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958250951, (11) 967213110 – deficiente física; Boris Silva 
Souza RG. 11.114.389-2, borissouza.sp@gmail.com, Jairo 
de Oliveira Sérgio RG. 23.418.382-2 supervisor_sp@apabb.
org.br, Débora Aparecida Melo RG.40.343.276-5 ascomde-
boramelomr@gmail.com, Esisangela Lima RG. 63.499.994-1, 
assessoraelisangelamr@gmail.com, Marta Alves de Oliveira 
RG. 18.244.032-1 assessoramartaalvesmr@gmail.com, Tamara 
Cruz RG. 43.183.462-3 tacultura2@gmail.com, Guilherme 
Chedide RG. 38.592.103-2 guichedide@hotmail.com, Luiz 
Carlos Bosio RG.601.029.799-9 lbosio@hotmail.com, Reinildo 
Bispo dos Santos RG. 39.299.623-6 reinildo93bisporey@
hotmail.com, maria maculada H. Candido RG.23.862.495-X 
imaculadahenrique72@gmail.com, Eulalia Alves Cordeiro 
RG.18.706.139-6 eulaliacordeiro@hotmail.com, Ana Claudia 
Domingues RG. 18.361.191-3 anacdomingues@gmail.com, 
Sandra dos Santos Reis RG. 14.193.868-7 sandrarsbee@gmail.
com, Sandra Ramalhoso RG.13.474.464-0 sandraramalhoso@
hotmail.com, Erici Soares Honorio RG. 36.336.738-X erici.soa-
resh@gmail.com. os quais serão publicados no Diário Oficial, 
à seguir informes dos conselheiros, encerro esta às 16h48, 
Sandra Reis – Conselheira do CMPD.

 GESTÃO
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

 NOTIFICAÇÃO - PENALIDADE CONTRATUAL
Com fundamento no artigo 87, II, da Lei nº 8.666/93, Lei 

nº 13.278/02 e Decreto nº 44.279/03, face aos fatos descritos 
no processo administrativo SEI nº 6013.2018/0000863-2, que 
indicam infração aos subitens 5.1 c e d da cláusula quinta do 
Contrato nº 003/SMG/2017, NOTIFICO a empresa BOLLIMP Co-
mercial de Embalagens, Descartáveis e Prestação de Serviços de 
Limpeza e Higienização LTDA – CNPJ nº 05.535.945/0001-21, 
de que está sujeita às penalidades descritas na Cláusula Décima 
- Tabela 3 - Itens 02 e 03 daquele instrumento contratual, cor-
respondente ao valor de R$1.227,09 (um mil, duzentos e vinte e 
sete reais e nove centavos).

E, em atenção ao disposto no art. 87, §2º, da Lei nº 
8.666/93, abre-se prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
presente publicação, para apresentação de defesa prévia, que 
deverá ser entregue no protocolo da Secretaria Municipal 
de Gestão - SMG, Rua Boa Vista nº 280, térreo, Centro - São 
Paulo/SP, das 8h às 17h. Vista ao processo administrativo SEI 
nº 6013.2018/0000863-2 poderá ser obtida com a indicação do 
número do mesmo através do link https://sei.prefeitura.sp.gov.
br/consulta.

 NOTIFICAÇÃO - PENALIDADE CONTRATUAL
Com fundamento no artigo 87, II, da Lei nº 8.666/93, Lei 

nº 13.278/02 e Decreto nº 44.279/03, face aos fatos descritos 
no processo administrativo SEI nº 6013.2018/0000117-4, que 
indicam infração aos subitens 5.1 c e d da cláusula quinta do 
Contrato nº 003/SMG/2017, NOTIFICO a empresa BOLLIMP Co-
mercial de Embalagens, Descartáveis e Prestação de Serviços de 
Limpeza e Higienização LTDA – CNPJ nº 05.535.945/0001-21, 
de que está sujeita às penalidades descritas na Cláusula Déci-
ma - Tabela 3 - Itens 02 e 03 daquele instrumento contratual, 
correspondente ao valor de R$1.363,43 (um mil, trezentos e 
sessenta e três reais e quarenta e três centavos).

E, em atenção ao disposto no art. 87, §2º, da Lei nº 
8.666/93, abre-se prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
presente publicação, para apresentação de defesa prévia, que 
deverá ser entregue no protocolo da Secretaria Municipal 
de Gestão - SMG, Rua Boa Vista nº 280, térreo, Centro - São 
Paulo/SP, das 8h às 17h. Vista ao processo administrativo SEI 
nº 6013.2018/0000117-4 poderá ser obtida com a indicação do 
número do mesmo através do link https://sei.prefeitura.sp.gov.
br/consulta.

timento, uma vez que haverá reuniões quase toda semana a 
partir de Maio, após esclarecimentos passa a palavra para a 
senhora Marinalva Cruz que diz que fica feliz ao vir nas reu-
niões, mas que não basta estarmos aqui, precisamos prestar 
atenção para obter informações e repassa-las as pessoas que 
não podem estar participando, a seguir ela fará sua palestra, 
nesse momento junta-se à mesa o Conselheiro Carlos Jorge ( 
surdo-cego ), Marinalva fala sobre o Contrata São Paulo e os 
desafios na contratação da pessoa com deficiência, ela fala 
que ainda tem muita gente com formação fora do mercado 
de trabalho, a Lei de Cotas ainda é necessária, uma vez que 
obriga que as empresas tenham 2% de vagas para pessoa 
com deficiência, a Lei garante uma diminuição no horário de 
trabalho se a pessoa levar um relatório a empresa, explicando 
a situação de necessidade e o empregado entrar em acordo 
com a empresa, a pessoa com deficiência pode ser contratada 
como aprendiz mesmo após os 24 anos, essas pessoas rece-
bem o BPC e o salário conjuntamente por até 2 anos, se após 
isso ela continuar trabalhando, aí suspende o benefício e re-
toma quando ficar desempregada, Marinalva dá todos os ca-
minhos para essas pessoas estarem no mercado de trabalho, 
ao término agradece a oportunidade, a seguir a senhora Maria 
de Fátima inicia sua palestra, ela é do Sincovagas “Compor-
tamento da pessoa com deficiência no mercado de Trabalho”, 
material disponível em: Ana Cláudia solicita a colaboração de 
todos para não se alimentarem dentro do espaço da plenária, 
dando prosseguimento a palestra após sua fala, a senhora 
Maria de Fátima continua, abrindo para perguntas: Fernandi-
nho – pergunta como se faz para uma avaliação segura com a 
CIF, munícipe relata sua trajetória de entrevistas para admis-
são em empregos e até o momento não foi chamado, desde o 
Carnaval; pergunta Jailson - se pode cobrar a empresa como 
agir, se a vaga continua em aberto, outro diz como a empresa 
exige experiência se nenhuma empresa dá a oportunidade 
para nós, Cláudia Sofia – tem uma dúvida em relação ao 
acompanhante, como fica quando ao comparecer à entrevista, 
se necessita desse acompanhante, correndo o risco desse 
acompanhante falar pela pessoa com deficiência, Sheila – fala 
que as vezes marcam entrevista e quando você vai ao local, é 
escada, não tem elevador e a sala fica no 4º andar, Maria de 
Fátima diz que as pessoas tem dificuldade em lidar com o não, 
por isso as empresas não dão retorno, os palestrantes respon-
dem as dúvidas dos participantes, Marinalva diz que para a 
CIF, ela teria que ter uma avaliação com equipe multidiscipli-
nar, Maria de Fátima diz que a própria LBI ainda não teve a 
implantação para a criação de protocolo para essa avaliação 
que é citada na Lei. Ana Cláudia agradece as palestrantes e 
pergunta se existe um monitoramento, se existe um controle 
de tempo de permanência da pessoa com deficiência, Marinal-
va diz que algumas empresas fazem essa pesquisa de controle 
e aproveita o ensejo para convidar todos para mais uma edi-
ção do Contrata São Paulo, que será no dia 23/04/2019, no 
Expo Barra Funda, situado na Rua Tagipuru, número mil e um 
(1001), na sequência Diego de Castro – deficiente visual que 
utiliza cão-guia, fala sobre o plano de carreira para pessoa 
com deficiência, qual a primeira coisa ao se escolher a em-
presa onde você quer ir trabalhar, ele diz que a roupa é a pri-
meira preocupação, ou seja é o perfil que a empresa escolheu, 
a seguir o currículo e conhecer a empresa, para isso no item 
nossa empresa, nos sites, o trabalho voluntário tem sido uma 
base de análise da experiência, ele dá dica de como elaborar 
o currículo e chamar a atenção do empregador, agradece a 
todos e encerra, contato instagram: Diego_Castro_coach, 
Youtube: plural líder coach. Luciana – conselheira, faz cha-
mamento da Comissão do XXIX Encontro Paulistano, segue a 
programação com a fala da Jucilene sobre experiência de vida 
no mercado de trabalho, foi tirado os nomes dos participantes 
da Comissão do XXIX Encontro Paulistano, nomes: Imaculada 
HenriqueCandido–IPDA,FCD,RG:23862495-X,CPF:143875348-
-93,e-mail: imaculadahenrique72@gmail.com – contato: (11) 

artigos 10 (inciso I) e 15 (inciso II) da Lei 8989/79, c/c artigo 41 
da Constituição Federal de 1988, com redação alterada pelo 
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19/98, do estabelecido 
na Lei nº 11.410/93, considerando o resultado final do Concurso 
Público realizado, consoante Lista de classificação apresentada:

PROCESSO 2013-0.124.603-0:
ANALISTA DE SAÚDE – ENFERMAGEM

CLASS. R.G. NOME
338 000033985408X CLAUDIA MARIA SOUZA DA MOTA

OBS.1) A candidata ora nomeada deverá comparecer no 
prazo máximo de 15 dias contados a partir desta publicação, 
na Divisão de Planejamento de Pessoal – DPP, da Secretaria 
Municipal de Saúde / SMS, sito à Rua General Jardim, 36 – 1º 
andar, para escolha de vaga e agendamento do exame médico 
na Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor - COGESS.

Após a publicação da aptidão do laudo médico e expedido 
pela COGESS, deverá retornar a Divisão de Planejamento de 
Pessoal - DPP para providências de posse, munida de xerox 
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos:

-RG – Cédula de Identidade;
-CPF;
-PIS/PASEP (para quem já for inscrito – PIS: Caixa Econômi-

ca Federal / PASEP: Banco do Brasil);
-título de eleitor e comprovante(s) de votação da última 

eleição (1º e 2º turno) ou atestado de quitação emitido pelo TSE 
(somente se não possuir os comprovantes);

-comprovante de residência com CEP;
-duas fotos 3x4;
-documento que comprove a demissão, dispensa ou exone-

ração (somente para ex-servidor da esfera federal, estadual ou 
de outro município);

-atestado de horário em papel timbrado “citar dias e horas 
trabalhadas”, (somente se possuir outro vínculo público ativo);

-certidão de casamento (somente se houve alteração no 
nome);

-cédula de identidade de estrangeiro ou visto permanente;
-carta de igualdade de direitos (para candidato português).
-Comprovante de conta bancária do BANCO DO BRASIL, 

cartão magnético ou demonstrativo de pagamento – se servi-
dor; recibo de abertura de conta expedido pelo banco, através 
de solicitação de formulário próprio pela Unidade de Recursos 
Humanos – se não servidor.

-Preenchimento do formulário de declaração de bens e 
valores ou apresentação da xerocópia da declaração de imposto 
de renda, conforme o Decreto nº53.929 de 21/05/2013.

-Deverá ser preenchida declaração nos termos do parágrafo 
1º e 2º, inciso I do artigo 3º do Decreto 53.177, de 04 de junho 
de 2012.

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS
-Certificado de conclusão de curso acompanhado do res-

pectivo histórico escolar (com data de colação de grau) ou 
diploma do curso superior de enfermagem, expedido por es-
cola oficial ou oficializada, devidamente registrado no órgão 
competente;

- Registro definitivo ou provisório (como enfermeiro), den-
tro do prazo de validade, no Conselho Regional de Enfermagem 
de São Paulo/COREN-SP;

OBS.2)Conforme os artigos 23 (alterado pela Lei 13.686/03) e 
228 da Lei 8989/79, o candidato terá o prazo máximo de 15 dias, 
contados a partir desta publicação, para providências de posse.

OBS.3)A candidata ora nomeada sem vínculo com a PMSP 
que formalizar posse e não iniciar exercício dentro do prazo le-
gal, após a exoneração pelo não início de exercício, terá o prazo 
de 5 dias para retirar as cópias dos documentos pessoais, findo 
o prazo os mesmos serão inutilizados.

 EDITAIS

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TRABALHO
 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO 
E TECNOLOGIA

 COMUNICADO FUNDATEC/CHG 017875065 
São Paulo, 05 de junho de 2019.
Fica prorrogado até dia 12 de junho o prazo para inscrições 

previsto no Edital de Credenciamento nº 01/Fundação Paulis-
tana/2019 que dispõe sobre a contratação de pessoas físicas 
para atuar na execução de oficinas de qualificação profissional.

Andrea Lua Cunha di Sarno
Diretora Geral em Substituição

 COMUNICADO FUNDATEC/CHG 017882144 
São Paulo, 05 de junho de 2019.
Fica prorrogado por 01 (um) dia útil o prazo de inscrições 

para a turma noturna de que trata o Edital de Chamamento de 
Matrícula nº 03/Fundação Paulistana/2019, que dispõe sobre 
as matrículas para o Programa de Qualificação Profissional de 
média duração em Economia Criativa: Moda e Costura.

Andrea Lua Cunha di Sarno
Diretora Geral em Substituição

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

 ATA DA PLENÁRIA
Ata da Plenária Mensal do CMPD Conselho Munici-

pal da Pessoa com Deficiência da Cidade de São Paulo, 
realizada na Câmara Municipal de Vereadores de São 
Paulo, sito no Viaduto Jacareí, número cem, Bela Vista 
– São Paulo SP Aos seis de abril de dois mil e dezenove 
realiza-se a Plenária mensal do CMPD – Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência, com início às 13h30, Ana Cláudia 
Domingues - presidente do Conselho, abre a reunião dando as 
boas vindas a todos, Sandra Reis - Conselheira, faz a leitura 
da Ata da Plenária anterior, Luciana Trindade – Conselheira, 
faz a apresentação da mesa de abertura da qual faz parte: 
Ana Cláudia, a senhora Marinalva Cruz – Secretária adjunta 
da SMPED – Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, 
Diego de Castro – Palestrante, a senhora Maria de Fátima – 
Conselheira, Jucilene, as pessoas da Plenária enviam votos de 
boa sorte para o Conselheiro Erici Soares, que não está pre-
sente por motivos familiares, Ana Cláudia agradece à todos os 
presentes, assim como os colaboradores, Ana Cláudia diz que 
gratidão faz parte e temos que agradecer à todos, Elsa Alves 
da SMPED, fará a áudio-descrição, esta Plenária é para trazer 
esclarecimentos à respeito do tema empregabilidade, Ana 
Cláudia também fala à respeito do chamamento da Comissão 
do Encontro Paulistano de Pessoas com Deficiência, que esse 
ano acontecerá nos dias 17 e 24 de Agosto, ela explica o 
processo eleitoral e diz que essa comissão hoje as pessoas 
serão inscritas para ajudar na organização do encontro, diz 
que essas pessoas precisam ter disponibilidade e comprome-

 DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGES
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 

DO CARGO VAGO DE
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 1
LAUDOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR COGESS - APTO INICIAL
Relação de candidatos APTOS em Exame Médico Inicial

Nome RG Data
WILEN FILGUEIRA ANDRADE 308300890

 DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 

DO CARGO VAGO DE
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 1
Relação de Candidatos Convocados para Recurso de Exame 

Médico Admissional
LOCAL:COGESS
ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP

Nome RG Data Horário
JOELMA MAURICIO LEAO 389126329 18/07/2019 14:30
SOLANGE PAULINI 11513319-7 18/07/2019 14:00

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 
DO CARGO VAGO DE

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
Relação de Candidatos Convocados para Recurso de Exame 

Médico Admissional
LOCAL:COGESS
ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP

Nome RG Data Horário
EDUARDO GOMES VIEIRA VICENTINO 219330645 04/07/2019 14:30
FABIO PEREIRA DOS SANTOS 21302862-1 11/07/2019 15:00
HÉRCULES NASCIMENTO SILVA 36110244-6 11/07/2019 14:30
JOÃO VIANA DA SILVA 28992341-4 11/07/2019 14:00
MARCELO FERREIRA JACOTE 18768406-6 04/07/2019 14:00

 COGESS – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE 
SAÚDE DO SERVIDOR

DESPACHO DA COORDENADORA
Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer 

à COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR -CO-
GESS-, sito à Rua Boa Vista, 280, 1º andar, no horário de 08:00 
às 16:00 horas para tratar de assunto referente ao exame médi-
co pré-admissional para ingresso na Prefeitura do Município de 
São Paulo. Pelo não comparecimento no prazo de 03 (três) dias 
úteis, os mesmos serão enquadrados nos parágrafos 2º e 3º do 
Capítulo VII do Decreto 58.225/18, ou seja, será configurado o 
ABANDONO DE EXAMES.
NOME RG/RF
RAQUEL HELENA DE NARDI BONAFE 5638968
FERNANDA APARECIDA CHAVES 8404844

 COGESS – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE 
SAÚDE DO SERVIDOR

DESPACHO DA COORDENADORA
Tendo em vista o não atendimento à publicação no DOC. 

de 21/05/19 , fica configurado o ABANDONO DE EXAMES 
MÉDICOS ADMISSIONAIS, dos candidatos abaixo relacionados, 
conforme Decreto nº 58.225/18.
NOME RG/RF
JANAINY ALENCAR PENNIPEDO 7959311

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 GESTÃO DE TALENTOS
 TORNANDO SEM EFEITO
NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8989/79, OS TÍTULOS DE 

NOMEAÇÃO ABAIXO RELACIONADOS:
Nº PROCESSO 6210.2018/0004412-5
COD. 104 – ANALISTA DE SAÚDE – MÉDICO (CANCE-

ROLOGIA – ONCOLOGIA CLÍNICA)
NOME CLASS.
FREDERICO LEAL 1
LUIS EDUARDO SILVA MOZ 2

COMUNICADO 13/2019 
Dirigido aos candidatos habilitados no Concurso Público 

HSPM – 2018, para provimento de cargos vagos de Analista de 
Saúde - Médico.

Assunto: Escolha de vaga.
O Departamento Técnico de Gestão de Talentos convoca 

os candidatos habilitados na classificação abaixo mencionada, 
para proceder à escolha de vaga.

A escolha se realizará no Departamento Técnico de Gestão 
de Talentos, sito a Rua Castro Alves, 63/73 – 6º andar, sala 64, 
Aclimação, conforme segue:

TURMA 13
Data: 07/06/2019
Horário: 9h
CARGO: Analista de Saúde - Médico (Ortopedia)
Total de Vagas: 01

NOME  DOCUMENTO NOTA FINAL CLASS
IBERÊ PEREIRA DATTI 34.945.873 76,00 2

TURMA 14
Data: 10/06/2019
Horário: 10h
CARGO: Analista de Saúde - Médico (Cancerologia / 

Oncologia Clínica)
Total de Vagas: 02

NOME  DOCUMENTO NOTA FINAL CLASS
ELOISA ALMEIDA CURVO 929997 3
PRISCILA FERNANDA MORATO ETCHEBEHERE 64345889 4

CARGO: Analista de Saúde - Médico (Cirurgia Vas-
cular)

Total de Vagas: 01
NOME  DOCUMENTO NOTA FINAL CLASS
CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE 16498168 74,00 3

CARGO: Analista de Saúde - Médico (Pediatria - Ne-
onatologia)

Total de Vagas: 01
NOME  DOCUMENTO NOTA FINAL CLASS
CAROLINA SCHLINDWEIN MARIANO FERREIRA 53860681 77,00 4

TÍTULOS EXPEDIDOS – NOMEAÇÃO
NOMEANDO, nos termos dos artigos 10 (inciso I) e 15 

(Inciso II) da Lei 8989/79, C/C Artigo 41 da Constituição Federal 
de 1988, com a nova redação dada pelo Artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 19/98 e do estabelecido na Lei nº 11.410/93 
e Lei 16.122 de 15/01/2015, de acordo com o resultado final 
do concurso público realizado, consoante lista de classificação 
apresentada.

Processo: 6210.2018/0004412-5
COD. 119 – ANALISTA DE SAÚDE – MÉDICO (GERIA-

TRIA)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA FINAL CLASS.FINAL
26212182 KAROL BEZERRA THE 2712026 56,00 3

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE PESSOAL – DPP
Nos termos da orientação estabelecida às folhas 150 verso, 

em Cumprimento Definitivo da decisão judicial proferida 
nos Autos do Mandado de Segurança – Autos nº1027713-
12.2016.8.26.0053 – TJSP – 8ª VFP, NOMEIO , nos termos dos 

 COORDENADORIA DE BENS, SERVIÇOS E PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - 
COBES

PROCESSO ATA VENCI-
MENTO EMPRESA OBJETO UNIDADE PREÇO ATUAL 

REGISTRADO

6013.2017/0000.001-0 005/2017 06/07/2019 99 Tecnologia Ltda.

Agenciamento de serviços de transporte 
individual remunerado de passageiros 

via aplicativo customizável web e mobile 
com apoio operacional e tratamento de 

dados, provedores de serviços de 
aplicação e serviços de hospedagem da 

internet, provedores de conteúdo e 
outros serviços de informação na internet

Km rodado R$ 2,52

Itens 1 e 2: Papel higiênico 30 metros Rolo R$ 0,57

Itens 3 e 4: Papel higiênico 40 metros Rolo R$ 1,02

Itens 1 e 2: Papel toalha em bobina Rolo R$ 1,58

Item 03: Papel toalha interfolhas Pacote R$ 5,47

6013.2016/0000486-2 003/2018 15/07/2019 Biolimp Industrial Ltda. 
EPP Item 04: Papel toalha interfolhas Pacote R$ 5,94

6013.2017/0000699-9 004/2018 22/08/2019 TMS Purificadores e 
Comércio Ltda. ME Locação de aparelho purificador de água Unidade R$ 40,00

Itens 1 e 2: Gás Liquefeito de Petróleo – 
GLP Botijão 13kg R$ 70,00

Itens 3 e 4: Gás Liquefeito de Petróleo – 
GLP Cilindro 45kg R$ 208,00

6013.2018/0001698-8 006/2018 14/10/2019 Terrão Comércio e 
Representações EIRELI Açúcar refinado amorfo/microcristalino Pacote 1kg R$ 2,05

Taxa de agenciamento (transaction fee) 
para passagens aéreas nacionais Valor unitário R$ 0,01

Taxa de agenciamento (transaction fee) 
para passagens aéreas internacionais Valor unitário R$ 0,01

Limpeza de caixa d'água de capacidade 
de até 500 litros

Valor de uma 
limpeza 

(semestral)
R$ 89,00

Limpeza de caixa d'água de capacidade 
de 501 a 1.000 litros

Valor de uma 
limpeza 

(semestral)
R$ 91,00

Limpeza de caixa d'água de capacidade 
de 1.001 a 5.000 litros

Valor de uma 
limpeza 

(semestral)
R$ 95,00

Limpeza de caixa d'água de capacidade 
de 5.001 a 10.000 litros

Valor de uma 
limpeza 

(semestral)
R$ 95,00

Limpeza de caixa d'água de capacidade 
de 10.001 a 20.000 litros

Valor de uma 
limpeza 

(semestral)
R$ 100,00

Limpeza de caixa d'água de capacidade 
acima de 20.000 litros

Valor de uma 
limpeza 

(semestral)
R$ 110,00

COMUNICADO 07/2019 - SG/COBES/DGSS
GARANTIA DA ECONOMICIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS

Junho de 2019

Relação de Materiais, Serviços e Preços Registrados, em conformidade com o artigo 6° do Decreto Municipal 56.144/2015.

6013.2016/0000486-2 002/2018 17/07/2019 Terrão Comércio e 
Representações EIRELI

6013.2016/0000485-4 007/2017 18/10/2019 Sarmung Equipamentos e 
Produtos Ltda. ME

OS PREÇOS REGISTRADOS NAS ATAS DE RP DA SECRETARIA DE GESTÃO APRESENTAM A ECONOMICIDADE EXIGIDA PARA FUTURAS 
CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ARTIGO 6°, DO DECRETO MUNICIPAL 56.144/2015.

ESTA UNIDADE GESTORA FICA À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES PARTICIPANTES QUE QUEIRAM INFORMAR-SE
SOBRE OS PREÇOS MÉDIOS PESQUISADOS.

6013.2018/0000612-5 005/2018 24/07/2019 Consigaz-Distribuidora de 
Gás Ltda.

Agência Aerotur Ltda.26/11/2019007/20186013.2018/0002197-3

Cobra Saúde Ambiental 
Ltda. ME23/04/2020001/20196013.2016/0000482-0

d751775
Realce
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