão Layout A4, no valor unitário de R$ 196,60;
Criação, no valor unitário de R$ 4.669,97; Finalização, no valor unitário de R$ 3.019,12.
NFS-e nº: 1897
Valor: R$ 2.511,68 (dois mil quinhentos e onze mil e sessenta e oito centavos)
Objeto: serviço de criação e transmissão de spot 30 para rádio Cuidando da Cidade 2, sendo: Spot 30” para
rádio, no valor unitário de R$ 2.264,09; Transmissão Via Rede, no valor unitário de R$ 247,59.
NFS-e nº: 1898
Valor: R$ 4.777,85 (quatro mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
Objeto: serviço de criação e transmissão de jingle 60 para rádio Cuidando da Cidade 2, sendo: Jingle 60” para
rádio, no valor unitário de R$ 4.530,26; Transmissão Via Rede, no valor unitário de R$ 247,59.
NFS-e nº: 1899
Valor: R$ 3.897,87 (três mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica de anúncio de revista 1pg Cuidando da Cidade 2, sendo: Gravação e
transmissão de materiais, no valor unitário de R$ 355,30; Impressão Layout A3, no valor
unitário de R$ 99,87; Criação, no valor unitário de R$ 2.488,44; Finalização, no valor unitário de R$ 954,26.
NFS-e nº: 1900
Valor: R$ 3.000,67 (três mil reais e sessenta e sete centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica de adesivo perfurado Cuidando da Cidade 2, sendo: Conversão PDF/
JPGE – Geração de Arquivo, no valor unitário de R$ 99,87; Impressão Layout A4, no valor unitário de R$ 49,15;
Criação, no valor unitário de R$ 1.701,57; Finalização, no valor unitário de R$ 1.150,08.
NFS-e nº: 1908
Valor: R$ 3.742,20 (três mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica – 27 Faixas Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 3.564,00;
comissão da agência, no valor unitário de R$ 178,20.
NFS-e nº: 1910
Valor: R$ 3.622,50 (três mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica – 150 Adesivos perfurados Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$
23,00; comissão da agência, no valor unitário de R$ 172.50.
NFS-e nº: 1913
Valor: R$ 5.023,20 (cinco mil vinte e três reais e vinte centavos)
Objeto: serviço de impressão gráfica – 8 Adesivos de vitrine Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$
598,00; comissão da agência, no valor unitário de R$ 239,20.
NFS-e nº: 1916
Valor: R$ 42.084,00 (quarenta e dois mil e oitenta e quatro reais)
Objeto: serviço de impressão gráfica – 48 outdoors (reimpressão) Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de
R$ 835,00; comissão da agência, no valor unitário de R$ 2.004,00.
NFS-e nº: 1921
Valor: R$ 60.958,19 (sessenta mil novecentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Nativa, no valor unitário de R$ 51.333,21; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 9.624,98.
NFS-e nº: 1923
Valor: R$ 96.941,04 (noventa e seis mil novecentos e quarenta e um reis e quatro centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Band News, no valor unitário de R$ 81.634,56; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 15.306,48.
NFS-e nº: 1925
Valor: R$ 24.937,50 (vinte e quatro mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
Objeto: testemunhal de Radar de notícias Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 21.000,00; comissão
da agência, no valor unitário de R$ 3.937,50.
NFS-e nº: 1927
Valor: R$ 7.695,00 (sete mil seiscentos e noventa e cinco reais)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Boa Nova AM, no valor unitário de R$ 6.480,00; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 1.215,00.
NFS-e nº: 1929
Valor: R$ 68.401,71 (sessenta e oito mil quatrocentos e um reais e setenta e um centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Nova Brasil FM, no valor unitário de R$ 57.601,44; comissão
da agência, no valor unitário de R$ 10.800,27.
NFS-e nº: 1933
Valor: R$ 58.215,69 (cinquenta e oito mil duzentos e quinze reais e sessenta e nove centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Globo, no valor unitário de R$ 49.023,74; comissão da agência,
no valor unitário de R$ 9.191,95.
NFS-e nº: 1936
Valor: R$ 80.541,00 (oitenta mil quinhentos e quarenta e um reais)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Bandeirantes São Paulo, no valor unitário de R$ 67.824,00;
comissão da agência, no valor unitário de R$ 12.717,00.
NFS-e nº: 1938
Valor: R$ 36.784,00 (trinta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais)
Objeto: spot de rádio na programação da Top FM, no valor unitário de R$ 30.976,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 5.808,00.
NFS-e nº: 1940
Valor: R$ 83.404,68 (oitenta e três mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Alpha FM, no valor unitário de R$ 70.235,52; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 13.169,16.
NFS-e nº: 1943
Valor: R$ 1.805,00 (um mil oitocentos e cinco reais).
Objeto: veiculação no site Guarumusic, no valor unitário de R$ 1.520,00; comissão da agência, no valor
unitário de R$ 285,00.
NFS-e nº: 1944
Valor: R$ 80.750,00 (oitenta mil setecentos e cinquenta reais)
Objeto: veiculação do site globo.com, no valor unitário de R$ 68.000,00; comissão da agência, no valor unitário
de R$ 12.750,00.
NFS-e nº: 1950
Valor: R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais)
Objeto: veiculação do site Click Pizza, no valor unitário de R$ 2.400,00; comissão da agência, no valor unitário
de R$ 450,00.
NFS-e nº: 1951
Valor: R$ 42.048,07 (quarenta e dois mil quarenta e oito reais e sete centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Transcontinental, no valor unitário de R$ 35.408,90; comissão
da agência, no valor unitário de R$ 6.639,17.
NFS-e nº: 1954
Valor: R$ 7.481,25 (sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio Cumbica, no valor unitário de R$ 6.300,00; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 1.181,25.
NFS-e nº: 1957
Valor: R$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais)
Objeto: veiculação no site Revista Fórum Online, no valor unitário de R$ 9.920,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 1.860,00.
NFS-e nº: 1958
Valor: R$ 5.890,00 (cinco mil oitocentos e noventa reais)
Objeto: veiculação no site Revista Fórum Online, no valor unitário de R$ 4.960,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 930,00.
NFS-e nº: 1959
Valor: R$ 91.300,46 (noventa e um mil trezentos reais e quarenta e seis centavos)
Objeto: spot de rádio na programação da Rádio CBN São Paulo, no valor unitário de R$ 76.884,60; comissão
da agência, no valor unitário de R$ 14.415,86.
NFS-e nº: 1969
Valor: R$ 3.622,50 (três mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
Objeto: 150 adesivos perfurados Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 23,00; comissão da agência,
no valor unitário de R$ 172,50.
NFS-e nº: 1970
Valor: R$ 11.174,09 (onze mil cento e setenta e quatro reais e nove centavos)
Objeto: 34 painéis para abrigo de ônibus Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 313,00; comissão da
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agência, no valor unitário de R$ 532,09.
NFS-e nº: 1971
Valor: R$ 16.783,20 (dezesseis mil setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
Objeto: 74 totens Golzinho Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 216,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 799,20.
NFS-e nº: 1972
Valor: R$ 23.520,00 (vinte e três mil quinhentos e vinte reais)
Objeto: 40 mini outdoors Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 560,00; comissão da agência, no valor
unitário de R$ 1.120,00.
NFS-e nº: 1973
Valor: R$ 13.571,25 (treze mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Objeto: produção de fotos para campanha Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 12.925,00; comissão
da agência, no valor unitário de R$ 646,25.
NFS-e nº: 1974
Valor: R$ 12.285,00 (doze mil duzentos e oitenta e cinco reais)
Objeto: produção de áudio Cuidando da Cidade 2/Cuidando da Gente, no valor unitário de R$ 11.700,00;
comissão da agência, no valor unitário de R$ 585,00.
NFS-e nº: 1984
Valor: R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais)
Objeto: promoção na rede social Cuidando da Cidade/Cuidando da Gente 2, no valor unitário de R$ 50.000,00;
comissão da agência, no valor unitário de R$ 2.500,00.
NFS-e nº: 1991
Valor: R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais)
Objeto: produção de vídeo Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 44.000,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 2.200,00.
NFS-e nº: 1992
Valor: R$ 25.935,00 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais)
Objeto: produção de áudio Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 24.700,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 1.235,00.
NFS-e nº: 1993
Valor: R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta reais)
Objeto: produção de vídeo Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 45.000,00; comissão da agência, no
valor unitário de R$ 2.250,00.
NFS-e nº: 1995
Valor: R$ 42.084,00 (quarenta e dois mil e oitenta e quatro reais)
Objeto: 48 outdoors (reimpressão) Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 835,00; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 2.004,00.
NFS-e nº: 1996
Valor: R$ 42.084,00 (quarenta e dois mil e oitenta e quatro reais)
Objeto: 48 outdoors (reimpressão) Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 835,00; comissão da
agência, no valor unitário de R$ 2.004,00.
NFS-e nº: 1997
Valor: R$ 3.742,20 (três mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)
Objeto: 27 faixas Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 132,00; comissão da agência, no valor unitário
de R$ 178,20.
NFS-e nº: 1998
Valor: R$ 41.769,00 (quarenta e um mil setecentos e sessenta e nove reais)
Objeto: 10 front light Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 3.616,36; 1 front light Cuidando da Cidade
2, no valor unitário de R$ 3.616,40; comissão da agência, no valor unitário de R$ 1.989,00.
NFS-e nº: 2000
Valor: R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais)
Objeto: 5 adesivos vitrini Cuidando da Cidade 2, no valor unitário de R$ 580,00; comissão da agência, no valor
unitário de R$ 145,00.
NFS-e nº: 2004
Valor: R$ 3.085,60 (três mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)
Objeto: arroba banner na Home Blog do Luis Nassif, no valor unitário de R$ 2.598,40; comissão da agência,
no valor unitário de R$ 487,20.
Onde se lê:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
EMPENHO: 1.281/2020 e 14.473/2020
Leia-se:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
EMPENHO: 1281/2020 e 14437/2020
Onde se lê:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CASA DA TRABALHADORA DOMÉSTICA –
CASA LAUDELINA:
HELIO YUGI UENISHI
Leia-se:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CASA DA TRABALHADORA DOMÉSTICA –
CASA LAUDELINA:
HELIO YUJI UENISHI
Onde se lê:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÕES
FISCAIS, VARAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, VARAS DA FAMILIA E SUCESSOES, JUIZADO
ESPECIAL CIVIL, VARAS CÍVEIS, ZONA ELEITORAL.
NOVO CAMPO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A
CPF: 05.811.789/0001-84
Leia-se:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÕES
FISCAIS, VARAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, VARAS DA FAMILIA E SUCESSOES, JUIZADO
ESPECIAL CIVIL, VARAS CÍVEIS, ZONA ELEITORAL.
NOVO CAMPO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A
CNPJ: 05.811.789/0001-84
Onde se lê:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 5ª CIA DO 15º
JOSE GONCALVES RIBEIRO BATALHAO DA POLICIA MILITAR
Leia-se:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 5ª CIA DO 15º BATALHAO DA POLICIA
MILITAR
JOSE GONCALVES RIBEIRO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
A Prefeitura de Guarulhos, através do Departamento de Licitações e Contratos, torna público os seguintes atos
administrativos:
O Departamento de Licitações e Contratos, torna público às Unidades da Administração que realizará abertura
de procedimentos licitatórios para Registro de Preços dos seguintes itens:
- Primer manta liquida, aguarrás, trincha e outros – PA 25954/2020
- Curva soldável, flange marrom, plug branco e outros – PA 25623/20
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:
PE262/20-DLC PA50563/19 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
preços para fornecimento de amalgamador, aparelho de raio x odontológico e outros materiais médico-
hospitalares.Abertura:22/09/2020 08:30.Disputa:22/09/2020 09:30h.
PE263/20-DLC PA51014/19 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
preços para fornecimento de biombo, balde, escada e outros.Abertura:21/09/2020 08:30.Disputa:21/09/2020
09:30h.
PE264/20-DLC PA22151/20 menor preço global do lote, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de colar cervical, tala aramada, mascara facial e outros.Abertura:21/09/2020
08:30.Disputa:21/09/2020 09:30h.
PE265/20-DLC PA11578/20 menor preço global do lote, exclusivo para ME,EPP e MEI visando Registro de
preços para fornecimento de tiras reagentes e monitor de glicemia ACCU CHEK ACTIVE, para atender
mandado judicial.Abertura:21/09/2020 08:30.Disputa:21/09/2020 09:30h.
PE266/20-DLC PA25038/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de levodopa e ciprofloxacino.Abertura: 21/09/2020 08:30.Disputa:21/09/2020 09:30h.
PE267/20 -DLC PA55313/19 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro
de Preços para fornecimento de balcão de call center, cadeira estofada, mesa para impressora e
outros.Abertura:22/09/2020 08:30.Disputa:22/09/2020 09:30h.
PE268/20-DLC PA25163/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de preservativo masculino.Abertura:21/09/2020 08:30.Disputa:21/09/2020 09:30h.

PE269/20-DLC PA20022/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de amitriptilina, cefalexina, clonazepam e outros.Abertura:22/09/2020 08:30.Disputa:22/
09/2020 09:30h.
PE270/20 -DLC PA22330/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de Piso intertravado 16 faces.Abertura:22/09/2020 08:30.Disputa:22/09/2020 09:30h.
PE271/20-DLC PA20119/20 menor preço, visando Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de hidroterapia para atendimento de demandas judiciais.Abertura:22/09/2020 08:30.Disputa:22/09/
2020 09:30h.
PE272/20-DLC PA20303/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de acetilcisteína 10%, cloreto de potássio e outros medicamentos.Abertura:22/09/
2020 08:30.Disputa:22/09/2020 09:30h.
PE273/20-DLC PA14897/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de água mineral sem gás em copo de 200 ml.Abertura:23/09/2020 08:30.Disputa:23/
09/2020 09:30h.
PE274/20-DLC PA24315/20 menor preço, exclusivo para ME,EPP e MEI visando Registro de preços para
fornecimento de Ketosteril para atendimento de mandado judicial.Abertura:23/09/2020 08:30.Disputa:23/09/
2020 09:30h.
PE275/20-DLC PA13108/20 menor preço global do item, exclusivo para ME,EPP e MEI visando Registro de
preços para fornecimento de água mineral (510ml).Abertura:23/09/2020 08:30.Disputa:23/09/2020 09:30h.
PE276/20-DLC PA28109/20 menor preço, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de preços para
fornecimento de Azitromicina.Abertura:14/09/2020 08:30.Disputa:14/09/2020 09:30h.
PE277/20-DLC PA24125/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de amoxicilina, captopril e outros medicamentos.Abertura:23/09/2020 08:30.Disputa:23/
09/2020 09:30h.
PE278/20-DLC PA32813/19 menor preço global do lote, visando Registro de preços para fornecimento de
aveia, biscoito e bebida a base de extrato de soja para atender mandado judicial.Abertura:24/09/2020
08:30.Disputa:24/09/2020 09:30h.
PE279/20-DLC PA22445/20 menor preço global do lote, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de fraldas e toalha umedecida para atender a mandado judicial.Abertura:24/09/2020
08:30.Disputa:24/09/2020 09:30h.
Homologação:
PE 174/20-DLC PA 2433/20
Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 JBI Led Comércio de Materiais Elétricos Eireli
PE 182/20-DLC PA 20788/20
Itens 1 e 2 Infinity Comercial Descartáveis e Serviços Eireli
Item 3 Infracorp Comércio e Serviços Eireli - ME
Item 4 Calux Comercial Eireli
Item 5 Grandesc Materiais Hospitalares Eireli
Item 6 Fracassado
PE 196/20-DLC PA 16324/20
Itens 1 e 2 Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda
Item 3 Fracassado
PE 198/20-DLC PA 86656/19
Itens 1, 2, 4, 8 e 9 CM Hospitalar S.A.
Item 3 Daniela Cristina Souza Santos Eireli
Itens 6 e 7 Fracassados
Itens 5, 10, 11, 12 e 13 Desertos
PE 201/20-DLC PA 86329/19
Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 8 Diabéticos & CIA Eireli EPP
Lotes 6, 7, 9 e 10 Rofemax Importadora de Embalagens Eireli - EPP
PE 204/20-DLC PA 8006/20
Itens 1 e 2 Fracassado
Item 3 Cubomed Comércio Atacadista de Produtos para Saúde Eireli
Item 4 Drogaria Popular Melhor Preço RGS Eireli
PE 214/20-DLC PA 6865/20
Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 Fracassados
Item 12 Medsi Distribuidora de Medicamentos Ltda
PE 216/20-DLC PA 6873/20
Itens 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 – Revogados em atendimento ao subitem 5.2 do Edital.
Itens 2 e 5 Daniela Cristina Souza Santos Eireli
PE 222/20-DLC PA 18345/20
Lote Único: M.F. Comércio Gerenciamento e Serviços Eireli
PE 226/20-DLC PA 1789/20
Itens 1, 2, 4, 7 e 8 ABC Comércio de Parafusos e Ferragens - Eireli
Itens 3 e 6 Armaturen Systeme Indústria e Comércio Ltda - ME
Item 5 Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Eireli
PE 397/19-DLC PA 44486/19
Lotes 3, 4, 5 e 6 Injex Industrias Cirúrgicas Ltda
Revogação:
PE 209/20-DLC PA 79503/19 Revogado em atendimento ao subitem 5.2 do Edital.
Revogação do Ato de Adjudicação e Homologação:
PE 397/19-DLC PA 44486/19 - Revogação da Adjudicação e Homologação dos Lotes 3, 4, 5 e 6 à empresa
Dupac Comercial Eireli - EPP
Julgamento de Recurso:
CP 01/20-DLC PA 68567/2019
Recorrentes: Esteto Engenharia e Comércio Ltda, Teto Contrutora S/A e CLD – Construtora, Laços Detetores
e Eletrônica Ltda.
Decisão: Negado Provimento.
Recorrente: Construmedici Engenharia e Comércio Ltda
Decisão: Dado Provimento. À vista disso, fica reformada a decisão anterior da CPL-DLC.02 quanto a habilitação
das empresas Spalla Engenharia Eireli e Atlântica Construçoes Comércio e Serviços Eireli, inabilitando as
mesmas no certame.
Sendo assim, a CPL-DLC.02 convoca os representantes das empresas licitantes para a sessão de abertura
dos envelopes “Proposta Comercial”, que será realizada no dia 10/09/20 às 14h.
Interposição de Recursos:
CP 14/20-DLC PA 79188/19
Tornamos público que a empresa Empreitec Construções Elétricas Ltda interpôs recurso contra a decisão da
Comissão. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para contrarrazões.
CP 10/20-DLC PA 67872/17
Tornamos público que a empresa CLD – Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda interpôs recurso
contra a decisão da Comissão. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para contrarrazões.
Julgamentos de Habilitação:
PP 93/20-DLC PA 65658/19
Tornamos público a Habilitação das empresas: JB Construções e Empreendimentos Eireli (lote 01) e Atlântica
Construções Comércio e Serviços Eireli (lote 04) e a Inabilitação das empresas: Consitec Engenharia e Tecnologia
Ltda (lote 02) e FP Projetos e Empreendimentos Eireli (lotes 03), por não comprovarem capacidade técnica em
acompanhamento de serviços de Pintura Intumescente, conforme exigido na letra “J” do item 7.2.3.2 do edital.
Assim sendo, considerando a ordem classificatória, declaramos vencedora dos lotes 01 e 02 a empresa JB
Construções e Empreendimentos Eireli e dos lotes 03 e 04 Atlântica Construções Comércio e Serviços Eireli. Fica
aberto prazo de 03 (três) dias para interposição de recursos. O prazo para apresentação de contrarrazões será o
mesmo do recurso, e começará imediatamente após o encerramento do prazo recursal.
EXTRATO DE CONTRATOS/TERMOS/AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO:
CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 030201/2020-DLC Pregão Eletrônico nº 109/2018-DLC P.A. 8854/
2018 Contratante: M.G. (Sec. de Obras) Contratada: PRICILA C. COLOMBO – LUXTRON SISTEMAS
Objeto: Fornecimento de postes e luminárias solares em tecnologia LED Vigência: 12 meses contados da
data de assinatura Valor: R$ 796.168,50 Assinatura: 02/09/2020.
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº129/2020-DLC Dispensa de Licitação: Inciso II, Art. 24, da Lei
8666/93 P.A. 28706/2020 Contratante: M.G. (Secretaria de Gestão) Contratada: FALCON CERTIFICADOS
DIGITAIS LTDA-ME Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de certificado digital
SSL Wildcar Valor: R$ 599,90 Assinatura: 28/08/20
PENALIDADES:Nos termos do quanto é relatado nos autos do PA nº 117922/2020, considerando o Decreto nº
35699/2019 e o constante no Artigo 87, Incisos I e II da Lei de Licitações e Contratos c/c itens 6.1, letras “a”
e “b” e 6.2, letras “a”, “c” e “g” da Autorização de Fornecimento nº 144/2020-SS17, decorrente da Ata de
Registro de Preços nº 0811/2020-SF06 (PA ORIGEM nº 31277/2019), pelos transtornos causados a Administração
em razão do descumprimento das obrigações assumidas, APLICO as penalidades de ADVERTÊNCIA pelos
atrasos de 05 (cinco) dias e MULTA de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o
valor correspondente da parcela, pelos atrasos nas entregas de 59 dias do medicamento Dipirona Sódica
500MG, de 19 dias de Metronidazol 250 MG e de 12 dias de Cefalexina 500MG e MULTA de 20% (vinte por
cento) sobre o valor correspondente da parcela, pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias, considerado como
inexecução parcial sobre a parcela inadimplente (88 dias de atraso na entrega de 600.000 unidades de Dipirona
Sódica), constantes na referida AF, que perfaz a importância de R$ 16.352,99 (dezesseis mil, trezentos e
cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), à empresa CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES
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EIRELI – EPP.Fica assegurado, o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis,conforme disposto no inciso I, do
Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93
Nos termos do quanto é relatado nos autos do PA nº 18249/2020, considerando o Decreto nº 35699/2019 e o
constante no Artigo 87, Incisos I e II da Lei de Licitações e Contratos c/c itens 6.1.1 e 6.1.2, letras “a” e “b” e 6.2,
letras “a”, “c” e “g” da Autorização de Fornecimento nº 033/2020-SS17, pelos transtornos causados a Administração
em razão do descumprimento das obrigações assumidas, APLICO as penalidades de ADVERTÊNCIA e MULTA
de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor correspondente da parcela (referente
as entregas realizadas em 13, 16 e 22/04/20 e 20/05/20) e MULTA de 20% (vinte por cento) sobre o valor
correspondente da parcela, pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias, considerado como inexecução parcial sobre
a parcela inadimplente (entrega em 27/07/20 de 25.500 unidades), constantes na referida AF, que perfaz a
importância de R$ 193.601,82 (cento e noventa e três mil, seiscentos e um reais e oitenta e dois centavos), à
empresa INNOVA-MED COMERCIAL EIRELI.Fica assegurado, o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis,
conforme disposto no inciso I, do Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
Tem o presente a finalidade de cientificar-lhes que foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto pela
empresa GP SERVICE REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, PA30036/2009 , contra a penalidade aplicada em
decorrência do inadimplemento de obrigações contratuais, fundamentada no Artigo 87, inciso II da Lei 8666/93
c/c cláusula 6, item 1, letra “b” e itens 2 “1” e 2 “2” do instrumento contratual, permanecendo a penalidade:MULTA
de 1,5% (hum e meio por cento) por dia de atraso, sobre os valores a serem repassados a STT, correspondente
as medições dos meses em questão, que perfaz a importância de R$ 3.242.215,37 (três milhões, duzentos
e quarenta e dois mil, duzentos e quinze reais e trinta e sete centavos) Motivo: Descumprimento
contratual
Nos termos do quanto é relatado nos autos do PA nº 117922/2020, considerando o Decreto nº 35699/2019 e o
constante no Artigo 87, Incisos I e II da Lei de Licitações e Contratos c/c itens 6.1, letras “a” e “b” e 6.2, letra
“a” da Autorização de Fornecimento nº 195/2020-SS17, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 057311/
2019-SF06 (PA ORIGEM nº 32822/2019), pelos transtornos causados a Administração em razão do
descumprimento das obrigações assumidas, APLICO as penalidades de ADVERTÊNCIA e MULTA de 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor correspondente da parcela, pelos atrasos
nas entregas de 10 dias na quantidade de 3.750 unidades e de 52 dias na quantidade de 3.750 unidades do
medicamento Omeprazol Sódico 40MG constante na referida AF, que perfaz a importância de R$ 4.373,32
(quatro mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), à empresa UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.Fica assegurado, o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis , conforme
disposto no inciso I, do Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
Nos termos do quanto é relatado nos autos do PA nº 21863/2020, considerando o Decreto nº 35699/2019 e o
constante no Artigo 87, Inciso II da Lei de Licitações e Contratos c/c itens 6.1, letra “b” e 6.2, letras “a”, “b” e
“g” da Autorização de Fornecimento nº 262/2020-SS17, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 033511/
2019-SF06 (PA ORIGEM nº 1307/2019), pelos transtornos causados a Administração em razão do
descumprimento das obrigações assumidas, APLICO a penalidade de MULTA de 0,33% (trinta e três centésimos
por cento) por dia de atraso, sobre o valor correspondente da parcela, pelos atrasos de 15 dias nas entregas
na quantidade de 22.560 unidades e de 23 dias na quantidade de 16.000 unidades do medicamento Alendronato
Sódico 70MG e MULTA de 20% (vinte por cento) por inexecução parcial do instrumento contratual, sobre o
valor da parcela correspondente, referente ao atraso de 69 dias na entrega de 51.440 unidades do medicamento
em referência (atraso superior a 60 dias),que perfaz a importância de R$ 3.280,97 (três mil, duzentos e oitenta
reais e noventa e sete centavos), à empresa ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.Fica assegurado, o prazo
recursal de 05 (cinco) dias úteis , a contar do recebimento deste, do Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93
TERMO DE ADITAMENTO nº 01-036301/2019-DLC PA: 11274/2019 Contratante: M.G (Sec. De Serviços
Públicos) Contratada: EPAL ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. EPP Objeto: Serviços de
monitoramento ambiental do Aterro Sanitário de Guarulhos e do Aterro Controlado Finalidade: Prorrogação
do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses Vigência: 02/09/
2021 Valor: R$ 254.500,00 Assinatura: 02/09/2020.
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:
PA59365/19 PE156/20 ARP36811/20 Objeto: fornecimento de medicamento: glucagen hypokit, para atender
mandado judicial.Fornecedor:PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Ass:27/08/20
Lote: 5 / 5 item: glucagen hypokit – glucagon 1mg/ml. a embalagem contém 1 frasco-ampola de vidro com pó
liofilizado estéril e 1 seringa estéril com agulha, descartável e preenchido com diluente para reconstituição e
administração. fabricante: novo nordisk código interno: 1790 marca: glucagen hypokit unidade/medida: seringa
marca:glucagen hypokit 1mg / ui / novo nordisk a/s dinamarca / apresentação 1 ui / mg po liof est fr vd inc +
ser dil x 1 ml (hypokit) / val. registro 04/2028 / val. do produto no registro: 24 meses / detentor do registro: novo
nordisk farmacêutica do brasil ltda / proc. nacional / rms.: 1176600140018 valor:R$105,40
PA35211/20 PE175/20 ARP35211/20 Objeto:(25% - itens 06 e 07) - fornecimento de cintas para
poste.Fornecedor:ABC COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS - EIRELI Ass:21/08/20
Lote:1 / 1 item: cinta metálica para poste de seção circular 220mm unidade/medida: peça marca: delf / delfer
eletroferragens / proc. nacional valor:R$15,69;Lote: 2 / 2 item: cinta metálica para poste de seção circular
240mm unidade/medida: peça marca: delf / delfer eletroferragens / proc. nacional valor:R$16,57;Lote: 3 / 3
item: cinta metálica para poste de seção circular 260mm unidade/medida: peça marca: delf / delfer
eletroferragens / proc. nacional valor:R$17,88;Lote: 6 / 6 item: 25% - cinta tipo w com parafuso m16 x 100mm
unidade/medida: peça marca: delf / delfer eletroferragens / proc. nacional valor:R$21,22;Lote: 7 / 7 item:
25% - cinta tipo w com parafuso m16 x 150mm unidade/medida: peça marca: delf / delfer eletroferragens /
proc. nacional valor:R$25,28.ARP35311/20 Objeto:(75% - itens 04 e 05) - fornecimento de cintas para poste.
Fornecedor:DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA Ass:21/08/20 Lote: 4 / 4 item: 75% - cinta tipo w com
parafuso m16 x 100mm  unidade/medida: peça marca: delf / delfer eletroferragens / proc. nacional
valor:R$21,21;Lote: 5 / 5 item: 75% - cinta tipo w com parafuso m16 x 150mm unidade/medida: peça
marca: delf / delfer eletroferragens / proc. nacional valor:R$25,27
PA34894/19 PE32/20 RP20211/20 Objeto:75% - fornecimento de fita hipoalérgica 100, 25 e 50 mm x 10
m.Fornecedor:BHM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-EIRELI.Ass:01/06/20 Lote: 3 / 1 item: 75%
- fita hipoalérgica 100 mm x 10 m - constituída de rayon de viscose, não tecido, poroso, recoberto por adesivo
acrílico e comprovadamente hipoalergênico, cor branca. embalagem individual, constando externamente dados
do produto, fabricante, procedência, prazo de validade e registro no ministério da saúde. (código de uso interno
4261) unidade/medida: rolo marca: maxicor / jiangsu manfang medical co. ltd / mod. maxicor / rms. 10299800018
/ proc. china, republica popular valor:R$5,00;Lote: 3 / 2 item: 75% - fita hipoalérgica 25 mm x 10 m -
constituída de rayon de viscose, não tecido, poroso, recoberto por adesivo acrílico e comprovadamente
hipoalergênico, cor branca. embalagem individual, constando externamente dados do produto, fabricante,
procedência, prazo de validade e registro no ministério da saúde. (código de uso interno 1655) unidade/
medida: rolo marca: maxicor / jiangsu manfang medical co. ltd / mod. maxicor / rms. 10299800018 / proc.
china, republica popular valor:R$2,27;Lote: 3 / 3 item: 75% - fita hipoalérgica 50 mm x 10 m - constituída de
rayon de viscose, não tecido, poroso, recoberto por adesivo acrílico e comprovadamente hipoalergênico, cor
branca. embalagem individual, constando externamente dados do produto, fabricante, lote, procedência, prazo
de validade e registro no ministério da saúde. (código de uso interno 1656) unidade/medida: rolo marca:
maxicor / jiangsu manfang medical co. ltd / mod. maxicor / rms. 10299800018 / proc. china, republica popular
valor:R$ 3,72.
PA23956/19 PE25/20 ARP29611/20 Objeto:25% - fornecimento de fórmula infantil de partida em pó para
lactentes.Fornecedor:DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI.Ass:27/07/20 Lote: 5 / 1 item: 25%
- fórmula infantil de partida em pó para lactentes até o 6º mês - referente ao lote 06 - item 01 do edital.unidade/
medida: quilo marca: nestogeno 1 / nestlé / proc. nacional valor:R$46,39;Lote: 5 / 2 item: 25% - fórmula
infantil de seguimento em pó para lactentes a partir do 6º mês - referente ao lote 06 - item 02 do edital.unidade/
medida: quilo marca: nestogeno 2 / nestlé / proc. nacional valor:R$46,40.ARP29711/20 Objeto:75% -
fornecimento de fórmula infantil de par tida em pó para lactentes.Fornecedor: G NOVA COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME Ass:27/07/20 Lote: 4 / 1 item: 75% - fórmula infantil de partida em
pó para lactentes até o 6º mês - referente ao lote 05 - item 01 do edital.unidade/medida: quilo marca:
nestogeno 1 / nestlé / proc. nacional valor:R$48,18;Lote: 4 / 2 item: 75% - fórmula infantil de seguimento em
pó para lactentes a partir do 6º mês - referente ao lote 05 - item 02 do edital.unidade/medida: quilo marca:
nestogeno 2 / nestlé / proc. nacional valor:R$47,19
PA54681/19 PE151/20 ARP35411/20 Objeto:fornecimento de par led full led.  Fornecedor:DEEP OIL
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA-ME Ass:21/08/20 Lote: 2 / 1 item: par led full led 64 bivolt: refletor
par led 64 rgbw 54 leds de 3 watts dmx bivolt ac 50~60 hertz foco manual funcionamento automático função
strobo. unidade/medida: unidade marca: spl valor:R$311,50.ARP 35511/2020 Objeto: fornecimento de
lâmpadas  Fornecedor: REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA-EPP. Ass:21/08/20 Lote: 1 / 1 item: lâmpadas de
elipsoidal hpl 750w 220v. unidade/medida: unidade marca: osram valor:R$126,05;Lote: 1 / 2 item: lâmpadas
pc/fresnel t19 1000w 220v unidade/medida: unidade marca: ge valor:R$109,88;Lote: 1 / 3 item: lâmpadas
par 64 foco unidade/medida: unidade marca: roccer valor:R$226,25;Lote: 1 / 4 item: lâmpadas halogena
palito 500w 200v para colortran unidade/medida: unidade marca: blv valor:R$6,43.
PA7544/20 PE188/20 ARP37411/20 Objeto:fornecimento de medicamento: tramadol.Fornecedor:SOMA/SP
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ass:31/08/20 Lote: 1 / 1 item: tramadol, cloridrato 50 mg/ml. forma
farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola contendo 2 ml. via de administração intramuscular
e intravenosa. código interno: 3241unidade/medida: ampola marca: generico / teuto / rms. 1037005020063 /
apres. cx. c/ 60 / proc. nacional valor:R$0,7884
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.
PA26421/19 PE286/19 ARP59411/19 Objeto:75% - fornecimento de piso intertravado 16
faces.Fornecedor:GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Ass:29/11/19.Lote:2/2 item:75%

- piso intertravado 16 faces, resistência mínima de 35mpa, nas medidas aproximadas de 22x11x8cm, cor
concreto natural para tráfego pesado. gravado (pmg) em baixo relevo em uma das faces (maior). - correspondente
ao item 01 do edital.  unidade/medida: metro quadrado marca: guarani valor:R$36,73. ARP 59511/19
Objeto:25% - fornecimento de piso intertravado 16 faces.  Fornecedor:TRUSTY DISTRIBUIDORA
LTDA. Ass: 29/11/2019.Lote:1/1  item: 25% - piso intertravado 16 faces, resistência mínima de 35mpa, nas
medidas aproximadas de 22x11x8cm, cor concreto natural para tráfego pesado. gravado (pmg) em baixo relevo
em uma das faces (maior). - corresponde ao item 02 do edital. unidade/medida: metro quadrado marca: gb
valor:R$ 42,97
PA26981/19 PE345/19 ARP59311/19 Objeto:serviço de coffee break.  Fornecedor: YONE DIAS YAMASSAKI
– EPP. Ass:29/11/19.Lote:1/1   item:serviço de coffee break. unidade: pessoa. unidade/medida:unidade
marca:suco: tecpolpa e camp / refrigerantes: dolly sabor coca cola e guaraná / água: lindóia / café: 3 corações
/ leite: italac / saches de chá: natural e leão / adoçante: linea / sanduíche de metro: lunch break, seara, sadia,
porto fino, dalora e vigor / lanches: lunch break / salgados: lunch break / bolo caseiro: lunch break / doces: lunch
break / frutas: ers e magario valor:R$16,30
PA 32769/19 PE294/19 ARP9811/20 Objeto: fornecimento de grama esmeralda (zoysia
japonica).Fornecedor:TRANSTAM COMERCIAL EIRELI Ass: 28/05/20 Lote: 2 / 2 item: grama esmeralda
(zoysia japonica) - referente aos itens 02 e 05 do edital. unidade/medida: metro quadrado marca: agro gramas
valor:R$3,89.ARP9911/20 Objeto:25% - fornecimento de grama batatais (paspalum notatum).Fornecedor:M3
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - EPP Ass:28/05/20 Lote: 4 / 4 item: 25% - grama batatais (paspalum
notatum) - referente ao item 04 do edital.  unidade/medida: metro quadrado marca:  l inda
valor:R$5,59.ARP10511/20 Objeto:fornecimento de grama são carlos (axonopus compressus).Fornecedor:
AGRODAP COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP Ass:28/05/20
Lote: 3 / 3 item: grama são carlos (axonopus compressus) - referente aos itens 03 e 06 do edital. unidade/
medida: metro quadrado marca: iguatemi / tatuí / sp valor:R$5,00.ARP20111/20 Objeto:75% - fornecimento
de grama batatais (paspalum notatum). Fornecedor: COMERCIAL CEDRO EIRELI-ME Ass: 28/05/20 Lote:
1 / 1 item: 75% - grama batatais (paspalum notatum) - referente ao item 01 do edital. unidade/medida: metro
quadrado marca: central da grama valor:R$5,59.
PA34894/19 PE32/20 ARP20311/20 Objeto:75% - fornecimento de esparadrapo impermeável 10 e 5 cm x 4,5
m.Fornecedor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ass: 01/06/20 Lote: 1
/ 1 item: 75% - esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m – medidas aproximadas, confeccionado em tecido de
fios de algodão, cor branca, hipoalergênico, enrolado em carretel plástico e recoberto conforme praxe do
fabricante. embalagem individual constando: dados de identificação e procedência, data, prazo de validade e
registro no m.s. (código de uso interno 1344). unidade/medida: rolo marca: missner & missner / missner &
missner ltda / brasil / rms. 80003300006 valor:R$5,22;Lote: 1 / 2 item: 75% - esparadrapo impermeável 5 cm
x 4,5 m – medidas aproximadas, confeccionado em tecido de fios de algodão, cor branca, massa adesiva com
boa aderência, hipoalergênico, enrolado em carretel plástico e recoberto conforme praxe do fabricante. embalagem
individual constando: dados de identificação e procedência, data, prazo de validade e registro no m.s. (código
de uso interno 4722). unidade/medida: rolo marca: missner & missner / missner & missner ltda / brasil / rms.
80003300006 valor:R$3,09.
PA 28650/19 PE99/20 ARP21211/20 Objeto:75% - fornecimento de reator eletromagnético
integrado.Fornecedor:ELETRO TERRIVEL LTDA Ass:03/06/20 Lote: 3 / 1 item: 75% - reator eletromagnético
integrado para lâmpada a vapor metálico de alta pressão de 400 w - referente ao item 01 do lote 03 do edital.
unidade/medida: peça marca: ideal / rvm400sae valor:R$66,88;Lote: 3 / 2 item: 75% - reator eletromagnético
integrado para lâmpada a vapor metálico de alta pressão de 250 w - referente ao item 02 do lote 03 do edital.
unidade/medida: peça marca: ideal / rvm250sae valor:R$57,76;Lote: 3 / 3 item: 75% - reator eletromagnético
integrado para lâmpada a vapor metálico de alta pressão de 1000 w - referente ao item 03 do lote 03 do edital.
unidade/medida: peça marca: ideal / rvm100sae valor:R$155,31;Lote: 3 / 4 item: 75% - reator eletromagnético
integrado para lâmpada a vapor metálico de alta pressão de 150 w - referente ao item 04 do lote 03 do edital.
unidade/medida: peça marca: ideal / rvm150sae valor:R$52,45.ARP21311/20 Objeto:25% - fornecimento
de kit removível e reator eletromagnético integrado.Fornecedor: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES
ELÉTRICAS LTDA Ass:03/06/20 Lote: 2 / 1 item: 25% - kit removível composto por reator, chassi, ignitor
conjugado, capacitor e conector mate-n-lok fêmea. reator integrado para lâmpada a vapor de sódio de alta
pressão de 100 w - referente ao item 01 do lote 02 do edital. unidade/medida: peça marca: ideal / mod.
soch100ia2618 valor:R$35,00;Lote: 4 / 1 item: 25% - reator eletromagnético integrado para lâmpada a vapor
metálico de alta pressão de 400 w - referente ao item 01 do lote 04 do edital. unidade/medida: peça marca:
hidrowats / mod. mt 400 valor:R$76,52;Lote: 2 / 2 item: 25% - kit removível composto por reator, chassi,
ignitor conjugado, capacitor e conector mate-n-lok fêmea. reator integrado para lâmpada a vapor de sódio de
alta pressão de 150 w - referente ao item 02 do lote 02 do edital. unidade/medida: peça marca: ideal / mod.
soch150ia2618 valor:R$44,44;Lote: 4 / 2 item: 25% - reator eletromagnético integrado para lâmpada a vapor
metálico de alta pressão de 250 w - referente ao item 02 do lote 04 do edital. unidade/medida: peça marca:
hidrowats / mod. mt 250 valor:R$57,71;Lote: 2 / 3 item: 25% - kit removível composto por reator, chassi,
ignitor conjugado, capacitor e conector mate-n-lok fêmea. reator integrado para lâmpada a vapor de sódio de
alta pressão de 250 w - referente ao item 03 do lote 02 do edital. unidade/medida: peça marca: ideal / mod.
soch250ia2618 valor:R$60,44;Lote: 4 / 3 item: 25% - reator eletromagnético integrado para lâmpada a vapor
metálico de alta pressão de 1000 w - referente ao item 03 do lote 04 do edital. unidade/medida: peça marca:
qs / mod. qs1000mt valor:R$158,61;Lote: 4 / 4 item: 25% - reator eletromagnético integrado para lâmpada a
vapor metálico de alta pressão de 150 w - referente ao item 04 do lote 04 do edital. unidade/medida: peça
marca: hidrowats / mod. mt 150 valor:R$53,80.ARP 21411/20 Objeto:75% - fornecimento de kit
removível.Fornecedor:TAKT GTN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS
LTDA -EPP Ass:03/06/20 Lote: 1 / 1 item: 75% - kit removível composto por reator, chassi, ignitor conjugado,
capacitor e conector mate-n-lok fêmea. reator integrado para lâmpada a vapor de sódio de alta pressão de 100
w - referente ao item 01 do lote 01 do edital. unidade/medida: peça marca: takt gtn / rvs100 valor:R$38,42;Lote:
1 / 2 item: 75% - kit removível composto por reator, chassi, ignitor conjugado, capacitor e conector mate-n-lok
fêmea. reator integrado para lâmpada a vapor de sódio de alta pressão de 150 w - referente ao item 02 do lote
01 do edital. unidade/medida: peça marca: takt gtn / rvs150 valor:R$47,00;Lote: 1 / 3 item: 75% - kit
removível composto por reator, chassi, ignitor conjugado, capacitor e conector mate-n-lok fêmea. reator
integrado para lâmpada a vapor de sódio de alta pressão de 250 w - referente ao item 03 do lote 01 do edital.
unidade/medida: peça marca: takt gtn / rvs250 valor:R$58,39
PA32896/19 PE321/19 ARP59811/19 Objeto:fornecimento de medicamentos: ampicilina e
suxametônio.Fornecedor:DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.Ass:04/
12/19.Lote 4/4 item:ampicilina 1 g. forma farmacêutica pó liófilo para solução injetável. forma de apresentação
frasco-ampola. via de administração intramuscular e intravenosa. código interno: 286 unidade/medida:frasco
ampola marca: ampicilina sódica / laboratório teuto / apresentação: c/50 / proc. nacional / rms.: 103700299
valor:R$5,10;Lote 29/29 item:suxametônio, cloreto 100 mg. forma farmacêutica pó para solução injetável.forma
de apresentação frasco-ampola. via de administração intramuscular e intravenosa. código interno: 3026 unidade/
medida:frasco ampola marca:succinil colin / união química / apresentação: c/1 / proc. nacional / rms.:
104970206 valor:R$ 10,43.ARP 59911/19 Objeto:fornecimento de medicamento: vitamina b1.Fornecedor:
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.Ass: 04/12/19.Lote 30/30 item:vitamina b1 (tiamina, cloridrato)
100 mg/ml. forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola / frasco-ampola contendo
1ml. via de administração intramuscular e intravenosa. código interno: 3313 unidade: ampola / frasco-ampola
unidade/medida:unidade marca:acesyl / casula&vasconcelos / apresentação: cx c/50 amp 1 ml / detentor do
registro: casula&vasconcelos / procedência: nacional / validade do produto no registro: 24 meses / rms.:
1640000010017 valor:R$ 5,87.ARP60011/19 Objeto: fornecimento de medicamento:
norepinefrina.Fornecedor:NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.Ass:04/12/
19.Lote 26/26 item:norepinefrina, hemitartarato 2 mg/ml (equivalente a 1 mg de norepinefrina base). forma
farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola contendo 4ml. via de administração intravenosa.
código interno: 2297 unidade/medida: ampola marca: hemitartarato de norepinefrina / hypofarma / proc.
nacional / embalagem: cx c/ 50 / rms.: 1038700600021 valor:R$2,62.ARP60111/19 Objeto:fornecimento de
medicamentos: acetilcisteína, cloreto de potássio, deslanosídeo, dopamina, vitamina k1, haloperidol,
sulfato de magnésio, petidina, solução de ringer com lactato e vitaminas do complexo
b.Fornecedor:CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP.Ass:04/12/19.Lote 1/1
item:acetilcisteína 10%. forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola contendo 3ml.
via de administração inalatória e intravenosa. código interno: 22 unidade/medida: ampola marca: flucistein /
união química / proc. nacional / embalagem: 5 ap / rms.: 1049711490021 valor:R$2,37;Lote 8/8 item:cloreto
de potassio 19,1% (191 mg/ml). forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola contendo
10 ml. via de administração intravenosa. código interno: 824 unidade/medida:ampola marca:cloreto de
potassio / samtec / proc. nacional / embalagem: 200 ap / rms.: 1559200010147 valor:R$0,2447
Lote 9/9 item:deslanosídeo 0,2 mg/ml. forma farmacêuticasolução injetável. forma de apresentação ampola
contendo 2ml. via de administração intramuscular e intravenosa. código interno: 1061 unidade/medida:ampola
marca:deslanol / união química / proc. nacional / embalagem: 50 ap / rms.: 1049712290018 valor:R$1,56;Lote11/
11 item:dopamina, cloridrato 5 mg/ml.forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola
contendo 10 ml. via de administração intravenosa. código interno: 1214 unidade/medida:ampola marca:cloridrato
de dopamina / hipolabor / proc. nacional / embalagem: 100 ap / rms.: 1134301160046 valor:R$1,26;Lote14/14
item:vitamina k1 (fitomenadiona) 10 mg/ml. forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação
ampola contendo 1ml. via de administração intramuscular. código interno: 3318 unidade/medida:ampola
marca:eskavit / hipolabor / proc. nacional / embalagem: 50 ap / rms.: 1134301290020 valor:R$1,21;Lote18/18
item:haloperidol 5 mg/ml. forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola / frasco-
ampola contendo 1ml. via de administração intramuscular. código interno: 1817 unidade: ampola / frasco-
ampola unidade/medida:unidade marca:haloperidol / hypofarma / proc. nacional / embalagem: 50 ap / rms.:
1038700610033 valor:R$1,33;Lote24/24 item:sulfato de magnésio 10% (10 g/100 ml). forma farmacêutica
solução injetável estéril. forma de apresentação ampola contendo 10 ml. via de administração intravenosa.
código interno: 3013 unidade/medida:ampola marca:sulfato de magnésio / samtec / proc. nacional / embalagem:
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50 ap / rms.: 1559200050041 valor:R$0,4300;Lote 27/27 item:petidina, cloridrato 50 mg/ml. forma farmacêutica
solução injetável. forma de apresentação ampola / frasco-ampola contendo 2ml. via de administração
intramuscular, intravenosa e subcutânea. código interno:2200 unidade: ampola / frasco-ampola unidade/
medida:unidade marca:cloridrato de petidina / união química / proc. nacional / embalagem: 25 ap / rms.:
1049713390016 valor:R$1,96;Lote28/28 item:solução de ringer com lactato. forma farmacêutica solução
injetável. forma de apresentação bolsa / frasco contendo 500 ml em sistema fechado. via de administração
intravenosa. código interno: 2919 unidade: bolsa / frasco unidade/medida:unidade marca:solução de ringer
com lactato / j.p. / proc. nacional / embalagem: 20 bl / rms.: 1049100610135 valor:R$2,60;Lote31/31
item:vitaminas do complexo b. forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação ampola contendo
2ml. via de administração intramuscular e intravenosa. código interno: 3322 unidade/medida:ampola
marca:hyplex b / hypofarma / proc. nacional / embalagem: 100 ap / rms.: 1038700290012 valor:R$0,7772.
PA29446/19 PE279/19 ARP57111/2019 Objeto:(lote 08 - 75%) (lote 12 - 25%) fornecimento de medicamentos:
retinol, acetato (vitamina a) 50.000 ui/ml + colecalciferol (vitamina d) 10.000 ui/ml e óleo mineral
puro.Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI Ass:14/11/19.Lote:8/8 item:75% - retinol, acetato
(vitamina a) 50.000 ui/ml + colecalciferol (vitamina d) 10.000 ui/ml. forma farmacêutica solução oral. forma de
apresentação frasco conta-gotas contendo 10 ml. via de administração oral. código interno: 3311 - corresponde
ao item 09 do edital unidade/medida:frasco marca:ad vitam / natulab s/a / apresentação: caixa com 200
frascos com 10 ml / procedência: nacional / cod. barras: 7899470804873 / rms: 1.3841.0065.007.1 valor:R$
3,99;Lote:12/12   item:25% - óleo mineral puro. forma farmacêutica oleosa. forma de apresentação frasco
contendo 100 ml. via de administração oral. código interno: 2312 - correspondente ao item 16 do edital unidade/
medida:frasco marca: laxenol / natulab s/a / apresentação: caixa com 50 frascos de 100 ml / procedência:
nacional/cód. 7898133138904 / rms.: rdc 199 valor:R$2,40.ARP 57411/19 Objeto:fornecimento de
medicamento: propiltiouracil 100 mg.  Fornecedor: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. Ass:20/
11/19.Lote: 7/7 item:propiltiouracil 100 mg. forma farmacêutica cápsula / comprimido /comprimido revestido /
drágea. forma de apresentação cartela / blister / strip. via de administração oral. código interno: 2710 - unidade:
cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea - equivalente aos itens 08 e 18 do edital unidade/
medida: unidade marca: propilracil / biolab / apres. caixa com 30 / procedência: nacional / rms.: 109740013
valor:R$0,5800.ARP57511/19   Objeto:fornecimento de medicamento: insulina humana regular 100 ui/
ml.  Fornecedor: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.Ass:20/11/19.Lote:3/3 item: insulina humana regular 100 ui/
ml. forma de apresentação: carpule / tubete / refil contendo 3 ml para uso em caneta. via de administração
subcutânea. código interno: 1876 - deverão ser fornecidas 300 canetas para aplicação de insulina, compatíveis
com o carpule / tubete / refil da insulina ofertada. unidade:carpule/tubete/refil - corresponde aos itens 03 e 13
do edital  unidade/medida: unidade marca: humulin r 1000ui 3ml 2 s / eli lilly / apresentação: 2 refis com 3,0
ml / cod alfandegário 30043100 / denominação comum brasileira .cbd.: 04918 / procedência: fegersheim -
frança / cod. de barras 7896382703300 / / rms.: 1.1260.0181.002.8 valor:R$ 17,96.ARP 57611/19 Objeto:25%
- fornecimento de medicamento: dimeticona/simeticona 75 mg/ml.Fornecedor: AzulPharma Distribuidora
de Medicamentos Ltda - EPP Ass:20/11/19.Lote:10/10 item:25% - dimeticona/simeticona 75 mg/ml. forma
farmacêutica solução oral. forma de apresentação frasco contendo 15 ml. via de administração oral.código
interno: 1132 - correspondente ao item 12 do edital unidade/medida:frasco marca: simeticona 75 mg/ml fr 15
ml / prati donaduzzi / procedência: nacional / rms.: 1256801370047 valor:R$2,68.ARP57711/19
Objeto:fornecimento de medicamento:algestona, acetofenido 150 mg/ml + estradiol, enantato 10 mg/
ml.Fornecedor:A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -EPP Ass: 20/11/19.Lote:1/1
item:algestona, acetofenido 150 mg/ml + estradiol, enantato 10 mg/ml. forma farmacêutica solução injetável.
forma de apresentação ampola / frasco-ampola contendo 1 ml. via de administração intramuscular. código
interno: 223 unidade: ampola /frasco-ampola - corresponde aos itens 01 e 11 do edital unidade/medida:unidade
marca: algestona, acetofenido + estradiol, enantato (g) / mabra farmceutica / procedência: brasil / embalagem:
cx c/1 amp 1 mlrms.: 1.7794.0022valor:R$ 5,71.ARP57811/19 Objeto:25% - fornecimento de medicamentos:
omeprazol 20 mg e retinol, acetato (vitamina a) 50.000 ui/ml + colecalciferol (vitamina d) 10.000 ui/
ml.Fornecedor: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ass:20/11/19.Lote:13/13
item: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 - correspondente ao item 17 do edital  unidade/medida:unidade
marca:omenax / geolab / procedência: nacional / embalagem: cx. c/490 / rms.: 1542300190126
valor:R$0,0842;Lote:14/14 item:25% - retinol, acetato (vitamina a) 50.000 ui/ml + colecalciferol (vitamina d)
10.000 ui/ml. forma farmacêutica solução oral. forma de apresentação frasco conta-gotas contendo 10 ml. via
de administração oral. código interno: 3311 - correspondente ao item 19 do edital unidade/medida:frasco
marca:ad vitam / natulab / apresentação: cx c/200 / procedência: nacional / rms.: 1387400650071
valor:R$7,02.ARP58211/19 Objeto:fornecimento de medicamento: levodopa 100 mg + benserazida 25
mg.Fornecedor:AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Ass:25/11/19.Lote:4/4 item: levodopa
100 mg + benserazida 25 mg. forma farmacêutica cápsula de liberação prolongada. forma de apresentação
cartela / blister / strip / frasco. via de administração oral. código interno: 4314 - unidade: cápsula de liberação
prolongada - corresponde aos itens 05 e 15 do edital unidade/medida: unidade marca: prolopa hbs 125mg frs
30 cps gel lp / roche / procedência: italiana/ apresentação: embalagem com 30 cp / cód. alfandegário:
3004.90.49 / rms.: 1010000640071 valor:R$1,39. ARP59611/19 objeto: (lote 02 - 75%) - fornecimento de
medicamentos: dimeticona/ simeticona 75 mg/ml e tiamina, cloridrato (vitamina b1) 300 mg.Fornecedor:
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Ass: 03/12/19. Lote 2/2 75% - dimeticona/ simeticona
75 mg/ml. forma farmacêutica solução oral. forma de apresentação frasco contendo 15 ml. via de administração
oral.código interno: 1132. frasco. marca dimeticona/ simeticona g / prati donaduzzi / apresentação: caixa c/ 200
frascos c/15 ml / origem: nacional / rms: 1.2568.0137.004.7. valor 1,66.Lote 9/9 tiamina, cloridrato (vitamina
b1) 300 mg. forma farmacêutica cápsula / comprimido /comprimido revestido / drágea. forma de apresentação
cartela / blister / strip. via de administração oral. código interno: 3207 - unidade: cápsula / comprimido /
comprimido revestido / drágea - correspondente aos itens 10 e 20 do edital. undiade. marca cloridrato de tiamina
/ hipolabor / apresentação: caixa c/ 500 cp / origem: nacional / rms.: 1.1343.0170.002.4. valor 0,1698.ARP59211/
19 Objeto:75% - fornecimento de medicamentos: óleo mineral puro e omeprazol 20 mg.Fornecedor:SOMA/
SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ass:28/11/19 Lote: 5 / 5 item: 75% - óleo mineral puro. forma
farmacêutica oleosa. forma de apresentação frasco contendo 100 ml. via de administração oral. código interno:
2312 - corresponde ao item 06 do edital unidade/medida: frasco marca: farmace / farmace / procedência:
nacional / apresentação: cx c/60 / rms: notificado rdc 199/06 valor:R$1,77;Lote: 6 / 6 item: 75% - 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 - corresponde ao item 07 do edital unidade/medida: unidade marca: omeprazol 20 mg /
hipolabor / procedência: nacional / rms.: 1134301730101 valor:R$0,0714
PA31278/19 PE250/19 ARP59711/19 objeto: 25% - fornecimento de lanceta para punção digital em rn e
crianças pequenas.Fornecedor: ASTRA CIENTÍFICA EIRELI. ASS: 04/12/19.Lote 2/2 25% - lanceta para

punção digital em rn e crianças pequenas calibre 30 g com sistema de segurança: em aço inoxidável, ponta em
bisel e embutida em corpo plástico ou outro material compatível que proteja a lanceta após o uso, com tampa
protetora de fácil remoção. embalagem que garanta a integridade do produto, trazendo externamente os dados
de identificação, número de registro no ministério da saúde. e estar de acordo com a nr 32. em caixas com no
mínimo 50 lancetas e no máximo 100 lancetas. (código de uso interno 5032) - corresponde ao item 04 do edital.
unidade. marca uniqmed / shandong lianfa medical plastic products co., ltd / procedência: china, república
popular / rms.: 10098710058. valor 0,1850.ARP60211/19 objeto: 75% - fornecimento de lanceta para punção
digital em rn e crianças pequenas.Fornecedor: SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA. Ass: 05/12/19. Lote 1/
1 75% - lanceta para punção digital em rn e crianças pequenas calibre 30 g com sistema de segurança: em aço
inoxidável, ponta em bisel e embutida em corpo plástico ou outro material compatível que proteja a lanceta
após o uso, com tampa protetora de fácil remoção. embalagem que garanta a integridade do produto, trazendo
externamente os dados de identificação, número de registro no ministério da saúde. e estar de acordo com a
nr 32. em caixas com no mínimo 50 lancetas e no máximo 100 lancetas. (código de uso interno 5032) -
corresponde ao item 02 do edital. unidade. marca uniqmed / shandong lianfa medical plastic products co., ltd
/ procedência: china, república popular / rms.: 10098710058. valor 0,2000.
PA34081/19 PE358/19 ARP7611/20 Objeto:fornecimento de epi (trava queda epi - j.03). Fornecedor:
TRANSTAM COMERCIAL EIRELI Ass:03/03/2020
Lote1 / 1 item: trava queda. epi – j.03 unidade/medida: unidade marca: dragomaster valor:R$121,26
PA34085/19 PE359/19 ARP7711/20 Objeto:fornecimento epi: botinas de segurança epi - a.06 e epi - a.04
Fornecedor:LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Ass:03/03/20 Lote: 1 / 1 item: botina de
segurança (palmilha e biqueira de aço) – nº epi - a.06 - corresponde aos itens 01 e 03 do edital unidade/
medida: par marca: cartom / c.a: 25.248 valor:R$32,00;Lote: 4 / 4 item: botina de segurança (palmilha de
couro) – nº epi - a.04 - corresponde ao item 05 do edital unidade/medida: par marca: cartom / c.a: 29.391
valor:R$32,00.ARP 7811/20 Objeto:(25% item 03) - fornecimento epi: bota de pvc e botina de segurança, epi
- a.10 e epi -a.11.Fornecedor: ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600 Ass:03/03/20 Lote: 3 / 3 item:
25% - bota de pvc (palmilha e biqueira de aço) –nº epi -a.10 - corresponde ao item 04 do edital unidade/
medida: par marca: marluvas valor:R$44,98;Lote: 5 / 5 item: sapato de segurança (palmilha não tecido) –nº
epi -a.11 - corresponde ao item 06 do edital unidade/medida: par marca: marluvas valor:R$43,28.ARP7911/
20 Objeto:fornecimento epi: sapato de segurança epi - a.13.Fornecedor:NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA EIRELI Ass:03/03/20 Lote: 7 / 7 item: sapato de segurança (palmilha em couro) – nº epi -
a.13 - corresponde ao item 08 do edital unidade/medida: par marca: cartom / c.a 40130 valor:R$41,49.ARP8011/
20 Objeto:fornecimento epi: sapato de segurança epi - a.12.Fornecedor: LICITAR COMERCIO E
REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA Ass:03/03/20 Lote: 6 / 6 item: sapato de segurança
(biqueira de aço) – nº epi - a.12 - corresponde ao item 07 do edital unidade/medida: par marca: marluvas
valor:R$43,34.ARP8111/20 Objeto:75% - fornecimento epi: botas de pvc epi -a.10  Fornecedor:MARLUVAS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA Ass: 03/03/20 Lote: 2 / 2 item: 75% - bota de pvc (palmilha e
biqueira de aço) –nº epi -a.10 unidade/medida: par marca: marluvas valor:R$36,86.
PA48548/19 PE370/19 ARP8211/20 Objeto: fornecimento de tampão de ferro fundido Fornecedor: M4
PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI Ass: 03/03/20 Lote: 1 / 1 item: tampão de ferro fundido dúctil dn
600 classe 400kn, conforme norma abnt 10160, para poço de visita. diâmetro nominal de 600mm com tampa
e telar com altura total de no mínimo 100mm. classe resistência mínima 400kn. orifícios para garantir o
ancoramento do telar e tampa com travamento. o fabricante deverá garantir o perfeito travamento do tampão
que deverá ter um anel polietileno ou similar anti-ruido fixado ao telar para apoio da tampa dificultando a
retirada. esse anel deve ser projetado para eventual substituição sem ferramenta. a articulação por rótula deve
assegurar apoio integral da tampa sobre o anel de polietileno dando a estabilidade vertical e horizontal do
conjunto sob o tráfego de modo que não haja produção de ruído. para limitar o deslocamento horizontal da
tampa dentro do telar a folga total deve ser inferior a 9mm. a articulação da tampa com abertura de no mínimo
110° deverá ser projetada para guiar no seu eixo de rotação nas fases de abertura e fechamento com
segurança. a articulação deve ser provida de bloqueio de 90°. sistema anti-roubo montado na articulação
superfície metálica anti-derrapante em alto relevo, com impressão pmg “aguas pluviais”, marca do fabricante
no telar e na tampa. unidade/medida: peça marca: marca/fabricante: afer / procedência: nacional valor:R$209,33
PA52364/19 PE400/19 ARP7411/20 Objeto: fornecimento de botão e botoeira semafórica Fornecedor:Jorge
Orlando Petras ME Ass:03/03/20 Lote: 1 / 1 item: botão de botoeira semafórica unidade/medida: peça
marca: marca: metaltex / modelo: p2oafr.g / fabricante: metaltex valor:R$47,49;Lote: 2 / 2 item: botoeira
convencional unidade/medida: peça marca: marca: slycom / modelo: bc 20 / fabricante: slycom / procedência:
nacional valor:R$324,60;Lote: 3 / 3 item: botoeira sonora unidade/medida: peça marca: marca: slycom /
modelo: vs 01/20 / fabricante: slycom / procedência: nacional valor:R$2.279,60.
PA32820/19 PE381/19 ARP7511/20 Objeto:25% - fornecimento de fórmula infantil para lactantes.Fornecedor:
DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI Ass:03/03/20 Lote: 3 / 3 item: 25% - fórmula infantil
para lactentes de 0 a 06 meses, nutricionalmente balanceada, em pó, com maior aporte de soro do leite em
relação à caseína, com adição de dha/ara e ferro. o produto deverá estar de acordo com asresoluções nº 43 e
44 de 19/09/2011 e suas atualizações.apresentação em pó. informar registro no ministério da saúde. (códigode
uso interno 1703) unidade/medida: grama marca: aptamil 1 premium / danone / sabor: isento / embalagem:
lata de 800gr. / cód. alf. 1901.1010 / numero do registro: 6.6577.0155 / val. do produto: 18 (dezoito) meses / proc.
poços de caldas valor:R$0,0392;Lote: 4 / 4 item: 25% - fórmula infantil para lactentes a partir dos 06 meses,
nutricionalmente balanceada, com adição de dha/ara. o produto deverá estar de acordo com as resoluções nº
43 e 44 de 19/09/2011 e suas atualizações. apresentação em pó. informar registro no ministério da saúde.
(código de uso interno 1702) unidade/medida: grama marca: aptamil 2 premium / danone / sabor: isento /
embalagem: lata de 800gr. / cód. alf. 1901.1010 / numero do registro: 6.6577.0159 / val. do produto: 18 (dezoito)
meses / proc. poços de caldas valor:R$0,0479.
PA63386/19 PE45/20 ARP20411/20 OBJETO:fornecimento de caixa polifásica com lente para medição em
poste.FORNECEDOR:REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA-EP ASS: 01/06/20 Lote: 1 / 1 item: caixa polifásica
com lente para medição em poste. o fabricante da caixa deve ser cadastrado na edp são paulo distribuição de
energia sa para fornecimento de materiais para padrão de entrada. ser antichama e confeccionado em
policarbonato com proteção uv. possuir pré cortes para entrada de eletrodutos em todas as faces externas.
possuir garras para fixação ao poste ou suportes para passagem de cinta metálica para fixação da caixa ao
poste. ter acesso e suporte para disjuntor din. unidade/medida: unidade marca: plastimax valor:R$199,00
AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
REVOGAÇÃO da AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO De Dispensa de Licitação
P.A. 52737/2020 Contratada: CARLETO EDITORIAL EIRELI-ME Objeto: Aquisição de livros paradidáticos
sobre o ensino de história, geografia, cultura e meio ambiente de Guarulhos Fundamento: Art. 49 da Lei
8.666/93 Data da Revogação: 04/09/2020

E para constar eu, (MAURÍCIO SEGANTIN), Chefe de Gabinete do Prefeito, respondendo cumulativamente
pelo Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente Diário Oficial.
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ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A de acordo com o constante no:
Processo Administrativo nº 201/2020, torna público que fará realizar o Pregão Eletrônico nº 61/2020 –
Registro de Preços para a aquisição de acessórios para pintura.Envio das Propostas até as 09h00 no dia 21/
09/2020 - Disputa às 10h00. Site: http://www.licitacoes-e.com.br.

LICITAÇÃO FRACASSADA
À vista dos elementos que instruem o presente Processo Administrativo nº 155/2020, declaro FRACASSADO
o certame – Pregão Eletrônico nº 55/2020 – que tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição de aço
cortado, dobrado e montado acompanhando o projeto, com fundamento na Lei Federal nº 13.303/2016, art, 51,
inciso X. Francisco José Carone Garcia.

HOMOLOGAÇÃO
A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no Processo Administrativo nº 173/2020, Pregão
Eletrônico nº 54/2020, torna público: À vista dos elementos que instruem o presente, pela competência,
HOMOLOGO o resultado do certame Pregão Eletrônico nº 54/2020, que tem por objeto o Registro de Preços
para a aquisição de Ferramentas: (marretas e martelos), (ferramentas pequenas, cadeados e brocas), segundo
o critério: Menor Preço, em conformidade com a Ata de Sessão Pública, às empresas: FERGAVI COMERCIAL
LTDA EPP, inscrita sob o CNPJ nº 14.968.227/0001-30, no LOTE 01, pelo valor total de R$ 209.159,30
(duzentos e nove mil cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos); IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE
FERRAMENTAS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 29.778.843/0001-03, no LOTE 02, pelo valor total de R$
16.768,80 (dezesseis mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos);com fundamento Lei Federal
n.º 10.520/02 e no art. 51, inciso X, da Lei Federal n.º 13.303/16. – Data: 01/09/20 – Ricardo Ferreira Bortoleto.

Guarulhos, 04 de setembro de 2020
Juliana Coelho Saraiva

Presidente da Comissão de Licitações

A Seção de Gestão Contratual da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos – S/A, de acordo com o
constante no:

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO
Processo Administrativo nº 185/2020, torna público a Carta-Contrato nº 021/2020. Dispensa de Licitação:
Artigo 29, Inciso II, da Lei 13.303/2016. Objeto da carta-contrato: fornecimento de Equipamento de Proteção
Coletiva (EPC). Contratado (a): Elisângela Bastos Pereira Freitas – ME. Valor:R$ 19.140,00 (Dezenove mil,
cento e quarenta reais).Prazo:12 (doze) meses. Assinada em: 27/08/2020
Processo Administrativo nº 185/2020, torna público a Carta-Contrato nº 022/2020. Dispensa de Licitação:
Artigo 29, Inciso II, da Lei 13.303/2016. Objeto da carta-contrato: fornecimento de Equipamento de Proteção
Coletiva (EPC). Contratado (a): Guarutelha Materiais para Construções Ltda – EPP.Valor: R$ 6.360,00 (Seis
mil, trezentos e sessenta reais).Prazo: 12 (doze) meses. Assinada em: 28/08/2020.

Guarulhos, 04 de setembro de 2020.
Márcia Spadaro

Seção de Gestão Contratual
De acordo,

Ricardo Ferreira Bortoleto
Diretor Administrativo Financeiro

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: AIR CATERING FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA.
PROCESSO: 165/2019
OBJETO: Aquisição e distribuição de desjejum.
VALOR: R$ 7.623,98(sete mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/09/2020.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento poderia causar a interrupção do fornecimento de alimentos distribuídos
no desjejum dos funcionários desta empresa que prestam serviços públicos considerados de relevante
interesse para a comunidade.
CREDOR: ALPHA CARE LABORARE - GESTAO OCUPACIONAL LTDA
PROCESSO: 259/2018
OBJETO: Contratação de Serviços de Medicina Ocupacional para atender funcionários da Proguaru.
VALOR: R$ 6.801,12(seis mil, oitocentos e um reais e doze centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria a utilização dos serviços de saúde ocupacional pelos funcionários
da empresa.
CREDOR: BT EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAIS LTDA-EPP.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de respirador semi facial filtrante descartável.
VALOR: R$ 2.430,00(dois mil, quatrocentos e trinta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em riscos à saúde dos colaboradores da empresa.
CREDOR: CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
PROCESSO: 301/2018
OBJETO: Aquisição e distribuição mensal de cestas básicas.
VALOR: R$ 510.882,48(quinhentos e dez mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/08-25/09/2020.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento poderia causar a interrupção na entrega das cestas básicas aos
funcionários desta empresa.
CREDOR: CELEBRE AMBIENTAL EIRELI
PROCESSO: 330/2018
OBJETO: Prestação de serviços com equipamento combinado (hidrojato de alta pressão/ sugador de alta
potência) com mão de obra especializada.
VALOR: R$ 459.959,17(quatrocentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e dezessete
centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao relevantes serviços prestados pela Proguaru à
municipalidade.
CREDOR:CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP
PROCESSO: 249/2018
OBJETO: Aquisição de combustível.
VALOR: R$ 78.231,43 (setenta e oito mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/09/2020
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto, utilizados pela frota de veículos
da empresa.
CREDOR: ECOPRATIKA COMERCIAL LTDA ME
PROCESSO: 066/2019
OBJETO: Aquisição de chaves e comandos elétricos.
VALOR: R$ 131,95(cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria a entrega de materias elétricos, utilizados em diversas obras
realizadas pela empresa.
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$ 2.719,39(dois mil, setecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de interesse público.
CREDOR: GEOMAT SOCIEDADE E COMERCIO LTDA
PROCESSO: 224/2019
OBJETO: Locação de Sistema de GNSS.
VALOR: R$ 3.000,00(três mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/09/2020.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento impediria a aplicação direta de sistema de GNSS a ser utilizada na
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manutenção de diversas vias e logradouros.
CREDOR: GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI - EPP
PROCESSO: 225/2019
OBJETO: Locação de Estação Total Laser.
VALOR: R$ 1.935,98(um mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria atrasos nas obras executadas pela Proguaru.
CREDOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
PROCESSO: 244/2019
OBJETO: Aquisição de cimento CPII e CPIII.
VALOR: R$ 8.440,00(oito mil, quatrocentos e quarenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a compra dos materiais utilizados em diversas obras realizadas
pela empresa.
CREDOR: GUARU-PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
PROCESSO: 206/2019
OBJETO: Aquisição e entrega de pães
VALOR: R$ 6.060,54(seis mil e sessenta reais e cinqüenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria atraso no fornecimento de desjejum dos funcionários da empresa.
CREDOR: GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORT
PROCESSO: 218/2018
OBJETO: Fornecimento de créditos de vale transporte através de cartão eletrônico para região de Guarulhos.
VALOR: R$ 300.000,00(trezentos mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/08/2020.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento poderia causar a interrupção na entrega dos vales causando transtornos
no transporte dos funcionários desta empresa e consequentemente na execução de serviços públicos que são
considerados essenciais para a comunidade.
CREDOR: JOSUE DE PAULA 22665816865
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de cera acrílica impermeabilizante.
VALOR: R$ 29.184,00(vinte e nove mil, cento e oitenta e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria o uso dos materiais utilizados pela empresa.
CREDOR: JSF - SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. ME.
PROCESSO: 570/2017
OBJETO: Prestação de serviços com equipamento cavalo mecânico com carreta.
VALOR: R$ 72.711,64(setenta e dois mil, setecentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos relevantes serviços prestados pela Proguaru
à municipalidade.
CREDOR: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
PROCESSO: 516/2019
OBJETO: Hospedagem de site, serviços de e-mail e domínio próprio.
VALOR: R$ 729,22(setecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria na suspensão da transmissão e recebimento de e-mails dos
domínios próprios, hospedagem do site e dos domínios proguaru.com.br, com suporte técnico personalizado.
CREDOR: LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES - EIRELI
PROCESSO: 478/2019
OBJETO: Aquisição de pano de limpeza branco e sabão em pó.
VALOR: R$ 10.690,00(dez mil, seiscentos e noventa reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11-13/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria a entrega de materias de limpeza utilizados pelos funcionários da empresa.
CREDOR: M F DA SILVA CONSTRUCOES ME
PROCESSO: 537/2019
OBJETO: Aquisição de cal virgem em pó.
VALOR: R$ 16.080,00(dezesseis mil e oitenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria atrasos na entrega dos materiais utilizados nas obras executadas
pela empresa.
CREDOR: MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME
PROCESSO: 256/2019
OBJETO: Aquisição de direito para uso de software, para baixa de arquivos XML, armazenamento e gerenciamento
de NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e e CF-e-SAT.
VALOR: R$ 174,99(cento e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/08/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria o atendimento de toda a rotina diária, mensal e anual da empresa,
impossibilitando a baixa de arquivos XML, armazenamento e gerenciamento de NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e e
CF-e-SAT.
CREDOR: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
PROCESSO: 547/2018
OBJETO: Prestação de serviços de apoio operacional a administração e controle (autogestão) da frota, com
operação de sistema informatizado via Internet, por meio de redes de estabelecimentos credenciados.
VALOR: R$ 24.596,88(vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento afetaria o gerenciamento de serviços e peças para manutenção da frota de
veículos e máquinas da Proguaru.
CREDOR: NET BENEFICIOS LTDA - ME
PROCESSO: 295/2018
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento, separação, envelopamento e entrega de vales-transportes
em papel, bilhetes magnéticos e cartões eletrônicos.
VALOR: R$ 132,14(cento e trinta e dois reais e quatorze centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/08/2020.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento poderia causar a interrupção na entrega dos vales causando transtornos
no transporte dos funcionários desta empresa e consequentemente na execução de serviços públicos que são
considerados essenciais para a comunidade.
CREDOR: NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E LOCAÇAO DE
PROCESSO: 335/2015
OBJETO: Locação de caminhões.
VALOR: R$ 248.438,15(duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quinze centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao relevantes serviços prestados pela Proguaru à
municipalidade.
CREDOR: NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E LOCAÇAO DE
PROCESSO: 337/2015
OBJETO: Locação de equipamentos.
VALOR: R$ 58.749,55(cinqüenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao relevantes serviços prestados pela Proguaru à
municipalidade.
CREDOR: NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA
PROCESSO: 065/2019
OBJETO: Aquisição de barra de ferro redondo liso.
VALOR: R$ 2.640,00(dois mil, seiscentos e quarenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria atrasos na entrega dos materiais utilizados nas obras executadas
pela Proguaru.
CREDOR: PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI
PROCESSO: 460/2018
OBJETO: Aquisição de recompositor de via urbana e pista.
VALOR: R$ 41.340,00(quarenta e um mil, trezentos e quarenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11-12/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria atrasos nas obras executadas pela Proguaru.
CREDOR: PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
PROCESSO: 435/2019
OBJETO: Aquisição de papel higiênico de primeira qualidade na cor branca.
VALOR: R$ 4.760,00(quatro mil, setecentos e sessenta reais).
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DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos à higiene pessoal dos colaboradores da Proguaru.
CREDOR: PLANETA PSF COMERCIO DE PARAFUSOS, SOLDAS E FERRAMENTAS
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de cabo bimetálico de aço e cobre.
VALOR: R$ 6.652,00(seis mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria a entrega dos materiais elétricos utilizados nas obras.
CREDOR: PLANETA PSF COMERCIO DE PARAFUSOS, SOLDAS E FERRAMENTAS
PROCESSO: 204/2020
OBJETO: Aquisição de discos de corte, desbaste, diamantado e serra circular.
VALOR: R$ 2.561,50(dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinqüenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria o bom andamento das obras executadas pela empresa.
CREDOR: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
PROCESSO: 398/2019
OBJETO: Aquisição de tinta esmalte sintético, tinta látex acrílica, selador acrílico e selador para madeira.
VALOR: R$ 700,00(setecentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega dos materiais de pintura utilizados em diversas
obras realizadas pela empresa.
CREDOR: PROMOBOM
PROCESSO: 310/2018
OBJETO: Aquisição de Vale-transporte.
VALOR: R$ 51.960,84(cinqüenta e um mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega dos vales-transportes dos funcionários desta empresa.
CREDOR: R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL
PROCESSO: 178/2019
OBJETO: Fornecimento e instalação de divisórias de madeira com revestimento em laminado melamínico.
VALOR: R$ 9.431,42(nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/08/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria atrasos na entrega dos materiais utilizados nas obras executadas
pela empresa.
CREDOR: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
PROCESSO: 486/2019
OBJETO: Fornecimento de créditos eletrônicos do Bilhete Único.
VALOR: R$ 20.759,38(vinte mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/08/2020.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção na entrega dos vales, causando transtornos
no transporte dos funcionários desta empresa.
CREDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.
PROCESSO: 529/2019
OBJETO: Contratação de serviços de Link de acesso à internet, com IP Fixo, Velocidade Mínima de 200 Mbps.
VALOR: R$ 406,98(quatrocentos e seis reais e noventa e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de internet utilizados pela empresa.
CREDOR: TEMPORTA ESQUADRIAS DE MADEIRAS EIRELI-EPP
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de porta de madeira.
VALOR: R$ 1.755,00(um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/08/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria a utilização de materiais necessários para a empresa.
CREDOR: TIM S/A
PROCESSO: 258/2018
OBJETO: Prestação de serviço de telefonia móvel e conexão de dados.
VALOR: R$ 34.594,66(trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/08/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de telefonia móvel e conexão de dados.
CREDOR: TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
PROCESSO: 169/2019
OBJETO: Aquisição de telas metálicas para alambrado.
VALOR: R$ 17.142,80(dezessete mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/09/2020.
JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento implicaria na entrega dos materiais necessários para realização de
diversas obras executadas pela empresa.
CREDOR: WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de parafusos e luvas.
VALOR: R$ 28.260,00(vinte e oito mil, duzentos e sessenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/09/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em atrasos nas obras e riscos à saúde dos colaboradores da empresa.

Guarulhos (SP), 04/09/2020.
FRANCISCO JOSÉ CARONE GARCIA

DIRETOR PRESIDENTE

COMUNICADO
O Departamento Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais
de Guarulhos torna público, nos termos do artigo 16 da Lei nº 8666/93, que as compras e contratações
realizadas no período de 1º a 31 de agosto de 2020, encontram-se afixadas neste Departamento em local de
livre acesso ao público, na Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos, Guarulhos, SP, de segunda a sexta-feira, das
08 às 17 h.

RESUMO DE CONTRATO
P.A. Nº 147/2020 – CPS Nº 005/2020 - CONTRATANTE: IPREF - CONTRATADO: LEVITATUR VIAGENS E
TURISMO EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de natureza
continuada de agenciamento de viagens para cotação, reserva, marcação, remarcação, bagagens, cancelamento
e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, emissão de seguro visando assistência em
viagem internacional, além de outras atividades correlatas, por meio de atendimento remoto (e-mail, telefone,
sistema on-line) pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até o total de 60 (sessenta
meses).Valor total do contrato: R$ 53.942,90 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e
noventa centavos). Vigência 12 meses a contar da data da Assinatura: 31/08/2020.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2020 – IPREF
Suspende por tempo determinado os efeitos da Instrução Normativa nº02/2020-IPREF
O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, com suporte no que dispõe a Lei Municipal nº 6.056/2005,
artigo 11 e Lei Municipal nº 6.083/2005, § 1 do artigo 15;
Diante da publicação da Instrução Normativa nº02/2020-IPREF, no dia 18/08/2020, relativo aos valores do
reajuste das mensalidades nas modalidades individual e familiar, referente à Assistência à Saúde deste Instituto.
Considerando a publicação da ANS - Agência Nacional de Saúde em 21/08/2020, determinando a suspensão
de reajustes de planos de saúde por 120 (cento e vinte) dias, frente a Pandemia do COVID-19.
RESOLVE:
SUSPENDER os efeitos da Instrução Normativa nº 02/2020-IPREF, por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 1º
de setembro de 2020.

Guarulhos, 2 de setembro de 2020.
EDUARDO AUGUSTO REICHERT

Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

DE GUARULHOS - IPREF

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

PORTARIA Nº 23345
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1832, de 28/08/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei nº 7.408, de 03/09/
2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017, e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, que tratam da lotação
do Gabinete do Vereador MOREIRA – José de Vasconcelos Pereira (cód. 226), RESOLVE, a partir de 28/08/
2020, a pedido do servidor:
EXONERAR
PEDRO VIDAL DO NASCIMENTO (cód. 16102), do cargo de Assessor Parlamentar de Eventos, NE-0, em
comissão;

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, 28 de agosto de 2020.

PORTARIA Nº 23346
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1850, de 31/08/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei nº 7.408, de 03/09/
2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017, e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, que tratam da lotação
do Gabinete do Vereador BETINHO ACREDITE – Alberto Saturnino da Silva (cód. 222), RESOLVE, a partir de
01/09/2020:
EXONERAR
CIBELE CHAGAS PIO DE OLIVEIRA (cód. 25286) do cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos Comunitários,
NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23347
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1851, de 31/08/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei nº 7.408, de 03/09/
2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017, e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, que tratam da lotação
do Gabinete do Vereador BETINHO ACREDITE – Alberto Saturnino da Silva (cód. 222), RESOLVE:
NOMEAR
CIBELE CHAGAS PIO DE OLIVEIRA (cód. 25286), RG n.º44.101.260-7, no cargo de Assessor Parlamentar
de Assuntos Interpartidários, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23348
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1869, de 01/09/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Resolução nº 442, de 05/09/2019, que Altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e Dispositivos que Especifica da Resolução nº 441, de 16
de maio de 2019, e dá outras providências, e Lei Municipal n.º 7.734, de 25/06/2019, EXONERA, a partir de 01/
09/2020:
AMANDA AGHATA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (cód. 25000), do cargo de Assessor Administrativo, NE-3, em
comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23349
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1870, de 01/09/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Resolução nº 442, de 05/09/2019, que Altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e Dispositivos que Especifica da Resolução nº 441, de 16
de maio de 2019, e dá outras providências, e Lei Municipal n.º 7.734, de 25/06/2019, NOMEIA:
LUIZ GONZAGA RAIMUNDO DE OLIVEIRA (cód. 25317), RG n.º 14.259.818-5, no cargo de Assessor
Administrativo, NE-3, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23350
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1846, de 31/08/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei Municipal nº 7.408,
de 04/09/2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017, e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, que tratam
da lotação do Gabinete do Vereador RAFA ZAMPRONIO - Rafael Zampronio da Silveira (cód. 235) RESOLVE,
a partir de 01/09/2020:
EXONERAR
ALEXANDRE ROBERTO CALLEGARES (cód. 24957), do cargo de Assessor Parlamentar de Bancada, NE-
0, em comissão;

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23351
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1847, de 31/08/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei Municipal nº 7.408,
de 04/09/2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017, e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, que tratam
da lotação do Gabinete do Vereador RAFA ZAMPRONIO - Rafael Zampronio da Silveira (cód. 235) RESOLVE:
NOMEAR
AMANDA AGHATA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (cód. 25200), RG n.º 22.971.401-34, no cargo de Assessor
Parlamentar de Bancada, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23352
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1853, de 01/09/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei nº 7.408, de 03/09/
2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017, e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, que tratam da lotação
do Gabinete do Vereador MARCELO SEMINALDO – Marcelo Nunes Seminaldo (cód.160), RESOLVE, a partir
de 01/09/2020:
EXONERAR
ROBERTO GONÇALVES JUNIOR (cód. 25189), do cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos Interpartidários,
NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23353
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1857, de 01/09/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei nº 7.408, de 03/09/
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2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017 e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, que tratam da lotação
do Gabinete do Vereador MARCELO SEMINALDO – Marcelo Nunes Seminaldo (cód. 160), RESOLVE:
NOMEAR
CRISTIANE SILVA FEITOSA DOS SANTOS (cód. 23113), RG n.º22.042.920-0, no cargo de Assessor
Parlamentar de Assuntos Interpartidários, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23354
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1866, de 01/09/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei Municipal nº 7.408,
de 04/09/2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017, e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, que tratam
da lotação do Gabinete do Vereador Eduardo Antônio da Silva Pires – EDUARDO SOLTUR (cód. 319),
RESOLVE, a partir de 01/09/2020:
EXONERAR
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO (cód. 24283), do cargo de Assessor Parlamentar de
Comunicação, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23355
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1868, de 01/09/2020, e ainda,
considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa e
Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei Municipal nº 7.408, de 04/
09/2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017 e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, que tratam da lotação
do Gabinete do Vereador Eduardo Antônio da Silva Pires – EDUARDO SOLTUR (cód. 319), RESOLVE:
NOMEAR
ALEMIR DA SILVA LIMA (cód. 25318), RG n.º17.849.486-0, no cargo de Assessor Parlamentar de Comunicação,
NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23356
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 1852, de 01/09/2020, e ainda,
considerando o que dispõe a Resolução n.º 442, de 05/09/2019, que altera a estrutura administrativa e organizacional
da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Resolução nº 441, de 16 de maio de 2019, e
dá outras providências, EXONERA, a pedido, a partir de 01/09/2020, o servidor ALESSANDRO DE TARSO
RODRIGUES DE LIMA (cód. 23980), RG. nº 217526068, do cargo de Consultor Legislativo - Área Produtor de
Programa de Rádio/TV - NE-1, de provimento efetivo.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23357
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta nos Processos Administrativos nos 742/2020 e 1579/2020,
DETERMINA a constituição de Comissão de Sindicância para apuração da doação do relógio de ponto, concedendo-
se prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, com a seguinte composição:
Presidente:Mariana Leite da Mota (cód. 23730)
Membro: Alan Fabiano Tavares Taufner (cód. 16564)
Membro: Gilson Francisco do Nascimento (cód. 8100)
Secretário: Marcos Hideki Massuda (cód. 23882)

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, 01 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23358
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1.829, de 27/08/2020,
DETERMINA a instauração de Processo Administrativo Sumário, mediante termo acusatório, com fundamento
no art. 200 do estatuto dos servidores, com prazo de 60 (sessenta) dias improrrogáveis para conclusão dos
trabalhos, e nomeio os servidores abaixo relacionados para compor a presente comissão:
ALEXANDRE DE ALMEIDA CHERUBINI (cód.,23261) – Presidente
PATRICIA KUBUDI GLASMAN (cód. 22975) - Membro
MISMAM DO CARMO SANTOS (cód. 23074) - Membro

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, 02 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23359
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1.861, de 01/09/2020,
DETERMINA a abertura de Sindicância para apuração e responsabilização dos fatos narrados no presente
processo, nomeio os seguintes funcionários, abaixo relacionados, que deverão no prazo de 30 (trinta) dias
apresentar o relatório final, a saber:
WILLIAM MARCOS SANTANA (cód. 23065) – Presidente
ROBERSON BALSAMAO DE OLIVEIRA (cód. 23457) - Membro
DIEGO SAMMARCO MARTINS (cód. 23777) - Membro
ANA PAULA LIESSI (cód. 24052) - Secretaria

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, 03 de setembro de 2020.

PROFESSOR JESUS
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos, afixada em lugar público de costume, aos três dias
do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e encaminhada para publicação no próximo Diário Oficial do
Município.

WESLEI BRITO MARIANO
Diretor de Administração de Pessoal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3992/2019
Termo de Homologação – Pregão Presencial nº 06/2020
O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Exmo. Sr.Professor Jesus, no uso de suas atribuições legais,
no curso do Pregão Presencial nº 06/2020 (Objeto: “Aquisição de materiais higiene e limpeza, conforme detalhado
no Termo de Referência, Anexo I do Edital.”), considerando a adjudicaçãode todos os itens conferidos à licitante
“LC COMERCIAL EIRELI”, no valor total de R$ 36.498,00 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais),
sendo R$ 14.650,00 (quatorze mil seiscentos e cinquenta reais) referentes ao item 01 – papel higiênico -, R$
19.148,00 (dezenove mil cento e quarenta e oito reais) referentes ao item 02 – papel interfolha – e R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) referentes ao item 03 – sabonete líquido -, segundo informações constantes nos
autos do PA nº 3992/2019, decide pela HOMOLOGAÇÃO da licitação.

Guarulhos,04 de setembro de 2020.
Professor Jesus

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 1802/2020
Dispõe Sobre: Altera a Lei Municipal 7572 de 06 de julho de 2017 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS APROVA:
Art. 1º. O artigo 1º da Lei nº 7572 de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º.Esta Lei, suplementando
a legislação federal e estadual, atende aos princípios expressos nas Constituições Federal e Estadual, na Lei
Orgânica do Município de Guarulhos, na Lei Federal 12305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de
Resíduos Sólidos) e na Lei Estadual 12300, de 16 de março de 2006 (Política Estadual de Resíduos Sólidos),
contêm medidas de fiscalização, regularização, controle e monitoramento dos resíduos sólidos de qualquer
natureza, em todas as suas etapas, desde a sua geração até a destinação e/ou disposição final, bem como a sua
utilização/reutilização como matéria-prima ou como Combustível.”
Art. 2º. O artigo 1º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 1º-A nos seguintes termos:
“Art. 1º - A. Esta Lei contém medidas de polícia administrativa a cargo do Município visando a fiscalização, a
regularização, o controle e o monitoramento dos resíduos sólidos de qualquer natureza, em qualquer área, em local
público ou privado, desde a geração até a sua destinação e/ou sua disposição final, bem como sua utilização/
reutilização ou seu aproveito como matéria-prima ou Combustível Derivado de Resíduos Sólidos-CDRS.

“ Art. 3º. O artigo 1º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 1º-B nos seguintes termos:
“Art. 1º - B. Respeitando-se as competências Federais e Estaduais da matéria, compete a Secretaria de Serviços
Públicos, ao Departamento de Limpeza Urbana (órgão municipal de limpeza urbana) e a Divisão de Fiscalização,
a fiscalização, a regularização, o controle e o monitoramento dos resíduos sólidos de qualquer natureza, em todas
as suas etapas, em qualquer área, pública ou privada, desde a sua geração até a destinação e/ou disposição final,
bem como a sua utilização/reutilização como matéria-prima ou como Combustível.”
Art. 4º. O artigo 1º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 1º-C nos seguintes termos:
Art. 1º -C. Compete a Divisão de Fiscalização a análise e aprovação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos –PGRS, Autorizações e de Cadastros, bem como a emissão de Certificados e Laudos.
Art. 5º. O artigo 1º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 1º-D nos seguintes termos:
“Art. 1º -D. São etapas de resíduos sólidos entre outras: a geração, manipulação, segregação, armazenamento,
acondicionamento, reciclagem, triagem, transformação, extração, tratamento, utilização, reutilização, preparação,
fracionamento, recuperação, purificação, transbordo, coleta, transporte, uso, reuso, reforma, reaproveitamento,
destinação e disposição final.”
Art. 6º. O artigo 1ºda Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 1º-E e Parágrafo Único nos seguintes termos:
“Art. 1º - E. Serão considerados resíduos sólidos todos os tipos de resíduos gerados e transportados até a
disposição final ou até a sua destinação.
“Parágrafo único”. Os resíduos sólidos serão considerados como matéria prima ou combustível quando da chegada
ao local de destinação onde serão utilizados, transformados, reutilizados ou aproveitados de qualquer forma.”
Art. 7º. O artigo 1ºda Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 1º-Fnos seguintes termos:
“Art. 1º -F. O gerador dos resíduos sólidos é responsável pelos mesmos desde a sua geração até a sua destinação
ou disposição final, mesmo que algumas etapas do processo não sejam executadas diretamente por ele.”
Art. 8º. O artigo 1ºda Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 1º-Gnos seguintes termos:
“Art. 1º -G. Os estabelecimentos envolvidos na coleta e em quaisquer etapas dos resíduos sólidos também são
diretamente responsáveis até a sua destinação final, disposição final ou sua utilização como matéria prima ou
combustível.”
Art. 9°. O artigo 5º da Lei nº 7572 de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5°. Constitui infração no controle e monitoramento dos resíduos sólidos para efeitos desta lei e regulamentos:”
Art. 10. O Inciso I do artigo 5º da Lei nº 7572 de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“I -depositar, despejar, descartar, lançar, atirar, dispor, deixar, manusear ou abandonar resíduos sólidos em
quaisquer áreas, público ou privada, que possam prejudicar a saúde pública, o meio ambiente, trazer incômodos
à população ou prejudicar a estética da cidade ou que não tenham qualquer tipo de autorização do Poder Público.”
Art. 11.O Inciso VIII do artigo 5º da Lei nº 7572 de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“VIII–não acondicionar em recipientes, invólucros ou sacos adequados os resíduos sólidos ou rejeitos;”
Art. 12. O artigo 5º da Lei 7572 de 2017 será acrescido dos seguintes Incisos nos seguintes termos:
“XIII–reciclar, utilizar, manusear ou reaproveitar resíduos sólidos fora dos padrões de higiene, segurança e/ou sem
Equipamento de Proteção Individual e/ou Coletivo (EPI/EPC);” “XIV –reciclar ou reaproveitar rejeitos ou resíduos
sólidos proibidos por lei;”
“XV–transgredir ou descumprir atos emanados das Autoridades Fiscalizadoras visando aplicações das leis,
normas ou regulamentos federais, estaduais ou municipais;”
“XVI–autorizar, permitir, deixar que sejam depositados, despejados, descartados, lançados, atirados, dispostos,
manuseados ou abandonados resíduos sólidos em sua área sem a Autorização, Cadastro, Licença ou Permissão
do Poder Público.”
“XVII–queimar resíduos sólidos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos ou em qualquer área
do município que não foi Autorizada ou Licenciada para tal atividade.
“XVII–descartar resíduos de serviço de saúde, químico ou perigoso no lixo comum, em logradouro público ou em
área/local não autorizado ou permitido.
“XVIII–é expressamente proibido nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos criar animais, bem como
alimentá-los utilizando rejeitos.
“XIX–reaproveitar ou reciclar rejeitos para qual não há tecnologia segura.
“XX –levar aos Pontos de Entrega Voluntária–PEV, resíduos de serviços de saúde, resíduos químicos, físicos,
biológicos ou perigosos ou aqueles gerados pelos estabelecimentos.
Art. 13º.O artigo 6º da Lei nº 7572 de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6. Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados
sólido ou semi-sólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável
o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.”
Art.14. O Inciso I do artigo 6º da Lei nº 7572 de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“I - Independentemente do estado físico, sólido, líquido ou gasoso, os resíduos sólidos são processos resultantes
de atividades humana ou animal que não podem causar danos à saúde individual ou pública, não podem causar
danos ao meio ambiente, não podem colocar em risco à segurança ou a vida de pessoas ou animais.”
Art. 15. O Inciso II do artigo 6º da Lei nº 7572 de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“II -resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras
de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas,metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha, conforme Resolução Conama 307/2002 e suas atualizações
ou a que vier substituí-la;”
Art. 16. O artigo 6° da Lei 7572 de 2017 será acrescido dos seguintes Incisos nos seguintes termos:
“VII–os resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
“VIII–os resíduos de serviços de transporte: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários
e ferroviários e passagens de fronteira;”
“IX –os resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os
relacionados a insumos utilizados nessas atividades;”
“X –os resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou
em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;”
“XI–os resíduos químicos: resíduos contendo elementos químicos que podem apresentar risco à saúde pública
ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade;
“XII –os resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros
serviços de limpeza urbana;”
“XIII –os resíduos sólidos urbanos: são os resíduos domiciliares e os resíduos de limpeza urbana;”
“XIV- os resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
“XV- os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades;”
“XVI –os resíduos radioativos: são considerados rejeitos radioativos quaisquer materiais resultantes de atividades
humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados na
norma CNEN-NE-6.02ou a que venha a substituí-la.”
Art. 17. O artigo 7º da Lei nº 7572 de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º. São também consideradas infrações:
Art. 18. O Inciso IX do artigo 7º da Lei nº 7572 de 2017,passa vigorar com a seguinte redação:
“IX –deixar de providenciar ou implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos quando exigido pela
Autoridade Fiscalizadora ou competente.”
Art. 19.O Inciso XI do artigo 7º da Lei nº 7572 de 2017, passa vigorar com a seguinte redação:
“XI –manter qualquer tipo de caçamba estacionada nos logradouros públicos;
Art. 20. O Inciso XI do artigo 7º da Lei 7572 de 2017 será acrescido da seguinte “alínea e”nos seguintes termos:
“e) causando riscos ou danos à saúde pública ou ao meio ambiente.”
Art. 21. O artigo 7º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do seguinte Inciso XIV nos seguintes termos:
“XIV–manter qualquer tipo de caçamba em qualquer local, público ou privado causando risco ou danos à saúde
pública, ao meio ambiente proliferando ou abrigando vetores, roedores ou animais sinantrópicos ou colocando em
risco à vida ou segurança de pessoas ou animais;
Art. 22. A Seção IV do título “Dos Grandes Geradores” passa a vigorar com a seguinte redação:
“Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos –PGRS, do Cadastro, do Controle de Transporte de Resíduos
–CTR, das Autorizações e da Geração até a destinação ou disposição final ou uso dos Resíduos Sólidos”
Art. 23. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do seguinte Artigo 8º-A e seus parágrafos nos seguintes termos:
“Art. 8°-A. Todos os estabelecimentos, público ou privado, de pessoa jurídica ou física, que realizem em qualquer
das etapas descritas nesta lei desde à sua geração até a destinação e/ou disposição final de resíduos sólidos,
independentemente da sua natureza ou quantidade, seu uso como matéria-prima ou Combustível, devem
apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos –PGRS, neste incluindo o Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de Saúde -PGRSS, dos estabelecimentos de saúde, a ser submetido à aprovação do
órgão municipal de limpeza urbana competente de acordo com a legislação vigente.”
“§ 1°.Os Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde –PGRSS, dos estabelecimentos de
interesse à saúde, serão submetidos à aprovação conjunta do órgão municipal de vigilância sanitária e da Divisão
de Fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos.”
“§ 2°. Na elaboração do o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos -PGRS devem ser considerados
princípios, conforme as diretrizes do Plano Nacional, Estadual e Municipal, que conduzam ao melhor tratamento,
aproveitamento, reciclagem do resíduo sólido ou sua utilização/reutilização como matéria prima ou combustível,
bem como as soluções integradas ou consorciadas, para os sistemas de tratamento, destinação e disposição
final, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de saúde e de meio ambiente.”
“§3°.O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos –PGRS e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde –PGRSS devem ser entregues anualmente para atualização ou em menor tempo quando
houver qualquer alteração, química, física ou biológica, na geração de resíduos sólidos ou rejeitos não inclusos
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no PGRS/PGRS Sou qualquer mudança na Razão Social ou em relação a pessoa física, ou quando solicitado pela
Autoridade competente devidamente justificado.”
“§4°. Os aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários deverão implantar o Plano de Gerenciamento dos
Resíduos Sólidos (PGRS), de acordo com o termo de referência, estabelecido na Resolução RDC nº 56/2008 da
ANVISA, ou a que venha substituí-la.
“§5°. As novas construções, obras, empreendimentos e reformas que gerem qualquer tipo de resíduos sólidos
deverão ter o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e serem atualizados a cada 6 meses até que não haja
mais resíduos sólidos gerados e destinados.
“§6°. Os Planos de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos –PGRS deverão ser totalmente implantados após a
aprovação administrativa em 06 (seis) meses sob pena de autuação e indeferimento do Processo Administrativo.
“§7°. Poderão ser coletados, pelo Serviço de Limpeza Urbana, os resíduos equiparados, com volume menor que
200 litros diários dos estabelecimentos após a análise e aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos e a destinação ambientalmente correta dos outros resíduos sólidos gerados.
Art. 24. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º-B e parágrafo único nos seguintes termos:
“Art. 8º-B.Todo e qualquer estabelecimento, público ou privado, de pessoa jurídica ou física, que realizem em
qualquer etapa desde a geração até a destinação e/ou disposição final de resíduos sólidos de qualquer natureza
ou sua utilização/reutilização para qualquer finalidade, devem possuir Cadastro de resíduos expedido pela Divisão
de Fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos.”
“§ 1º.. O Cadastro deverá ser obrigatório para:
I –os geradores dos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico;
II -os geradores de resíduos industriais;
III -os geradores de resíduos de saúde;
IV -os geradores de resíduos de mineração;
V –os grandes geradores;
VI - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos ou que gerem
resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;
VII – os estabelecimentos que exerçam atividades que envolvam manipulação, segregação, armazenamento,
acondicionamento, reciclagem, triagem, transformação, extração, tratamento, utilização, reutilização, preparação,
fracionamento, recuperação, purificação, transbordo, uso, reuso, reforma, reaproveitamento de resíduos sólidos;
VIII - os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes por responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida de produtos inclusos no sistema de logística reversa;
IX -as empresas de construção civil;
X -os responsáveis pelos terminais e outras instalações de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários
e ferroviários e passagens de fronteira, e, as empresas de transporte, nos termos do regulamento ou de normas
estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente -SISNAMA e, se couber, do Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária -SNVS;
XI -os responsáveis ou estabelecimentos pelas atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente
do SISNAMA, do SNVS ou do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária -SUASA.
XII–recicladoras e Áreas de Transbordo e Triagem;
XIII –barragens de Resíduos ou similares e Aterros.
XIV –mineradoras;
XV –empresas que transportam Resíduos Sólidos.
XVI–outros tipos de estabelecimentos que, em qualquer etapa dos resíduos sólidos, possam de alguma forma
afetar a saúde pública ou o meio ambiente.
“§ 2º. Os estabelecimentos, públicos ou privados, de pessoa jurídica ou física, devem encaminhar a Divisão de
Fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos declaração de atendimento à legislação vigente, bem como
documentos referentes à suas atividades, a suas instalações, a seus equipamentos e seus recursos humanos.”
“§ 3º. As residências consideradas como familiares estão isentas de cadastro, desde que não haja qualquer tipo
de atividade comercial em relação aos resíduos sólidos.”
Art. 25. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º-C nos seguintes termos:
“Art. 8º-C.Todo veículo ou quaisquer tipos de caçambas que transportem, acondicionem, armazenem resíduos
sólidos de qualquer natureza ou sua utilização para qualquer finalidade, gerados ou introduzidos no Município
deverão estar cadastrado no órgão municipal de limpeza urbana.”
Art. 26. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º-D e seus parágrafos nos seguintes termos:
“Art. 8º-D.Os cadastros de estabelecimentos, veículos ou caçambas têm validade de dois anos, contados da data
de sua emissão.”
“§ 1º.A revalidação do cadastro, que se dará mediante recadastramento, no Fácil, deverá ser requerida antes de
sua expiração, sob pena de autuação.”
“§ 2º.O cadastro será concedido após verificação das instalações, atividades, equipamentos, instrumentos,
técnicas de trabalho e veículos, pelas Autoridades Fiscalizadoras competentes da Divisão de Fiscalização da
Secretaria de Serviços
Públicos, obedecidas as especificações da legislação municipal, estadual e federal.”
“§ 3º.O cadastro que deve ser apresentado aos Autoridades Fiscalizadoras sempre que solicitado.”
“§ 4º. No caso específico de estabelecimentos que a única atividade é transporte de resíduos sólidos poderá ser
efetuado um Cadastro-Único, Estabelecimento-Veículos, que terá validade por 02 (dois) anos a partir da data de
emissão do Certificado.
“§ 5º. O Cadastro –Único será revalidado mediante recadastramento, no Fácil, e deverá ser requerido antes da sua
expiração, sob pena de autuação.
Art. 27.O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º E e seus parágrafos nos seguintes termos:
“Art. 8º-E.Os cadastros de veículos ou caçambas que transportam resíduos perigosos têm validade de um ano,
contados da data de sua emissão.”
“§ 1º.A revalidação do cadastro, que se dará mediante recadastramento, no Fácil, deverá ser requerida antes de
sua expiração, sob pena de autuação.”
“§ 2º.O cadastro para o veículo ou caçambas será concedido após verificação das instalações, atividades, equipamentos,
instrumentos, técnicas de trabalho e/ou veículos, pelas Autoridades Fiscalizadoras da Divisão de Fiscalização da
Secretaria de Serviços Públicos, obedecidas as especificações da legislação municipal, estadual e federal.”
Art. 28. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º F e seus parágrafos nos seguintes termos:
“Art.8º - F. No caso específico de estabelecimentos que a única atividade é transporte de resíduos sólidos perigos
os poderá ser efetuado um Cadastro Único, Estabelecimento-Veículos, que terá validade por 01(um) ano a partir
da data de emissão do Certificado.
“§ 2º. O Cadastro –Único será revalidado mediante recadastramento, no Fácil, e deverá ser requerido antes da sua
expiração, sob pena de autuação.
Art. 29. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º F e seus parágrafos nos seguintes termos:
“Art. 8º-F.Todo veículo ou caçambas que transportem resíduos sólidos de qualquer natureza devem possuir
Controle de Transporte de Resíduos –CTR.”
“§ 1º. Os resíduos sólidos que serão utilizados ou reutilizados como matéria-prima até chegar a sua destinação
devem possuir Controle de Transporte de Resíduos –CTR.”
“§ 2º. O Controle de Transporte de Resíduos -CTR do veículo deverá ser apresentado as Autoridades Fiscalizadoras
sempre que solicitado.”
“§ 3º. Devem constar obrigatoriamente no Controle de Transporte de Resíduos –CTR, o CNPJ ou CPF do gerador
e do destinatário, razão social ou nome da pessoa física do gerador e do destinatário, endereço da origem e do
destino, quantidade e tipo de resíduos sólidos, carimbo e assinatura do local de destino.”
Art. 30. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º G, parágrafos e incisos nos seguintes termos:
“Art. 8º-G.Os veículos que, pela atividade de sua natureza procedem com o recolhimento ou catação de resíduos
sólidos, em vias públicas, como de varrição, lixo, pneus, resíduos recicláveis entre outros estão isentos de portar
Controle de Transporte de Resíduos –CTR, todavia devem seus proprietários ou responsáveis solicitar em
Processo Administrativo Especial Autorização de Isento de portar Controle de Transporte de Resíduos –CTR.
§ 1º.A Autorização de Isento de portar Controle de Transporte de Resíduos –CTR têm validade de um ano,
contados da data de sua emissão.”
“§ 2º.A Autorização de Isento de por tar Controle de Transpor te de Resíduos –CTR se dará mediante
recadastramento, no Fácil, deverá ser requerida antes de sua expiração, sob pena de autuação.”
“§ 3º.Deverá constar no Processo Administrativo Especial a quantidade de veículos ou caçambas com cópias de
documentos dos mesmos e será concedida a Autorização de Isento após verificação das instalações, atividades,
equipamentos, instrumentos, técnicas de trabalho, pelas Autoridades Fiscalizadoras competentes da Secretaria
de Serviços Públicos, obedecidas as especificações da legislação municipal, estadual e federal.”
“§ 4º. A Autorização de Isento de portar Controle de Transporte de Resíduos –CTR do veículo deverá ser
apresentado as Autoridades Fiscalizadoras sempre que solicitado.”
Art. 31. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º H, parágrafos nos seguintes termos:
“Art. 8º-H. É proibido o transporte, a disposição e/ou destinação de resíduos sólidos de qualquer natureza no
horário das 18:00 h às 06:00 h.
“§ 1º.Será concedida Autorização, em casos excepcionais, desde que o estabelecimento ou transportador
mediante justificativa fundamentada solicite junto à Divisão de Fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos
para a devida análise.
“§ 2º. A Autorização para o transporte e a disposição e/ou destinação de resíduos sólidos terá validade apenas
para um tempo determinado, para o tipo específico de resíduo sólido e para o trajeto solicitado para o transporte.”
“§ 3º.Deverá constar no Processo Administrativo Especial a quantidade de veículos ou caçambas com cópias de
documentos dos mesmos e será concedida a Autorização após verificação das instalações, atividades,
equipamentos, instrumentos, técnicas de trabalho, pelas Autoridades Fiscalizadoras competentes da Secretaria
de Serviços Públicos, obedecidas as especificações da legislação municipal, estadual e federal.”
“§ 4º. A Autorização para o transporte e a disposição e/ou destinação de resíduos sólidos do veículo deverá ser
apresentado as Autoridades Fiscalizadoras sempre que solicitado.”

Art. 32. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º I, nos seguintes termos:
“Art. 8º- I. As caçambas deverão ter faixas reflexivas, ser identificadas com nome do estabelecimento, número da
caçamba, constar endereço e telefone da empresa e padronizadas conforme regulamentações e ainda deverá ter
as seguintes especificações:
I -ser de cor amarela para resíduos de construção civile volumosos; e
II –ser de qualquer outra cor para os demais resíduos ou conforme especificação da legislação federal ou estadual.
III –os estabelecimentos e transportadoras de resíduos sólidos terão o prazo de 60 (sessenta) dias improrrogáveis
para as devidas alterações sob pena de multa de 1000 UFG e mais agravantes, se houver.
Art. 33. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º J, nos seguintes termos:
“Art. 8º-J.Os resíduos sólidos ou sua utilização/reutilização para matéria–prima devem ser transportados sempre
protegidos e de forma segura.”
Art. 34. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º K e seu parágrafo único nos seguintes termos:
“Art. 8º-K. Os estabelecimentos, público ou privado, de pessoa jurídica ou física, devem comunicar ao órgão
municipal de limpeza urbana competente a mudança de local, área física, processo produtivo, responsabilidade
técnica, as modificações nas instalações e/ou equipamentos, bem como inclusão de atividades ou quaisquer
outras alterações que resultem em qualquer mudança na geração dos resíduos sólidos.”
“Parágrafo único. A mudança de local, bem como a inclusão ou modificação de atividades nos estabelecimentos
que alterem na geração dos resíduos sólidos dependem de nova concessão de cadastro.”
Art. 35. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8ºL e seus parágrafos nos seguintes termos:
“Art. 8º-L. Nos locais onde há deposição, manejo, manuseio ou qualquer outro tipo de uso ou utilização de resíduos
sólidos para qualquer que seja a finalidade deverá ser solicitado o Cadastro ou Autorização da Divisão de
Fiscalização da Secretária de Serviços Públicos para tal atividade ou finalidade. “
“§ 1º.Em terrenos, edificados ou não, empreendimentos, de até 300m² deverá ser solicitada Autorização, acima
de 300m² deverá ser solicitado Cadastro.”
“§ 2º.A Autorização tem validade de um ano e o Cadastro tem validade de 02 (dois) anos contada da data de sua
emissão e se for o caso devem ser renovadas por igual período.”
“§ 3º. A renovação deverá ser requerida antes da expiração, sob pena da autuação.
Art. 36. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º-M e seus parágrafos nos seguintes termos:
“Art. 8º-M. Nas residências, terrenos, logradouros públicos ou estabelecimentos o acúmulo, manejo, manuseio ou
deposição de resíduos sólidos de qualquer natureza não poderá ser tal de maneira que:
“§ 1º.Haja proliferação de artrópodes, roedores ou fauna sinantrópica;
“§ 2º.Possa causar risco ou agravos à saúde pública ou ao meio ambiente;
“§ 3º.Possa comprometer à segurança ou à vida de pessoas ou animais.”
“§ 4º. Constatado que há indícios de quaisquer dos itens nos parágrafos anteriores será obrigatório a retirada do
resíduo e sua destinação ou disposição ambientalmente correta no prazo estipulado.
Art. 37. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º-Ne parágrafo único nos seguintes termos:
“Art. 8º-N. Todos os condomínios, estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços são
obrigados a proceder com a separação de resíduos sólidos que sejam recicláveis e destiná-las corretamente, bem
como proceder com a logística reversa seguindo as leis, normas e regulamentos federais, estaduais e municipais
da matéria.
”Parágrafo único. A comprovação da logística reversa será através de Notas Fiscais ou documentos com CNPJ
das empresas, razão social, endereço completo e datas das respectivas devoluções.
Art. 38. O artigo 8º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do Artigo 8º-Oe parágrafos nos seguintes termos:
“Art. 8º-O.Nos locais de reciclagem e similares, que não foram licenciados e cadastrados para tal fim, é proibido
proceder com atividade de catação, separação, manuseio, manejo e métodos de reciclagem de:
“I –resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos A, B, C e E;”
“II –resíduos químicos, perigosos e industriais;”
“III –rejeitos; e”
“IV –qualquer tipo de resíduo infectante ou contaminante.”
Art. 39. O artigo 9º da Lei nº 7572 de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º. A Divisão de Fiscalização será obrigatoriamente composta de Autoridades Fiscalizadoras a seguir:
I-Profissionais de nível superior como Arquitetos, Biólogos, Engenheiros, Geólogos, Químicos e outros com
conhecimento na matéria de resíduos sólidos; e
II-Agentes de Fiscalização.
Art. 40. O artigo 9º da Lei nº 7572 de 2017, será acrescido do Artigo 9º-A e Parágrafo Único nos seguintes termos:
“Art. 9º-A. As Autoridades Fiscalizadoras, desde que lotados e em exercício na Divisão de Fiscalização do órgão
municipal de limpeza urbana da Secretaria de Serviços Públicos, investidos de funções fiscalizadoras, são
competentes para fazer cumprir as leis, normas e regulamentos, expedindo termos, notificações, autos de
infração e autos de imposição de penalidades, referentes aos locais e veículos no controle, monitoramento e
fiscalização dos resíduos sólidos de qualquer natureza, desde à sua geração até sua destinação e/ou sua
disposição final.”
“Parágrafo Único. As Autoridades Fiscalizadoras também poderão realizar a análise e aprovação de Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos –PGRS, Cadastros e Autorizações, bem como vistorias técnicas e confecção de laudos.”
Art. 41. O artigo 9º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do seguinte Artigo 9º-B nos seguintes termos.
“Art. 9º-B. Deve ser apresentado as Autoridades Fiscalizadoras, sempre que solicitado, qualquer tipo de documento
para identificação do estabelecimento.”
Art. 42.O artigo 9º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 9º-C nos seguintes termos:“
Art. 9º-C.Na ausência de norma municipal as Autoridades Fiscalizadoras aplicarão leis, normas e regulamentos
federais, estaduais ou municipais sobre à matéria de resíduos sólidos.”
Art. 43.O artigo 9º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 9º-D e Parágrafo Único nos seguintes termos:
“Art. 9º-D.Respeitando-se os limites e garantias constitucionais, no exercício da ação fiscalizadora, observando
o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ficam asseguradas as Autoridades Fiscalizadoras da
Divisão de Fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos a entrada e a permanência em estabelecimentos
públicos ou privados, a qualquer dia e hora, competindo-lhes obter informações relativas ao controle e monitoramento
de resíduos sob inspeção e do estabelecimento respeitando o sigilo industrial.”
“Parágrafo único. As Autoridades Fiscalizadoras podem requisitar o auxílio da força policial civil ou militar, polícia
rodoviária estadual ou federal ou da guarda civil municipal, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício
de suas funções ou quando necessário à efetivação de medida prevista na legislação.”
Art. 44. O artigo 9º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 9º-E e seus incisos nos seguintes termos:
“Art. 9º-E. Sem prejuízo das penalidades expressas nos Códigos Civil e Penal, constituem infrações com
penalidade de multa:”
“I -o desacato as Autoridades Fiscalizadoras, bem como a desobediência à ordem dada, a resistência ou a
obstrução a ato legal praticado com multa no valor de 2.000 UFGs; e”
“II –outras formas de desrespeito as Autoridades Fiscalizadoras, o retardamento ou a dificultação à ação
fiscalizadora com multa no valor de 1.500 UFGs.”
“III -constitui infração gravíssima a desobediência à pena de suspensão, embargo ou interdição.”
Art. 45.O artigo 9º da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 9º-F e seus incisos nos seguintes termos:
“Art. 9º-F.Na ausência de norma legal específica prevista nesta Lei e nos demais diplomas federais, estaduais ou
municipais vigentes, as Autoridades Fiscalizadoras ou a Autoridade competente, fundamentada em documentos
técnicos reconhecidos pela comunidade científica, poderá fazer exigências que assegurem o cumprimento da legislação.”
Art. 46. O artigo 10 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do § 3º nos seguintes termos:
“§ 3º. Os prazos fixados em hora contam-se de minuto a minuto.”
Art. 47. O artigo 12 e seus incisos da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. A notificação preliminar será lavrada em três vias, destinando-se a primeira ao notificado e conterá:”
“I -o nome da pessoa física ou denominação da entidade notificada, quando se tratar de pessoa jurídica,
especificando o seu ramo de atividade e endereço;”
“II -o ato ou o fato constitutivo da infração, o local, o horário e a data respectiva;”
“III -a disposição legal ou regulamentar transgredida;”
“IV - a providência exigida;”
“V -o prazo concedido para sanar-se a irregularidade;”
“VI –a penalidade a que está sujeito;”
“VII -o nome e cargo legíveis da Autoridade Fiscalizadora autuante e sua assinatura;”
“VIII -o nome do notificado; e”
“IX -a assinatura do notificado, ou, no caso de sua ausência, assinatura e nome de seu representante legal ou
preposto e, em caso de recusa, a consignação do fato pelo Agente de Fiscalização autuante.”
Art. 48. O artigo 13 da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. Na impossibilidade de ser dado conhecimento diretamente ao interessado, ou quando se tratar de
situação em que a constatação da infração puder ser verificada por meio de serviços realizados internamente nos
órgãos de Limpeza Urbana, o infrator deverá ser cientificado através da notificação preliminar por meio de carta
registrada ou por edital publicado uma única vez na imprensa oficial, considerando-se efetivada a notificação após
cinco dias da publicação.”
Art. 49. O artigo 14da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.14. Constatada pela Autoridade Fiscalizadora infração as normas municipais, estaduais ou federais e estando
presente ou iminente algum dano, será lavrado, de imediato, o auto de infração.”
§ 1º Quando, apesar da lavratura do auto de infração e, se for o caso, da imposição de penalidade, subsistir, ainda,
para o infrator, obrigação a cumprir, será ele intimado a executá-la no prazo que vier a ser estabelecido na
notificação preliminar.”
“§ 2º. Nos locais onde haja resíduos sólidos em quaisquer das etapas de geração até destinação e/ou disposição
final verificadas condições insalubres, danos ou risco à saúde pública ou meio ambiente, segurança ou à vida de
pessoas ou animais, a critério das Autoridades Fiscalizadoras poderão ser interditados, embargados ou suspensa
a atividade por tempo até que seja sanada a irregularidade.”
“§ 3º. Verificadas condições insalubres, danos ou risco à saúde pública ou meio ambiente, segurança ou à vida de
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pessoas ou animais, quando for o caso de veículos e caçambas, a critério das Autoridades Fiscalizadoras
poderão ser apreendidos de imediato.
“§ 4º.Quanto à infração em que não se verifique a condição do caput será expedida, contra o infrator, notificação
preliminar para que, no prazo fixado pela Autoridade Fiscalizadora, seja sanada a irregularidade.”
“§ 5º.Não sanada a irregularidade no prazo fixado em notificação preliminar, será expedido, contra o infrator, auto
de infração e imposição de penalidade.”
Art. 50. O artigo 15 da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.15. O Auto de Infração é o instrumento por meio do qual a Autoridade Fiscalizadora apura a violação das
disposições desta lei.
Art. 51. O artigo 15 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 15-A nos seguintes termos:
“Art.15-A. Responde pela infração, o estabelecimento ou quem, por ação ou omissão, lhe deu causa, concorreu
para sua prática ou dela se beneficiou.” “Parágrafo único. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de
força maior ou proveniente de circunstâncias imprevisíveis que vierem a determinar avaria, deterioração, alteração
de locais, acidentes, ou outros motivos desde que imediatamente adotadas as providências necessárias e
suficientes para afastar os riscos ou danos.“
Art. 52. O artigo 16 da Lei 7572de 2017 e seus Incisos e parágrafos passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.16. O auto de infração será lavrado em três vias, no mínimo, destinando-se a primeira ao autuado e conterá: “
“I -o nome da pessoa física ou denominação da entidade autuada, quando se tratar de pessoa jurídica, especificando
o seu ramo de atividade e endereço;”
“II -o ato ou o fato constitutivo da infração, o local, o horário e a data respectiva;”
“III -a disposição legal ou regulamentar transgredida;”
“IV -o prazo de (08) oito dias, para defesa ou impugnação do auto de infração;”
“V –a penalidade a que está sujeito;”
“VI -o nome e cargo legíveis da Autoridade Fiscalizadora autuante e sua assinatura; e”
“VII -o nome, identificação e assinatura do autuado ou, na sua ausência, de seu representante legal ou preposto
e, em caso de recusa, a consignação do fato pela Autoridade Fiscalizadora autuante.”
“§ 1º.O Auto de Infração apenas será anulado senão houver como determinar o infrator e/oua infração considerados
como requisitos de validade;”
“§ 2º. As omissões ou incorreções do auto não acarretarão nulidade, quando as circunstâncias forem suficientes
para a determinação da infração e do infrator.”
“§ 3º. Constituem faltas graves os casos de falsidade ou omissão dolosa no preenchimento dos autos de infração.”
“§ 4º. Quando o infrator for analfabeto ou fisicamente/mentalmente incapacitado poderá no documento expedido
pela Autoridade Fiscalizadora ser feita a devida ressalva.”
Art. 53. O artigo 18 da Lei 7572 de 2017 e seus Incisos passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18. Na impossibilidade de ser dado conhecimento diretamente ao interessado, ou quando se tratar de
situação em que a constatação da infração puder ser verificada por meio de serviços realizados internamente nos
órgãos de Limpeza Urbana, o infrator deverá ser cientificado através da notificação preliminar ou auto de infração
por meio de carta registrada ou por edital publicado uma única vez na imprensa oficial, considerando-se efetivada
a notificação após cinco dias da publicação.”
Art. 54. O artigo 19 da Lei 7572 de 2017 e seus Incisos passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. As infrações desta Lei e demais regulamentos, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal
cabíveis, serão punidas, alternativamente ou cumulativamente, até que sejam sanadas as irregularidades, com
penalidades de:”
“I- advertência;”
“II–multa, por infração às legislações vigentes, que terão os seus valores fixados de acordo com esta Lei, em
UFG ou, no caso de sua extinção, pelo índice equivalente que venha substituí-la;”
“III–suspensão ou cancelamento de Cadastros, Autorizações e Certificados”
“IV–apreensão ou interdição de veículos, máquinas, maquinários, caçambas, equipamentos, utensílios, recipientes
e outros bens;” “V -interdição parcial ou total do estabelecimento, seções e dependências;”
“VI–suspensão de atividades;”
“VII–embargo;”
“VIII–perdimento de bens;”
“IX–penas restritivas de direito; e”
“X-prestação de serviços à comunidade;”
“§ 1º.Nenhuma autoridade poderá dispensar o pagamento das multas aplicadas em razão das ações de fiscalização,
exceto se aplicada a penalidade de advertência.”
“§ 2º.A penalidade de advertência será aplicada uma única vez se o infrator for primário e;
“I –se o Volume dos resíduos sólidos descartados, depositados, acumulados, manejados forem igual ou inferior
a 0,5 (meio) m³;” “II–se não houver causado quaisquer tipos danos à saúde pública ou ao meio ambiente ou não
ter colocado em risco à segurança ou à vida de pessoas ou animais.”
“III –não ser resíduo de serviço de saúde, perigoso, químico, físico, industrial ou radioativo.” e
“IV –se o infrator no exato momento da infração, reparar ou minorar o ato lesivo, comprovado pela Autoridade
Fiscalizadora. “§ 3º. Diz-se primário, o agente de um ato ou fato de desobediência ou inobservância às leis,
normas ou regulamentos que, pela primeira vez, cometeu uma infração à essa legislação.”
“§ 4º.A penalidade de prestação de serviços à comunidade não isentará ou substituirá quaisquer tipos de
penalidade.”
Art. 55. O artigo 29 da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 29. A penalidade de prestação de serviços à comunidade consiste:”
“§ 1°. Custeio de programas e de projetos ambientais;”
“§ 2°.Execuçãode obras de recuperação de áreas degradadas;”
“§ 3°.Manutenção de espaços públicos;”
“§ 4°.Confecção de jornais e folders sobre educação ambiental para distribuição aos munícipes.”
“§ 5°.Na obrigatoriedade, por parte do infrator, de executar atividades em benefício da comunidade e promover
cursos de capacitação para os empregados do estabelecimento autuado, incluindo-se neste a Educação Ambiental,
para evitar futuras infrações do mesmo tipo.”
“§ 3º. O momento e a modalidade da penalidade educativa a ser aplicada serão decididos pelo Secretário de
Serviços Públicos.” “§ 4º. A forma de aplicação de penalidade educativa será regulamentada por ato da Secretaria
de Serviços Públicos.”
“§ 5°. Será considerada falta grave se o estabelecimento, pessoa jurídica ou transportador de resíduos não
cumprir quaisquer modalidades descritas acima e será autuado por desobediência à ordem dada.”
Art. 56. O § 3º do artigo 21 da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 3º. Se no mesmo Auto de Infração o infrator praticar simultaneamente, duas ou mais infrações relacionadas e/
ou incorrer em mais de uma penalidade, aplicar-se -á a multa de valor mais elevada devendo esta ser acrescida
de 2/3 deste valor, sem prejuízos de outras penalidades a ela proferidas.”
Art. 57. O § 4º do artigo 21 da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 4º. Quando aplicada a multa, o infrator deverá recolhê-la dentro do prazo máximo de 30 (trinta)dias depois de
esgotados todos os recursos descritos nesta Lei.”
Art. 58. O artigo 22 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do seguinte parágrafo único:
“Parágrafo único: Entende-se por período noturno o horário das 18h:00min até às 06h:00min.
Art. 59. O artigo 22 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 22-A e seus incisos nos seguintes termos:
“Art.22-A.As infrações que não tiverem sido previamente especificadas com valores de multa em UFG nesta Lei,
normas ou regulamentos, serão recepcionadas, classificadas e graduadas da seguinte forma pela Autoridade
Fiscalizadora descritas no Auto de Infração:”
“I –levíssimo-com valor de 100 UFGs, quando os resíduos sólidos não causarem qualquer risco imediato de
violação ou danos à saúde públicae/ou ao meio ambiente ou não ter colocado em risco a segurança e à vida de
pessoas ou animais;”
“II –leves–com valor de 200 UFGs, quando os resíduos sólidos causarem baixo risco danos à saúde pública e/
ou ao meio ambiente, a segurança e à vida de pessoas ou animais;”
“III –médias -com valor de 1000 UFGs, quando os resíduos sólidos causarem médio risco ou danos à saúde
pública e/ou ao meio ambiente, a segurança e à vida de pessoas ou animais;”” “IV –graves-com valor de 3000
UFGs quando os resíduos sólidos produzirem algum dano de proporções consideráveis à saúde pública, segurança
e à vida de pessoas ou animais ou meio ambiente.” E
“V – gravissimas -com valor de 10000 UFGs quando os resíduos sólidos produzirem danos de proporções críticas
ou alarmantes à saúde pública, ao meio ambiente, a segurança e à vida de pessoas ou animais.”
Parágrafo Único. A gradação da penalidade, respeitado o disposto nos incisos deste artigo, poderá levar em
consideração critérios objetivos, tais como a quantidade, toxicidade, volume, periculosidade, inflamabilidade,
patogenicidade e contaminabilidade de resíduos sólidos envolvidos, bem como a extensão do dano provocado.”
Art. 60. O artigo 22 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 22-B e seus incisos e parágrafos nos seguintes
termos: “Art. 22-B. Se o infrator incorrer em quaisquer agravantes nos incisos abaixo a penalidade de multa será
acrescida de 20% no total:”
“I–tiver agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé;”
“II–tiver cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente de ação ou omissão que contrarie o
disposto na legislação;”
“III –não tiver tomado providências de sua alçada, tendentes a evitar ou sanar a situação que caracterizou a infração;”
“IV –tiver causado dano à saúde pública e/ou ambiental ou tiver causado dano à segurança ou vida de pessoas
ou animais.
“V–tiver coagido ou induzido outrem à execução material da infração; e”
“VI–tiver despejado ou descartado em Área de Proteção Permanente(APP)ou Ambiental(APA).”
“VII–tiver despejado ou descartado resíduo infectante, perigoso ou químico.”
“§ 1º Considera-se dolo o expediente astucioso empregado pelo infrator para enganar, induzir a erro ou ludibriar a
fiscalização.”
“§ 2º Considera-se má-fé o ânimo de quem age ilicitamente, sabendo que viola os direitos de terceiros, transgredindo

as disposições da lei.”
Art. 61. O artigo 23 da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 23. Para os fins previstos nesta Lei, excetuando-se aquelas que pela sua natureza estão impedidas de
enquadrarem-se nesta definição, entendem-se por bens todas as coisas corpóreas ou incorpóreas, suscetíveis
de valor ou não.”
“Parágrafo único. A apreensão de bens como veículos, máquinas, maquinários, equipamentos, caçambas,
utensílios e outros produtos ou objetos consiste na tomada das coisas que constituam prova material ou meio
para a execução da infração aos dispositivos estabelecidos nesta Lei e regulamentos afins, visando evitar a
continuidade destas.”
Art. 62. O artigo 25 e seu Parágrafo Único da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 25. No caso de não serem reclamadas e retiradas, os bens apreendidos serão destinados ao Fundo Social
de Solidariedade do Município e no caso de veículos ou máquinas serão incorporados ao Patrimônio Público.
“Parágrafo Único. Se o mesmo bem for apreendido 03 (três) vezes consecutivas, independentemente da infração,
durante o período de um ano, não serão devolvidos e farão parte do Patrimônio Público.
Art. 63. O artigo 25 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 25-A nos seguintes termos:
“Art. 25-A. Não haverá desconto ou parcelamento de multa no caso de apreensão de veículos ou caçambas onde
o infrator realizou descarte irregular.
Parágrafo Único. Para a liberação e retirada dos veículos e caçambas, devem ser pagas as multas com valor integral.
Art. 64. O artigo 32 da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32. Os recursos somente terão efeito suspensivo apenas nos casos de cobrança de multas.
”Parágrafo único. As penalidades impostas de imediato pelas Autoridades Fiscalizadoras não terão seus efeitos
suspensivos até que seja regularizada a situação.
Art. 65. O artigo 32 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 32-A e seus parágrafos nos seguintes termos:
“Art. 32-A. Os Processos Administrativos provenientes de atos administrativos, como análises de Planos de
Gerenciamentos, Cadastros e Autorizações, Recursos de Notificação Preliminar e Auto de Infração, Imposição
de Penalidades impostas pelas Autoridades Fiscalizadoras ou quaisquer outras petições serão julgadas da
seguinte forma.”
“§ 1º. Análise de Notificação Preliminar serão julgados e decididos pelo Chefe de Divisão da Autoridade Fiscalizadora;”
“§ 2º. Recursos em Primeira Instância de Autos de Infração ou reanálise de Notificação Preliminar será julgado
pelo Diretor do órgão municipal de limpeza urbana;”
“§ 3º. Recurso em Segunda Instância de Autos de Infração será julgado pelo Secretário de Serviços Públicos.” E
“§ 4º. Os Planos de Gerenciamentos de Resíduos Sólidos, Autorizações, Cadastros, e outras petições serão
decididos pelo Diretor da Divisão de Fiscalização, depois de se manifestado o Chefe de Divisão.” “§ 5°. O Plano
de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos –PGRS, Cadastros, Autorizações, que forem indeferidos:”
“I –pela primeira vez serão notificados a nova apresentação;”
“II –pela segunda vez serão autuados e notificados a nova apresentação; e”
“III –pela terceira vez serão autuados e notificados a nova apresentação e o estabelecimento, obra ou atividade
serão suspensos, embargados ou interditadas, ficando neste período suspensa suas atividades até a aprovação
do referido Plano, Autorização ou Cadastro.” E
“IV –no caso de veículos e caçambas, se o Processo Administrativo for indeferido pela terceira vez, não poderão
transportar resíduos sólidos até que a situação esteja regularizada sob pena de multa e apreensão do bem.
”IV -constitui infração gravíssima a desobediência à pena de suspensão, embargo, interdição dos estabelecimentos
ou o transporte de resíduos sólidos.”
“IV -excepcionalmente quando for impossível a aplicação da penalidade de interdição, suspensão de serviços ou
apreensão do veículo ou caçamba por causa da natureza da atividade considerada como essencial, aplicar-se-á
apenas a penalidade multa devidamente justificada em documento oficial.”
Art. 66. O A Seção I do título “Da Decisão em Primeira Instância” e a Seção II “Do Recurso em Segunda Instância
passa a vigorar com a seguinte redação: “Dos Recursos”
Art. 67º. O artigo 33 da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 33. Os recursos serão apreciados e decididos em até trinta dias contados do recebimento da manifestação
da Autoridade Fiscalizadora autuante.”
“§ 1º A decisão do Secretário de Serviços Públicos sempre será definitiva.”
“§ 2º Também será definitiva a decisão do Diretor de Departamento para a qual não for apresentado, em prazo
hábil, o recurso em segundo grau.”
“§ 3º Entende-se por definitiva a decisão irreformável na órbita administrativa.”
“§ 4º. Após decorrido a decisão definitiva pelo Secretário ou pelo Diretor o infrator será notificado pela Autoridade
Fiscalizadora para cientificar da necessária inscrição no curso de educação ambiental para a gestão sustentável
de resíduos sólidos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento.
“§ 5º.Apenas estabelecimentos, pessoas jurídicas e transportadores de resíduos deverão participar do curso de
educação ambiental.
Art. 68. O artigo 35 e seu parágrafo único da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35. Nos recursos apresentados em razão de imposição de penalidades, especialmente de apreensão,
interdição e de multa, o exame limitar-se-á ao seu conteúdo, vedada a análise de matéria de fato. Nos autos de
infração poderão ser apreciadas tanto matérias de fato quanto de direito.”
“§ 1º Serão indeferidos, sem análise do mérito, as defesas e os recursos:”
“I -que não respeitarem o prazo estabelecido;”
“II -que reunirem em uma só petição assuntos referentes a mais de uma decisão;”
“III -que não forem interpostos pelo próprio autuado, seu representante legal ou seu procurador legitimamente
habilitados; e”
“IV -que versarem sobre fatos já apreciados em outras defesas ou recursos, ainda que sob fundamento diverso.”
Art. 69. O artigo 37 da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37. O Secretário e o Diretor, no exercício de suas funções, têm competência para impor, reavaliar ou adequar
penalidades descritas nesta Lei, desde que em conformidade da lei e sob o mesmo fundamento, porém não
podem cancelar uma penalidade imposta de imediato pela Autoridade Fiscalizadora.”
Art. 70. O artigo 37 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 37-A e seu parágrafo único nos seguintes termos:
“Art. 37-A. Da decisão condenatória definitiva, o Diretor ou Secretário remeterá os Processos Administrativos à
Divisão de Fiscalização para, quando for o caso, ser imposta a penalidade proferida e cabível.”
“Parágrafo único. O Chefe de Divisão da Autoridade Fiscalizadora autuante terá cinco dias úteis de prazo para
tomar ciência do constante no Processo Administrativo, dar ciência ao recorrente no prazo legal e quando for o
caso, a imposição das penalidades cabíveis.”
Art. 71. O artigo 37 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 37-B nos seguintes termos:
“Art. 37-B. Todas as decisões serão baseadas nas legislações sob pena de nulidade do ato.
Art. 72. O artigo 37 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 37-C nos seguintes termos:
“Art. 37-C. O recorrente tomará ciência das decisões:”
“I -pessoalmente ou por procurador, à vista do processo;”
“II -mediante notificação, feita por carta registrada com aviso de recebimento; ou”
“III -através da imprensa oficial, considerando-se efetivada cinco dias após a publicação.”
“Parágrafo único. O requerente terá o prazo de 08 (oito) dias corridos para interpor nova solicitação a partir da
ciência da decisão.”
Art. 73. O artigo 39 da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 39. Os prazos fixados em dias nesta Lei ou nos demais diplomas legais vigentes serão contínuos, excluindo-
se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.”
“Parágrafo único. Os prazos fixados em dias ou fixados para atos que devam ser praticados junto à Administração
Pública, só se iniciam ou vencem em dias úteis.”
Art. 74. O artigo 39 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 39-A nos seguintes termos:
“Art. 39-A. Os prazos previstos para a Administração Pública não são peremptórios, mas sua não observância
deve ser justificada.”
Art. 75. O artigo 39 da Lei 7572 de 2017 será acrescido do artigo 39-B nos seguintes termos:
“Art. 39-B. Quando não estabelecidos expressamente outros prazos para situações específicas, as infrações às
disposições legais desta lei prescrevem em 12 meses contados da decisão definitiva.”
Art. 76. O artigo 43 da Lei 7572 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 43.As taxas referentes ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos -PGRS, Cadastros, Cadastro-
Único, Autorizações, bem como as multas aplicadas pela fiscalização do órgão municipal de limpeza urbana
serão destinadas ao Fundo Municipal de Resíduos (FMR).”
“§ 1ºA taxa mencionada à Autorizações, Cadastro de estabelecimento será de 50 UFG ou a que vier substituí-la.”
“§ 2º. A taxa mencionada de Cadastro-Único será de 85UFG ou a que vier substituí-la.” e
“§ 3º. Os estabelecimentos e os veículos oficiais pertencentes a frota da administração pública federal, estadual
ou municipal estão isentos destas taxas, todavia devem providenciar os devidos documentos ou autorizações.”
Art. 77. Será acrescido do artigo 44 na Lei 7572 de 2017 com a seguinte redação:
“Art. 44.Afalta, a não apresentação ou a não revalidação dos Cadastros, Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Sólidos –PGRS e Autorizações, acarretarão multa de 700UFG.”
Art. 78. Será acrescido do artigo 44-A na Lei 7572 de 2017 com a seguinte redação:
“Art. 44-A. A falta ou a não apresentação do Controle de Transporte de Resíduos –CTR acarretarão multa no valor
de 700UFG:”
Art. 79. Será acrescido do artigo 45 na Lei 7572 de 2017 com a seguinte redação:
“Art.45. Serão destinados para a Divisão de Fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos e utilizados anualmente,
10% do valor total do Fundo Municipal de Resíduos (FMR) para compra de veículos, computadores, impressoras,
mesas, cadeiras, armários, equipamentos, peças para veículos, computadores e impressoras, insumos, materiais
e produtos utilizados pela fiscalização.”
“Parágrafo único. O cálculo do recurso será realizado sempre no dia 1° de dezembro de cada ano e liberado para
ser utilizado no ano seguinte até o dia 01
de março e serão gerenciados pelo Chefe da Fiscalização do órgão municipal de limpeza urbana, depois de ouvido
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os servidores da divisão das necessidades.”
Art. 80. Será acrescido do artigo 46 na Lei 7572 de 2017 com a seguinte redação:
“Art. 46.Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário
desta Lei em outros diplomas, em especial o artigo 160 da Lei Municipal 3573 de 03 de janeiro de 1990.”

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2020.
Moreira

- Vereador -

Exposição de motivos
Esse Projeto de Lei, proposto visa atualizar a Lei Municipal 7572/2017 e entrar em consonância com a Lei Federal
12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e outras legislações dos Órgãos
Ambientais e de Saúde Federais e Estaduais.
É uma lei moderna que contém instrumentos e mecanismos importantes para permitir o avanço necessário ao
município, ao Estado e ao País no enfrentamento dos diversos e principais problemas ambientais, de saúde,
sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.
A Lei Municipal proposta estabelece princípios e objetivos que podem melhorar e contribuir para uma gestão
correta e integrada dos diversos tipos de resíduos gerados, possibilitando aos agentes envolvidos contribuírem
para a melhoria de saúde pública, o desenvolvimento sustentável, a preservação dos recursos naturais e a
afirmação da cidadania.
O controle e a destinação inadequados dos resíduos sólidos podem causar inúmeros impactos socioambientais
negativos, tais como emissão de gases de efeito estufa, degradação e contaminação do solo, poluição da água,
proliferação de vetores de importância sanitária, como é o caso do Aedes aegypti (vetor da dengue), potencialização
dos efeitos de enchentes nos centros urbanos, entre outros.
Diante desses potenciais prejuízos, é fundamental definir e implementar políticas públicas adequadas com vistas
a garantir a destinação adequada dos resíduos sólidos . Vale ressaltar que o poder público não é o único
responsável pela cadeia dos resíduos sólidos . O consumidores, os produtores e os fabricantes, entre outros
fatores sociais, também precisam se engar e ter uma participação efetiva no processo. Nesse contexto, essa Lei
visa um novo marco regulatório para a gestão dos resíduos no município o qual reúne o conjunto de princípios,
objetivos, instrumentos e diretrizes com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado
dos resíduos sólidos.
Na prática, isso quer dizer que todo resíduo deve ser processado adequadamente antes da destinação final. Entre
as soluções estão a reciclagem, práticas de educação sanitária e ambientais, logística reversa, coleta seletiva e
compostagem.
A PNRS ressalta que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, a proteção à saúde pública e à qualidade ambiental, a adoção,
desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas e estímulo a padrões sustentáveis de produção e
consumo de bens e serviços são objetivos importantes que podem potencializar outros como a gestão integrada,
a indústria da reciclagem e a redução do volume e da periculosidade dos resíduos sólidos.
Assim, é de suma importância a existência de ações preventivas, através de educação ambiental, para evitar a
geração de resíduos. Somente após o tratamento em meios como: coleta seletiva, reuso, incineração, compostagem
e reciclagem é que se reduz a agressão ao ambiente natural e os resíduos sólidos podem ser levados à disposição
final em aterros sanitários com o confinamento dos resíduos em camadas e com impermeabilização, drenagem
de gases e tratamento de chorume. A disposição final adequada evita o descarte a céu aberto; o que poderia
ocasionar em uma proliferação de doenças ao meio urbano.
A criação de Cadastro para estabelecimentos que de qualquer forma tenham resíduos sólidos gerados ou sob sua
guarda . Os Planos de Gerenciamentos de Resíduos Sólidos que visam verificar quanto resíduo é gerado e qual
a sua destinação, objetivando diminuir a quantidade de resíduos que são enviados para o Aterro assim como
verificar se esses resíduos estão sendo destinados corretamente .Ou seja, as empresas são responsáveis por
evitar que os seus resíduos sejam descartados de maneira incorreta ou transformados em lixo quando poderiam
ser reutilizados, assim como também devem criar estratégias para minimizá-los. Além dos impactos diretos para
o meio ambiente e saúde, como citado, a falta de um gerenciamento apropriado pode prejudicar tanto o meio
ambiente quanto a população.

O controle, o monitoramento , o gerenciamento e a fiscalização di minuem desta forma a poluição ambiental e
como consequência os agravos à saúde pública , melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem ou de
alguma forma trabalham no nosso município.
Dá competência a Secretaria de Serviços Públicos, a Departamento de Limpeza Urbana e para a fiscalização,
melhorando a atuação dos Agentes Públicos envolvidos para um trabalho mais integrado, técnico e focado no
controle e monitoramento dos Resíduos afim de evitar os descartes irregulares nos logradouros públicos, em
terrenos e em “bota-foras” sem qualquer tipo de fiscalização.
Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos
resíduos e embalagens pós-consumo.
O reconhecimento dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis como bens econômicos e sociais capazes de
gerarem trabalho, renda e cidadania, com respeito às diversidades locais e regionais e mecanismos de controle
e informação sociais. Ainda seguindo os objetivos na PNRS:
1.Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
2.Não geração, redução, reutilização ,reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos;
3.Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;
4.Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais;
5.Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
6.Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de
materiais recicláveis e reciclados;
7.Gestão integrada de resíduos sólidos;
8.Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à
cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;
9.Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
10.Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem
a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e
financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;
11.Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
a. produtos reciclados e recicláveis;
b. bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente
sustentáveis;
12.Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
13.Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
14.Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos
processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento
energético;
15.Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.
Outra barreira importante a ser superada é a falta de Educação Ambiental, essencial para instruir e difundir a
compreensão e a responsabilidade no gerenciamento dos resíduos sólidos e no ciclo de vida dos produtos. Pois
todos somos responsáveis pelos resíduos que geramos e pelo seu papel no que diz respeito aos serviços públicos
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Assim podemos encontrar juntos uma solução sustentável,
implementando ações para que o gerenciamento correto dos resíduos e a logística reversa ocorra na melhor
forma técnica e econômica.
Portanto, a busca de soluções para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos deve ser encarada como um
desafio tanto para o setor público como para o setor privado, com a conscientização e engajamento de toda a
sociedade. Somente com o comprometimento de todos será possível a implementação de tais ações e mudanças
para um mundo melhor e sustentável.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2020.
Moreira

- Vereador -
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