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NAÇÃO Nº 00084/SMUL/SEGUR/DACESS/2018, PUBLICADA EM 
25/04/2020, TENDO EM VISTA A RESOLUÇÃO/CEUSO/136/2019, 
DE 23/08/2019. CASO HAJA INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO 
DO ASSUNTO COM BASE NO DEC 57.776/17, DEVERÁ SER PRO-
TOCOLADO NOVO PROCESSO DE AUTO DE VERIFICAÇÃO DE 
SEGURANÇA E SOLICITADO O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE.

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 CONTABILIDADE

 RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO 
Ficam convocadas as empresas abaixo relacionadas, a 

retirarem as Nota (s) de Empenho, com a apresentação das 
cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e 
Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo 
ou declarações correspondentes, na Gerência Técnica Contábil 
Financeira, à rua Castro Alves, 63/73 5º Andar de 2 ª a 6ª feira, 
das 8 às 17 horas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, (Para Pro-
cessos de Dispensa/Exclusividade/T.P./Convite e Concorrência) e 
03 (Três) dias úteis, (Para Processos de Ata de RP e Pregão), a 
contar desta data.
EMPRESA PROC/MOD. NE
CRISTALIA PROD QUIM FARMAC 
LTDA

6210.2020/0004407-2 – ATA DE RP 242/19-SMS.G 1911

FARMACE IND QUIM FARMAC CE-
ARENSE LTDA

6210.2020/0004257-6 – ATA DE RP 252/19-SMS.G 1909

HIROMED PROD HOSP EIRELI 6210.2020/0003768-8 – ATA DE RP 154/20-SMS.G 1910
MEDEFE PROD MED HOSP LTDA 6210.2020/0004198-7 – ATA DE RP 108/20-SMS.G 1908
MP DISTR DE MAT LTDA EPP 6210.2020/0004301-7 – ATA DE RP 140/18-HSPM 1912
P S DISTR DE PROD DA SAÚDE EIRELI 6210.2020/0002948-0 – ATA DE RP 386/18-SMS.G 1906

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

 EDITAL Nº 02/2020/CODUSP/CGM
Edital de Chamamento Público CGM-CODUSP nº 02/2020
Dispõe sobre a reabertura de prazo para inscrições de 

candidatos na área de educação do Conselho de Usuários 
dos Serviços Públicos Municipais – CONDEUSP, vinculado à 
Controladoria Geral do Município, previsto na Lei Federal nº 
13.460/2017 e no Decreto Municipal nº 58.426/2018, em razão 
da ausência de inscrições.

O Controlador Geral do Município, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista o disposto nos artigos 5º a 12 do 
Decreto Municipal n° 58.426/2018:

Considerando que durante o prazo regulamentar de ins-
crições, estabelecido no Edital de Chamamento CGM 01/2020, 
bem como após prorrogação de 30 dias, igualmente prevista 
no instrumento convocatório, não houve candidatos inscritos 
para a área de educação do Conselho de Usuários do Serviço 
Público;

Considerando a necessidade de instalação e funcionamen-
to do Conselho, havendo inscritos para as demais áreas que o 
integram e;

Considerando a importância de assegurar plenamente am-
pla participação dos usuários do serviço público no processo de 
seleção, vem tornar público o presente Edital de Chamamento, 
de acordo com as regras e condições a seguir apresentadas:

1. OBJETO E PRAZO
1.1 Em razão da ausência de inscritos em oportunidade an-

terior, ficam reabertas as inscrições para o processo de seleção 
de Conselheiros, sendo 01 (um) titular, e 02(dois) suplentes, na 
área de Educação.

1.2 O prazo para inscrições será de 17 de junho de 2020 a 
27 de junho de 2020, encerrando-se às 23h59’59” desse último.

2. REQUISITOS E INSCRIÇÃO
2.1 Constituem requisitos para inscrição no processo de 

seleção de integrantes, na área de educação: a) ser alfabetizado 
e maior de 18 anos; b) residir no Município de São Paulo; c) ser 
aluno ou legalmente responsável por aluno da rede municipal 
de ensino; d) não ser agente público em qualquer instância 
ou Poder, da administração direta ou indireta, nem possuir 
qualquer vínculo com concessionária de serviço público ou com 
prestador de serviço público municipal, sob qualquer forma ou 
natureza; e) não estar condenado nas hipóteses previstas na Lei 
Federal nº 64/90 e n° 135/10 (Lei da ficha limpa); f) estar quite 
com as obrigações eleitorais.

2.2 Para a inscrição serão obrigatórios a entrega e/ou envio 
dos seguintes documentos:

a) alternativamente: Cópia do RG, Carteira de Motorista 
(CNH), Documento Profissional de Conselho Profissional ou 
outro documento oficial equivalente com foto;

b) Cópia do comprovante de residência atualizado (últimos 
6 meses);

c) Cópia do comprovante de votação na última eleição ou 
certidão de quitação eleitoral, obtida no site http://www.tse.
jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou outro 
endereço eletrônico que venha a ser estabelecido pelo Tribunal;

d) Curriculum contendo formação educacional, experiência 
e atuação voluntária, que servirá para avaliação na forma 
estabelecida neste edital, bem como no Edital de chamamento 
CGM 01/2020;

e) Formulário de Inscrição devidamente assinado, nos mol-
des do Anexo Único do Edital de Chamamento CGM 02/2020.

2.3. A inscrição deverá ser realizada através do endereço 
eletrônico (e-mail): conselhodeusuarios@prefeitura.sp.gov.br, 
com a opção de confirmação de recebimento e leitura do e-
-mail, servindo o comprovante de leitura como protocolo.

3. PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1 A seleção será realizada por Comissão de Seleção, 

por meio de 02 (duas) etapas, ambas eliminatórias. A 1ª Etapa 
verificará as condições de admissibilidade ao processo seletivo, 
com a exclusão dos inscritos que não preencherem os requisitos 
do presente Edital e a 2ª Etapa analisará o curriculum do inte-
ressado e da carta apresentando as razões da motivação.

3.2 A avaliação será realizada conforme os seguintes crité-
rios e pontuações:

D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000701-4
INTERESSADOS: LEONARDO DA COSTA NALIO
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000340-0
INTERESSADOS: CARLOS EDUARDO BIANCHINI DE OLI-

VEIRA JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0002560-8
INTERESSADOS: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE 

DEUS EM SAO PAULO JOSE WELLINGTON BEZERRA DA COSTA
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000819-3
INTERESSADOS: MILTON VIEIRA COELHO JULIO CEZAR 

RABELO
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0005998-7
INTERESSADOS: ELIEUDA MARIA ARAUJO DE SOUZA
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0001391-0
INTERESSADOS: JACKSON ROSA NUNES
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0002533-0
INTERESSADOS: MARINA ROSA JUNIO ROBERTO DO 

NASCIMENTO
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

 COORDENADORIA DE ATIVIDADE 
ESPECIAL E SEGURANÇA DE USO

 SEGUR-2

 CONTRU/DSUS
DETERMINAÇÃO(ÕES) DA DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA
00030/SEL/CONTRU/DSUS/2020-2016-0.151.799-4- 

INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, 
R ALVARES PENTEADO, 00139 - FICA CANCELADA A DETERMI-

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0001389-8
INTERESSADOS: ORLANDO VITAL MOREIRA
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000821-5
INTERESSADOS: ANTONIO CLAUDIO AYRES PIMENTEL
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0001205-0
INTERESSADOS: MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO EIRELI PEDRO MASCARO JUNIOR
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000815-0
INTERESSADOS: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000855-0
INTERESSADOS: LILIAN BRAGA DE OLIVEIRA MIRIAM 

BRAGA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0001206-9
INTERESSADOS: EMILIO CARLOS BETTONI MALTA JUNIO 

ROBERTO DO NASCIMENTO
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000809-6
INTERESSADOS: CLAUDIA VALDETE AMORIM DE MELO 

SOUZA ROGERIO DONIZETTI DE SOUZA
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000786-3
INTERESSADOS: LUIZ DAMIAO DE ANDRADE ELINEUDA 

DE ANDRADE FRANCISCO DAMIAO DE ANDRADE ADRIANO 
DAMIAO DE ANDRADE JANDUHY PEREIRA DE ALBUQUERQUE 
LUZIA LIMA DE ALBUQUERQUE

ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000935-1
INTERESSADOS: PONTA DELGADA PARTICIPACOES S/A 

ROSANGELA ZANON PERCHIN DE FARIA
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0001390-1
INTERESSADOS: JOAO ALVES DOS SANTOS
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0005965-0
INTERESSADOS: VALMOR MORGAN
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000665-4
INTERESSADOS: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000997-1
INTERESSADOS: WEIDA APARECIDA DA CUNHA SCHA-

FACHEKI
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0001310-3
INTERESSADOS: ANA LUCIA TOBIAS
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0001388-0
INTERESSADOS: NADIA MARIA DE CARVALHO
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000127-0
INTERESSADOS: EMILIO BENEDITO DE PAULA
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000137-7
INTERESSADOS: FABIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000681-6
INTERESSADOS: ADEMIR GUARATO
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0005996-0
INTERESSADOS: ALEXANDRE JOSE ANTONIO LORENZETTI 

NIVEA REGINA LUONGO LORENZETTI
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
PROCESSO Nº 1020.2020/0000934-3
INTERESSADOS: ENIO YAMADA
ASSUNTO: Certificado de Regularização - Lei n° 17.202/19
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

CRITÉRIOS QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS - 
PONTUAÇÃO DE 0 a 2 PONTOS 

Adequação do candidato à temática 
do Conselho de Usuários conforme 
a categoria escolhida 

Critério que avalia o candidato de acordo com os 
preceitos da participação social no governo. 

Experiência como usuário do 
serviço público na área de 
representação 

Critério que avalia a efetiva vivência na área de 
representação escolhida, levando em consideração 
também o tempo como usuário do serviço. 

Aderência da experiência 
profissional à área de representação 

Critério que avalia a existência de eventual atuação 
profissional que possa contribuir para o desempenho na 
área a ser representada. 

Adequação da formação 
educacional à área a ser 
representada 

Critério que avalia a compatibilidade da formação 
educacional com as atribuições a serem desempenhadas 
na área a ser representada. 

Atuação em atividades voluntárias 
Critério que avalia a participação do candidato em 
atividades em prol da coletividade, levando em 
consideração o tempo dedicado a tais atividades. 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
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terça-feira, 16 de junho de 2020 às 00:59:21.

x243389
Realce



terça-feira, 16 de junho de 2020 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 65 (111) – 47

 
CARTA DE INTERESSE 

 
CONSELHO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – CONDEUSP      FLS 2 

 
CARTA DE INTERESSE 

 
CONSELHO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – CONDEUSP    FLS 3 

4. HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO
Considerando que se trata de nova prorrogação de prazo de inscrições, visando não prejudicar a instalação e funcionamento 

do Conselho, na hipótese de não realização de inscrições ou não preenchimento integral ou parcial das vagas, aplicar-se-ão as 
seguintes regras, após o término do prazo previsto neste edital:

I – Conclusão do processo de seleção pela Comissão de Seleção, que deverá declarar a ausência – total ou parcial de inscritos 
e vagas em aberto;

II – Declaração pela Comissão de Seleção, dos resultados do processo de seleção dos Conselheiros;
III – Nomeação dos Conselheiros e Instalação do Conselho de Usuários do Serviço Público pelo Controlador Geral do Município, 

com base nos resultados declarados pela Comissão;
IV – Na hipótese de não preenchimento da totalidade de vagas, de titulares e suplentes do colegiado, caberá aos seus mem-

bros, após sua Instauração, definir os critérios e metodologias para o regular preenchimento.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
Aplicam-se, subsidiariamente, as demais disposições do Edital de Chamamento Público CGM 01/2020 em relação ao presente 

edital.

ANEXO ÚNICO  
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

CONSELHO DE Usuários DOS SERVIÇOS PÚBLICOS Municipais – CONDEUSP 

 
CARTA DE RAZÕES DE MOTIVAÇÃO EM PARTICIPAR DO CONSELHO 

 
CONSELHO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – CONDEUSP 
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