
 

 

Publicado no D.O.C. São Paulo, 148, Ano 65    Quinta-feira. 

06 de Agosto de 2020 
 

 
GABINETE DO PREFEITO 

BRUNO COVAS 
 

DESPACHOS DO PREFEITO 
 

2001.0.076.525.0 - ECB Implementação de Negócios 

Ltda. - Pedido de auto de regularização de ERB – recurso - 1. 
À vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 

2001-0.076.525-0, em especial as manifestações da SEL, da 
Assessoria Técnica da SGM/AJ e da Assessoria Jurídica deste 

Gabinete, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ECB 
IMPLEMENTAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., com fundamento no inciso III 

do artigo 59 e artigo 114 da Lei nº 16.642/17, cumulados com as 
disposições da Lei nº 13.756/04, indeferindo consequentemente o 

Pedido de Auto de Regularização de ERB. - 2. 
Dou por encerrada a instância administrativa. 

2003-1.052.962-6 - Centro Espírita Perseverança – Pedido de 
regularização de edificação (Lei nº 13.558/03) – recurso - 1. 

À vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 
2003-1.052.962-6, em especial as manifestações da SEL, da 

Assessoria Técnica da SGM/AJ e da Assessoria Jurídica deste 

Gabinete, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por CENTRO 
ESPÍRITA PERSEVERANÇA, com fulcro no artigo 114 e inciso III do 

artigo 59 da Lei municipal nº 16.642/17, combinados com as 
disposições da Lei municipal nº 13.558/03, indeferindo-se, 

consequentemente, o Pedido de Regularização e a expedição do Auto 
de Regularização. - 2. Dou por encerrada a instância administrativa. 

2003-1.056.288-7 - Mitra Arquidiocesana de São Paulo 
- Pedido de regularização de edificação (Lei nº 13.558/03) – recurso - 

1. À vista dos elementos constantes do presente, em especial as 
manifestações de SEL, às fls. 231/232, da Assessoria Técnica de 

SGM/AJ, às fls. 233/234, e da Assessoria Jurídica deste Gabinete às 
fls. 235/238, as quais adoto como razão de decidir, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso interposto pela MITRA 
ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO, com fundamento no artigo 59, 

inciso III c/c o artigo 114 da Lei 16.642/2017 combinados com as 



disposições da Lei 13.558/2003, referente ao pedido regularização da 

edificação destinada aos usos institucional e residencial, categorias de 
uso E1.1, E2.5 e R1, situada na Rua 

Paulo Carneiro, nº 30, também fazendo frente para a Rua José 

Teles da Conceição e Rua Sion, Lauzane Paulista, contribuinte nº 
091.090.0012-5. - 2. Dou por encerrada a instância administrativa. 

2008-0.286.365-1 - Nextel Telecomunicações Ltda. - Pedido de auto 
de regularização de ERB – recurso - 1. À vista dos elementos 

constantes do presente, em especial as manifestações de SEL-G, às 
fls. 415/416, da Assessoria Técnica de SGM/ 

AJ, às fls. 417/418, e da Assessoria Jurídica deste Gabinete às fls. 
419/421, as quais adoto como razão de decidir, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso interposto por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA, com fundamento no artigo 59, incisos I e III c/c o caput do 

artigo 114 da Lei 16.642/2017 combinados com as disposições da Lei 
13.756/2004 e do Decreto 44.944/2004, referente ao pedido de Auto 

de Regularização de ERB, subcate goria de uso nR3, instalada em 
imóvel situado na Rua Professor 

Elias Vita, nº 207, Mooca, zona de uso MO ZM3a, contribuinte nº 

032.149.0152-4. - 2. Dou por encerrada a instância administrativa. 
2013-0.158.729-6 - Nextel Telecomunicações Ltda. - Pedido de auto 

de regularização de ERB – recurso - 1. À vista dos elementos 
constantes do presente, em especial as manifestações de SEL-G, às 

fls. 289/290, da Assessoria Técnica de SGM/ 
AJ, às fls. 291/293, e da Assessoria Jurídica deste Gabinete às fls. 

294/296, as quais adoto como razão de decidir, NEGO 
PROVIMENTO ao recurso interposto por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA, com fundamento no artigo 59, incisos I e III c/c o caput do 
artigo 114 da Lei 16.642/2017 combinados com as disposições da Lei 

13.756/2004 e do Decreto 44.944/2004, referente ao pedido de Auto 
de Regularização de ERB, subcategoria de uso nR3, instalada em 

imóvel situado na Avenida 
Engenheiro Alberto de Zagottis, nº 311, Jurubatuba, zona de uso 

ZM3a-04, contribuinte nº 088.231.0016-1. - 2. Dou por encerrada a 

instância administrativa. 
2012-0.085.906-1 - Lydia Portolano Zacharias - Pedido de auto de 

regularização – recurso - 1. À vista dos elementos constantes do 
presente, em especial as manifestações de SEL-G, às fls. 313/314, da 

Assessoria Técnica de SGM/AJ às fls. 315/316, e da Assessoria 
Jurídica deste Gabinete às fls. 317/319, as quais adoto como razão 

de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por LYDIA 
PORTOLANO ZACHARIAS, com base no artigo 5º da Lei nº 8.382/76, 

combinado com o item 3.6.2.1 do 
Capítulo 3 do Anexo I da Lei nº 11.228/92, referente ao pedido Auto 

de Regularização da edificação destinada à subcategoria de uso nR2, 
posto de abastecimento e lojas de conveniência, situada na Av. Nossa 

Senhora do Sabará, nº 1.946, esquina com a Rua Pacaritambo, Vila 
Iza, contribuinte nº 090.444.0021-5. - 2. 



Dou por encerrada a instância administrativa. 

2004-1.011.918-7 - Banco Santander Brasil S/A – Pedido de 
regularização de edificação (Lei nº 13.558/03) – recurso - 1. 

À vista dos elementos constantes do presente, em especial as 

manifestações de SEL/G , às fls. 254/255, da Assessoria 
Técnica de SGM/AJ, às fls. 256/257, e da Assessoria Jurídica deste 

Gabinete às fls. 258/261, as quais adoto como razão de decidir, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com fundamento no artigo 59, 
inciso III c/c o artigo 114 da Lei 16.642/2017 combinados com as 

disposições da Lei 13.558/2003, referente ao pedido regularização da 
edificação destinada ao uso de prestação de serviços, agência 

bancária e escritórios, categorias de uso S2.1, situada na Rua 
Lubovitch, 26/34, Bom Retiro, na zona de uso 

Z4, contribuinte nº 018.044.0052-1. - 2. Dou por encerrada a 
instância administrativa. 

2003-1.066.735-2 - Academia Paulista Anchieta Ltda. 
(União Educacional e Tecnológica Impacta – UNI IMPACTA) 

- Pedido de regularização de edificação (Lei nº 13.558/03) 

– recurso - 1. À vista dos elementos constantes do Processo 
Administrativo nº 2003-1.066.735-2, em especial as manifestações 

da SEL, da Assessoria Técnica da SGM/AJ e da Assessoria Jurídica 
deste Gabinete, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por 

ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA. (UNIÃO EDUCACIONAL E 
TECNOLÓGICA IMPACTA – UNI IMPACTA), com fulcro no artigo 114 e 

inciso III do artigo 59 da Lei municipal nº 16.642/17, indeferindo-se, 
consequentemente, o Pedido de Regularização e a expedição do Auto 

de Regularização. - 2. 
Dou por encerrada a instância administrativa. 

2011-0.208.072-8 - American Tower do Brasil Cessão de 
Infraestrutura Ltda. - Pedido de auto de regularização de 

ERB – recurso - 1. À vista dos elementos constantes do Processo 
Administrativo nº 2011-0.208.072-8, em especial as manifestações 

da SEL, da Assessoria Técnica da SGM/AJ e da Assessoria Jurídica 

deste Gabinete, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por 
AMERICAN TOWER DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA., 

com fundamento no inciso III do artigo 59 e artigo 114 da Lei nº 
16.642/17, cumulados com as disposições da Lei nº 13.756/04, 

indeferindo consequentemente o Pedido de Auto de Regularização de 
ERB. - 2. Dou por encerrada a instância administrativa. 

2003-1.041.368-7 - Lua Nova Indústria e Comércio de 
Produtos Alimentícios Ltda. e Kiyoteru Yonamine - Pedido de 

regularização de edificação (Lei nº 13.558/03) – recurso - 1. 
À vista dos elementos que instruem o presente processo, em especial 

as manifestações da SEL-GETEC, da Assessoria Técnica de SGM/AJ e 
da Assessoria Jurídica deste Gabinete, as quais adoto como razão de 

decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela LUA NOVA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E 



KIYOTERU YONAMINE, com fundamento no § 1º do artigo 2º da Lei 

13.558/03, relativo ao pedido de regularização de edificações 
destinadas aos usos comercial, de prestação de serviços e industrial, 

categorias de uso C2.2; S2.2; S2,7; S2.8; S3.2 e I2, localizadas 

entre as Ruas São Severo, Municipal e Monte das Gameleiras, Vila Ré, 
Penha, contribuintes 113.333.0080 e outros. - 2. Declaro encerrada a 

instância administrativa. 
2010-0.054.198-0 - Nextel Telecomunicações Ltda. - Pedido de auto 

de regularização de ERB – recurso - 1. À vista dos elementos que 
instruem o presente processo, em especial as manifestações de 

SEGUR/SEL, da Assessoria Técnica de SGM/ 
AJ e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, as quais adoto como 

razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por 
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, nos termos dos artigos 

59, inciso III e 114 da Lei 16.642/17, combinado com as disposições 
do § único do artigo 6º do Decreto 46.067/05, da Lei 13.756/04 e do 

Decreto 44.944/04, relativo ao pedido de Auto de regularização de 
ERB, localizada na Rua Armando Rodrigues, nº 39, Vila Maria, 

contribuinte nº 063.167.0050-4. - 2. Declaro encerrada a instância 

administrativa. 
2011-0.241.599-1 - Nextel Telecomunicações Ltda. - Pedido de auto 

de regularização de ERB – recurso - 1. À vista dos elementos que 
instruem o presente processo, em especial as manifestações de 

SEGUR/SEL, da Assessoria Técnica de SGM/ 
AJ e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, as quais adoto como 

razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por 
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, nos termos dos artigos 

59, incisos I e III e 114 da Lei 16.642/17, combinado com as 
disposições do § único do artigo 6º do Decreto 46.067/05, da Lei 

13.756/04 e do Decreto 44.944/04, relativo ao pedido de Auto de 
regularização de ERB, localizada na Rua Felipe Camarão, nº 292, 

Tatuapé, contribuinte nº 030.003.0438-1. - 2. Declaro encerrada a 
instância administrativa. 

2012-0.247.342-0 - Banco Santander Brasil S/A – Pedido de 

certificado de acessibilidade – recurso - 1. À vista dos elementos que 
instruem o presente processo, em especial a manifestação da 

Assessoria Técnica de SGM/AJ e da Assessoria Jurídica deste 
Gabinete, as quais adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMENTO 

ao recurso interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com 
fundamento nos artigos 59, inciso III da Lei 16.642/17, relativo ao 

Pedido de Certificado de Acessibilidade em edificação destinada ao 
uso como agência bancária, categoria nR1, localizada na Praça da 

República, nºs 291/295, esquina com a Rua Marquês de Itú e 
também fazendo frente com a Rua Aurora, contribuinte nº 

007.070.0187-0. - 2. Declaro encerrada a instância administrativa. 
2002-0.239.444-2 - Ricardo Augusto Leite Julião – Pedido de alvará 

de aprovação e execução de obra nova – recurso - 1. 



À vista dos elementos que instruem o presente processo, em especial 

as manifestações da Assessoria Técnica de SGM/AJ e da Assessoria 
Jurídica deste Gabinete, as quais adoto como razão de decidir, JULGO 

PREJUDICADO o recurso interposto por RICARDO AUGUSTO LEITE 

JULIÃO, com fundamento no artigo 35 da Lei 14.141/06, relativo ao 
pedido de alvará de aprovação e execução de obra nova em imóvel 

destinado ao uso misto (loja e escritórios), categorias de uso C2-2 e 
S2-1, localizado na Rua Dr. Albuquerque Lins, nºs 324/332/336, 

Santa Cecília, contribuintes nºs 050.050.0006-1/0007-8 e 0008-6, 
tendo em vista o pedido de desistência formulado pela recorrente à fl. 

424 destes autos. - 2. Declaro encerrada a instância administrativa. 
2003-1.003.525-9 - Marelu Participações Ltda. e Roberto 

Letaif - Pedido de regularização de edificação (Lei nº 13.558/03) 
– recurso - 1. À vista dos elementos que instruem o presente 

processo, em especial as manifestações da SEL-GETEC, da Assessoria 
Técnica de SGM/AJ e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, as quais 

adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso 
interposto por MARELU PARTICIPAÇÕES LTDA E ROBERTO LETAIF, 

com fundamento nos artigos 59, inciso III de 114 da Lei 16.642/17 

combinados com a Lei 13.558/03, relativo ao pedido de regularização 
de edificação destinada ao uso industrial (“indústria diversificada”) 

categoria de uso I.2, localizada na Rua Vigário Taques Bitencourt, nºs 
171 e 175, Santo Amaro, contribuinte 087.055.0099-0 e 0020-6. - 2. 

Declaro encerrada a instância administrativa. 
2012-0.151.564-1 - Nextel Telecomunicações Ltda. - Pedido de auto 

de regularização de ERB – recurso - 1. À vista dos elementos que 
instruem o presente processo, em especial as manifestações de 

SEGUR/SEL, da Assessoria Técnica de SGM/ 
AJ e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, as quais adoto como 

razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por 
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, nos termos dos artigos 59, 

inciso III e 114 da Lei 16.642/17, combinado com as disposições do § 
único do artigo 6º do Decreto 46.067/05, da 

Lei 13.756/04 e do Decreto 44.944/04, relativo ao pedido de Auto de 

regularização de ERB, localizada na Avenida Giovanni Gronchi, nº 
5.819, Morumbi, contribuinte nº 170.201.0154-1. - 

2. Declaro encerrada a instância administrativa. 
2013-0.163.582-7 - Nextel Telecomunicações Ltda. - Pedido de auto 

de regularização de ERB – recurso - 1. À vista dos elementos que 
instruem o presente processo, em especial as manifestações de 

SEGUR/SEL, da Assessoria Técnica de SGM/ AJ e da Assessoria 
Jurídica deste Gabinete, as quais adoto como razão de decidir, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso interposto por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA, nos termos dos artigos 59, inciso III e 114 da Lei 16.642/17, 

combinado com as disposições do § único do artigo 6º do Decreto 
46.067/05, da Lei 13.756/04 e do Decreto 44.944/04, relativo ao 

pedido de Auto de regularização de ERB, localizada na Avenida 
Jandira, nº 501, Moema (cobertura do Ibirapuera Plaza Revolution 



Flat), contribuinte nº 041.211.0151-0. - 2. Declaro encerrada a 

instância administrativa. 
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SEGURANÇA URBANA 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE 
 

6029.2020/0003477-4 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana 
- SMSU. - Aquisição de termômetro digital para as necessidades da 

Secretaria Municipal de Segurança Urbana 
- SMSU. – I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à 

vista dos elementos de convicção presentes nos autos, com 
fundamento nos dispositivos da Lei Complementar 147/2014 e do 

Decreto Municipal 56.475/2015, bem como das 
Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, da Lei Municipal 13.278/02, 

regulamentada pelo Decreto 44.279/03, artigo 1º, §1º do Decreto 

54.102/13 e da Portaria SMSU 25 de 15 de junho de 2020 e 
alterações, AUTORIZO a abertura de certame licitatório na 

modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, com participação exclusiva 
e aprovo o edital de doc. 031584969 para a aquisição de 106 (cento 

e seis) unidades de termômetros digitais infravermelhos de testa ou 
ouvido, sem contato com a pele do paciente para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU, 
tendo em vista a pandemia COVID 19, nas condições e especificadas 

no Anexo I – Termo de Referência do edital; - II - Nos termos do 
Decreto 46.662/05, DESIGNO a servidora Simone Cristina Tobias (RF. 

685.412.5) - Pregoeira Eletrônica - para conduzir o procedimento 
licitatório, mediante apoio da equipe relacionada na Portaria SMSU 

11/20; 6029.2020/0009683-4 - SMSU E SMDET - Proposta de 
Transferência de Bens Patrimoniais Móveis. - À Vista dos elementos 

contidos no presente, e nos termos dos artigos 15, 

16 e 17, do Decreto 53.484/12, consideradas suas alterações, 
AUTORIZO, observando a Portaria 025/SMSU-G/2020, de 15 de junho 

de 2020, e respectivas manifestações, a transferência dos seguintes 
bens: 03 (três) Aparelhos NO-Break, marca 

SMS, modelo: Sinus Double II, números de identificação patrimonial: 
001.050393667-6, número de série: 247380000773; 

001.050393668-4, número de série: 247380000763; 
001.050393669-2, número de série: 247380000778; que instrui 

o processo eletrônico SEI 6029.2020/0009683-4, para a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. 
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DESENVOLVIMENTO URBANO 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 
COMUNICADO – PROJETO LIGUE OS PONTOS 

 
Processo SEI nº 6066.2020/0002758-3. 

O projeto Ligue os Pontos, coordenado pela SMDU, comunica que 
está aberto o processo de seleção de “Consultor de Acesso a 

Mercados para atuar na implementação do projeto Ligue os Pontos 
junto à equipe técnica da ADE SAMPA, exercendo atividades que 

contribuam para a promoção do desenvolvimento econômico na 
região de Parelheiros, por meio da assessoria aos negócios de 

produtores rurais e empreendedores, principalmente quanto ao 
acesso deles ao mercado”. A contratação será realizada pela Vital 

Strategies, Agente Fiscal do prêmio “Mayors Challenge 2016” da 
Bloomberg Philanthropies. 

O Termo de Referência pode ser acessado no portal do projeto: 

https://ligueospontos.prefeitura.sp.gov.br/transparencia/. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 
 

QUADRO DE ANALISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL - QAA 

 
PROMOÇÃO FORMALIZADA NOS TERMOS DO ART. 17 

DA LEI Nº 16.119/15: 
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novembro de 2015, 

tendo sido atendida a condição e os critérios da legislação vigente, 

DEFIRO a(s) PROMOÇÃO(ÕES) do(s) servidor(es) abaixo 
identificado(s): 
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DESENVOLVIMENTOECONÔMICO E TRABALHO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 
 

DESPACHO DO SUPERVISOR DE SAD 



 

6064.2019/0001363-6 
I – No exercício da competência que foi atribuída pela 

Portaria nº 25/2019/SMDET de 13 de agosto de 2019, à vista das 

informações e documentos contidos no presente, AUTORIZO o 
procedimento de pesquisa de mercado, para fins de atender à 

licitação na forma de PREGÃO ELETRÔNICO N.003/2020/ 
SMDET, com fundamento ao disposto na Lei nº 10.520/2002, art. 16 

do Decreto 56.475/2015, com intuito de contratar empresa 
especializada em prestação de serviços de impressão, a partir de 

impressoras, multifuncionais e copiadoras a serem contratadas por 
lote único, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção on-site 

(incluindo peças), além do fornecimento de insumos (toner, cartucho, 
bastões, cilindros, fusores, papel, entre outros, constantes no Termo 

de Referência Anexo I do Edital Eletrônico), contemplando 
disponibilização de estoque nas unidades para cumprimento dos 

níveis de serviços, e, por fim, solução de bilhetagem que permita 
gestão e monitoramento de consumo do parque de equipamentos, 

para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SMDET, conforme 
especificações técnicas dos equipamentos, condições, exigências e 

estimativas estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do Edital 
Eletrônico. 

II – Ademais, APROVO o quadro comparativo acostada ao 
Processo Administrativo em epígrafe, observando, ainda, que a 

despesa onerará a seguinte dotação orçamentária: 30.10.11 
.122.3024.2100.33903900.00, do presente exercício financeiro. 

III – NOMEIO como Pregoeiro o Servidor Diego Antonio Cleto, RF 
818.325.2, conforme Portaria SMDET nº 25 de 13/08/2019. 

 
 

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 
GABINETE DIRETOR GERAL 

 

SEI 8110.2010/0000380-5 
 

INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 
TECNOLOGIA E CULTURA 

ASSUNTO: Contratação de entidade qualificada para prestar 
serviço(s) de execução de cursos de Formação Inicial e Continuada 

(FIC) nos títulos: Assistente Administrativo, Assistente Financeiro, 
Assistente de Logística e Assistente de Recursos Humanos prestação 

de serviço(s) de execução de cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) nos títulos: Assistente Administrativo, Assistente 

Financeiro, Assistente de Logística e Assistente de Recursos 
Humanos. Aditivo 02 ao Contrato nº 09/ FPTEC/19– Prorrogação de 

Prazo. Possibilidade. 



I – No uso das atribuições que me foram conferidas, e considerando a 

manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica desta Fundação  
(SEI 031693291) e demonstrativo de cálculo efetuada pela 

Supervisão de Finanças (SEI 031483515), com fulcro no artigo 57, 

inciso II, artigo 65, inciso I, alínea “a” da Lei Federal 8666/93, 
combinado com o disposto na Lei Municipal n. 13.278/2002, 

regulamentada pelo Decreto Municipal 
n. 44.279/2003, e amparada pelos dispositivos legais da Lei do 

Pregão Eletrônico, qual seja, Lei Federal nº 10.520, e ainda pelo 
Decreto nº 59.283/20, AUTORIZO o prorrogação do prazo do 

Contrato nº 09/FPTEC/2019, firmado com a sociedade empresária 
Enquadra Consultoria em Desenvolvimento Social Eireli, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 32.736.706/0001-02, que tem por objeto 
prestação de serviços de execução de cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC) nos títulos: Assistente Administrativo, Assistente 
Financeiro, Assistente de Logística e Assistente de Recursos Humanos 

prestação de serviço(s) de execução de cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) nos títulos: 

Assistente Administrativo, Assistente Financeiro, Assistente de 

Logística e Assistente de Recursos Humanos, contados a partir da 
assinatura do Aditivo 01, por mais 12 (doze) meses, pelo período de 

15 de outubro de 2020 à 14 de outubro de 2021, sem acréscimo de 
valores, com a utilização o saldo existente. 

II - A conclusão dos cursos ofertados deverá ser realizada 
preferencialmente até o fim do ano de 2020, podendo a 

Administração decidir, discricionariamente, pela manutenção dos 
cursos não realizados para o ano de 2021. 

III - No caso de não possibilidade de aglomerações ou de 
aproximação social que tenha por consequência a não execução de 

qualquer curso durante o exercício de 2020, a rescisão unilateral 
justificada do contrato por parte da Administração poderá ser 

invocada, nos termos do Art. 79 da Lei 8666/93. 
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SECRETARIA DE APOIO LEGISLATIVO - 

SGP-2 
 

SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR 
 

271ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, A SER 
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 15 HORAS 

 
116 - Discussão e votação únicas do VETO PARCIAL ao PL 

445 /2017 , da Vereadora ALINE CARDOSO (PSDB) 
Dispõe sobre a criação do polo de ecoturismo da Cantareira 

e dá outras providências. (DOCREC - 128/2018) 



REJEIÇÃO MEDIANTE VOTO FAVORÁVEL DA MAIORIA ABSOLUTA DOS 

MEMBROS DA CÂMARA. 


