
São Paulo reduz preço de máscaras para 
R$ 5,50 comprando 1 milhão de unidades
Publicação do Diário Oficial desta sexta-feira (17) aponta nova aquisição de itens pela prefeitura da capital que conseguiu reduzir o valor devido 
à grande quantidade adquirida; pandemia do coronavírus fez preços dispararem e chegarem a até R$ 7 em muitos fornecedores Pág. 6

Sábado e domingo, 18 e 19 de abril de 2020 Ano 49 Nº 695

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Cidade Pág. 6

FOTO: MARCIO LINO FOTO: DIVULGAÇÃO

Drive-Thru Solidário 
acontece neste 
fim de semana

Eniac recebe doações 
para produzir mais 

1.000 escudos faciais
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Cotações Selic (ano)
3,75% R$  1.045

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia Essa briga de começar a abrir para o comércio é um risco que eu corro. 

Se agravar vem ao meu colo. Agora, o que acredito, que muita gente 
está tendo consciência que tem de abrir”, Jair Bolsonaro, presidenteEuroBovespa Dólar

+1,51%
78.990

-0,39%
R$ 5,23

+0,43%
R$ 5,69

Quarentena no estado é prorrogada até dia 10 de maio Pág. 7

Medida mantém o fechamento de comércio e serviços não essenciais para reforçar o isolamento social e reduzir a circulação de pessoas 
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Mulher centenária curada de Mulher centenária curada de 
covid-19 recebe alta no 3C-GRUcovid-19 recebe alta no 3C-GRU
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emergencial declarada pelo Decreto 59.283/2020, AUTORIZO 
a contratação, por dispensa de licitação nº 260/2020, funda-
mentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, da pessoa 
jurídica de direito privado SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS DE USO PESSOAL - EIRELI, CNPJ Nº 08.959.556/0001-11, 
para o fornecimento de 1.000.000 DE UNIDADES DE MASCA-
RA, CIRÚRGICA, C/FILTRO, C/ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, CÓ-
DIGO SUPRI - 11.065.005.002.1651-1, no valor global de R$ 
5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).

II - A presente contratação onerará a dotação orçamentária 
84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00, Fonte de Recurso 00, 
conforme Nota de Reserva Nº 26.807.

 PROCESSO: 6018.2019/0087787-7
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 258/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista dos elementos contidos no presente, a manifes-

tação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a 
necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos 
da competência a mim conferida por lei, AUTORIZO a aquisição 
por dispensa de licitação nº 258/2020 da pessoa jurídica de 
direito privado C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A, inscrita no CNPJ 
nº48.791.685/0001-68, para o fornecimento de 60 unidades de 
SET DE INFUSÃO ACCU-CHEK 6MM X 60CM - LINK, 75 unida-
des de CARTUCHO PLÁSTICO 3,15ML - CX C/ 25 UNIDADES e 
03 unidades de PACOTE DE SERVIÇO ACCU-CHEK SPIRIT, no va-
lor global de R$ 6.517,50 (seis mil quinhentos e dezessete reais 
e cinquenta centavos), que irá onerar a dotação 84.10.10.302.3
003.4.107.3.3.90.91.00, Fonte de Recurso 00, de acordo com a 
Nota de Reserva Nº 24.125 (SEI Nº027617657).

 PROCESSO: 6018.2020/0021801-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM 
(ÁLCOOL 96° GL) - 600 FRASCOS, por meio da Ata de Registro 
de Preços nº 206/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa 
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 
10.807.173/0001-70, pelo valor de R$ 3.810,00, onerando a do-
tação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da 
Nota de Reserva nº 26.137/2020. A detentora receberá por meio 
do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de 
Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a 
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e 
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA 
SMS nº 1246/2016.

 PROCESSO: 6018.2020/0021492-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 405/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, 
AUTORIZO a aquisição de LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX, DES-
CARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 7,0 -CONFORME RDC N° 55 de 
04/11/2011 E NBR- ISO 10.282/2014) - 8.000 PARES, por meio 
da Ata de Registro de Preços nº 405/2019-SMS-G, cuja de-
tentora é a empresa DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ nº 
12.164.483/0001-49, pelo valor de R$ 5.760,00, onerando a do-
tação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da 
Nota de Reserva nº 25.814/2020. A detentora receberá por meio 
do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de 
Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a 
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e 
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA 
SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0021832-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 340/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, 
AUTORIZO a aquisição de AZITROMICINA 40 MG/ML SUS-
PENSAO ORAL - 120.000 FRASCOS 15 ML, por meio da Ata 
de Registro de Preços nº 340/2019-SMS-G, cuja detentora é 
a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
CNPJ nº 11.034.934/0001-60, pelo valor de R$ 660.000,00, 
onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00
.02, por meio da Nota de Reserva nº 25.780/2020. A detentora 
receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido 
ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva 
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira 
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, 
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0014274-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁ-
VEL, ESTÉRIL, (NR. 7,0 -CONFORME RDC N° 55 de 04/11/2011 
E NBR- ISO 10.282/2014) - 12.000 PARES, por meio da Ata 
de Registro de Preços nº 404/2019-SMS-G, cuja detentora é a 
empresa BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
EIRELI, CNPJ nº 14.112.327/0001-60, pelo valor de R$ 8.640,00, 
onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00
.02, por meio da Nota de Reserva nº 25.781/2020. A detentora 
receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido 
ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva 
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira 
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, 
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0022025-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, 
AUTORIZO a aquisição de NEBULIZADOR COMPLETO ADULTO 
COM TRAQUEIA E MASCARA - 300 UNIDADES, por meio da Ata 
de Registro de Preços nº 034/2020-SMS-G, cuja detentora é a 
empresa PROTEC EXPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA. - EPP, CNPJ nº 06.207.441/0001-45, pelo valor de R$ 
21.270,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3
.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 26.122/2020. 
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) 

 PROCESSO: 6018.2019/0088811-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027768345
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2020-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
OBJETO: MEDICAMENTOS ESSENCIAIS XVIII
VIGÊNCIA: 30/03/2020 A 30/03/2021
ITEM 04 – BACLOFENO EM COMPRIMIDOS COM 10 MG - CP
R$ 0,1940/CP
MARCA: BACLOFEN
FABRICANTE: TEUTO
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 20CP
REGISTRO NO M.S.: 1.0370.0111.001-7
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.001.008.0012-9
ITEM 06 – LANATOSIDEO C 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁ-

VEL AMP. 2 ML
R$ 1,4250/AMP
MARCA: DESLANOL
FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 50AMP C/ 2ML
REGISTRO NO M.S.: 1.0497.1229.001-8
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.003.019.0006-6
Consumo Médio Mensal Estimado:
ITEM 04 – 3.700/CP
ITEM 06 – 3.740/AMP
Consumo Médio Anual Estimado:
ITEM 04 – 44.400/CP
ITEM 06 – 44.880/AMP

 PROCESSO: 6018.2019/0070834-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2018-SMS.G
RECURSO - NEGANDO PROVIMENTO
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
À vista dos elementos constantes deste processo, em 

especial as manifestações da assessoria jurídica, que acolho 
como razões de decidir, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado 
pela empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS S/A., inscrita no CNPJ nº 
04.307.650/0015-30, posto que DESERTO e, no mérito NEGO-
-LHE PROVIMENTO, tendo em vista não ter sido apresentado 
nenhum argumento novo e convincente capaz de alterar os 
fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida, mantendo o 
despacho inserido no SEI 025956255.

 PROCESSO: 6018.2019/0071208-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 455/2017-SMS.G
RECURSO - NEGANDO PROVIMENTO
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
À vista dos elementos constantes deste processo, em es-

pecial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Secretaria, 
que acolho como razão de decidir, e nos termos do artigo 109, 
§ 4º, da Lei federal nº 8.666/93, CONHEÇO do recurso apre-
sentado pela empresa QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA 
EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 22.929.478/0001-33, porém, no 
mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, tendo em vista não ter sido 
apresentado nenhum argumento convincente, capaz de alterar 
os fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida; ficando, 
portanto, mantido o despacho (SEI 025654753).

 PROCESSO: 6018.2019/0085742-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 371/2019-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em es-

pecial o Ateste de SMS.3 (SEI 027043016), que acolho como 
razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa ELFA MEDICA-
MENTOAS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 09.053.134/0002-26, 
detentora da Ata de Registro de Preço nº 371/2019-SMS.G 
(SEI 024663385), em razão do atraso injustificado na entrega 
dos produtos, consubstanciado pela Nota de Empenho n° 
19.964/19 (SEI 026109905), referente a Ordem de Fornecimento 
de n° 0096/20-1 (SEI 026293555), multa correspondente a 4% 
(quatro por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº. 363.402 (SEI 
027042535), com fundamento na ATA de RP e no art. 86 da Lei 
Federal nº 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico : dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

 PROCESSO: 6018.2019/0084245-3
COORENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2020-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em es-

pecial o Ateste de SMS.3 (SEI 027093268), que acolho como 
razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa ONCO PROD DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS 
LTDA, CNPJ nº. 04.307.650/0012-98, através da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº. 43/2020 (SEI 025866536), consubstanciada pela 
nota de empenho nº. 18.718/20 (SEI 026337155) penalidade 
de multa correspondente a 08% sobre o valor da Nota Fiscal 
nº 329.672 (SEI 027092636), com fundamento no anexo da 
nota de empenho (SEI 026586142) e no art. 86 da Lei Federal 
nº 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

 PROCESSO: 6018.2018/0009481-1
1ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2018-SMS.G
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 

DE TIRAS REAGENTES PARA MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE NO 
SANGUE, USO DOMICILIAR E USO HOSPITALAR, COM FORNE-
CIMENTO DE GLICOSÍMETROS EM COMODATO.

COMUNICADO DE RETOMADA DE PREGÃO
Comunicamos os participantes do certame supramenciona-

do que, após diligência efetuada e revendo os atos praticados 
no pregão, concluímos por retornar a licitação à fase de julga-
mento, inabilitando as licitantes outrora declaradas vencedoras 
nos ITENS 01 e 02. Para tanto fica agendada sessão de retoma-
da em 22/04/2020 as 10h30m.

 PROCESSO: 6018.2020/0023577-0
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 260/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifesta-

ção da Assessoria Jurídica desta Pasta e, em especial a situação 

Item 06 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, 
NR.15, - 6 LIMAS

R$ 11,62/CX
MARCA: ASSUS
FABRICANTE: HANN RU ENTERPRISES CO. LTD.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 10349760023
PROCEDENCIA: TAIWAN
Código Supri : 11.065.007.006.0053-6
Consumo Médio Mensal Estimado:
ITEM 02: 90
ITEM 04: 108
ITEM 06: 155
Consumo Médio Anual Estimado:
ITEM 02: 1.080
ITEM 04: 1.296
ITEM 06: 1.860

 PROCESSO: 6018.2019/0049689-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027769058
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 118/2020-SMS.G 

(75%)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 02.136.854/0001-25
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO – LIMAS KERR DI-

VERSAS
VIGÊNCIA: 30/03/2020 A 30/03/2021
Item 01 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, NR. 

08, - 6 LIMAS
R$ 10,57/CX
MARCA: D PERFECT
FABRICANTE: SHENZHEN PERFECT MEDICAL INSTRU-

MENTS CO.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 80686360224
PROCEDENCIA: CHINA
Código Supri : 11.065.007.006.0051-0
Item 03 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, 

NR.10, - 6 LIMAS
R$ 10,57/CX
MARCA: D PERFECT
FABRICANTE: SHENZHEN PERFECT MEDICAL INSTRU-

MENTS CO.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 80686360224
PROCEDENCIA: CHINA
Código Supri : 11.065.007.006.0052-8
Item 05 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, 

NR.15, - 6 LIMAS
R$ 10,57/CX
MARCA: D PERFECT
FABRICANTE: SHENZHEN PERFECT MEDICAL INSTRU-

MENTS CO.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 80686360224
PROCEDENCIA: CHINA
Código Supri : 11.065.007.006.0053-6
Item 07 - LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, NR. 

20, - 6 LIMAS
R$ 10,57/CX
MARCA: D PERFECT
FABRICANTE: SHENZHEN PERFECT MEDICAL INSTRU-

MENTS CO.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 80686360224
PROCEDENCIA: CHINA
Código Supri : 11.065.007.006.0054-4
Consumo Médio Mensal Estimado:
ITEM 01 – 273 CX
ITEM 03 – 328 CX
ITEM 05 – 471 CX
ITEM 07 – 416 CX
Consumo Médio Anual Estimado:
ITEM 01 – 3.276 CX
ITEM 03 – 3.936 CX
ITEM 05 – 5.652 CX
ITEM 07 – 4.992 CX

 PROCESSO: 6018.2019/0049689-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027769503
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2020-SMS.G 

(25%)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: AIRMED EIRELI - EPP
CNPJ: 23.637.718/0001-99
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO – LIMAS KERR DI-

VERSAS
VIGÊNCIA: 01/04/2020 A 01/04/2021
Item 08 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, NR. 

20, - 6 LIMAS
R$ 11,62/CX
MARCA: ANGELUS
FABRICANTE: ANGELUS IND. DE PRODS. ODONT.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 10349450062
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.006.0054-4
Consumo Médio Mensal Estimado: 137 CX
Consumo Médio Anual Estimado: 1.644 CX

 PROCESSO: 6018.2019/0088811-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027671411
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2020-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: SUPPLYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-

MENTOS LTDA EPP
CNPJ: 32.669.289/0001-22
OBJETO: MEDICAMENTOS ESSENCIAIS XVIII
VIGÊNCIA: 30/03/2020 A 30/03/2021
ITEM 03 – DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG COMPRI-

MIDO
R$ 0,14/CP
MARCA: DOXICLIN
FABRICANTE: PHARLAB
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 34 CXs C/ 600 CP 

REVESTIDOS
REGISTRO NO M.S.: 1.4107.0037.0062
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.010.052.0022-6
Consumo Médio Mensal Estimado: 224.000
Consumo Médio Anual Estimado: 2.688.000

53.220 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: 
R$ 24.837,7700 Intervalo Mínimo entre Lances:- Situação: 
Homologado Adjudicado para: ALFAPLAST COMERCIO DE PRO-
DUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 
22.352,4000 .

 PROCESSO: 6018.2020/0011990-7
TERMO DE CONTRATO Nº 003/2020-SMS-1/CONTRA-

TOS
(Processo: 6018.2019/0079970-1)
AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista do constante no presente processo administrativo, 

a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em espe-
cial o ateste das áreas técnicas responsáveis, AUTORIZO, com 
fundamento no artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93, a prorrogação do prazo para entrega da Ordem 
de Serviço ou de Fornecimento de Bens nº 026421332/2020/
CERIVGIANOTT/IP/STS/CRS-SE/SMS/CRS-SUDESTE/SMS, para 
até 02.05.2020, emitida em favor de METALPLAY INDÚSTRIA E 
COMERCIO LTDA., CNPJ n° 09.334.838/0001-96, em razão do 
Termo de Contrato nº 03/2020/SMS-1/CONTRATOS.

 PROCESSO: 6018.2020/0015605-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 

890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licita-
tório objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMEN-
TO DE SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO HOSPITA-
LAR a pedido da Divisão de Suprimentos, com fundamento na 
Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto 
Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 
46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e APROVO a minuta do edital Sei Nº 027993588 anexo ao 
presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 2ª Comis-
são Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria 
nº 114/2020/SMS.G.

PROCESSO: 6018.2020/0015605-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020-SMS.G, processo em 

epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento 
de SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO HOSPITA-
LAR, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - 
CAS, Divisão de Suprimentos / Grupo Técnico de Compras - GTC 
/ Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor 
preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocor-
rerá a partir das 10 horas do dia 5 de maio de 2020, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 2ª Comissão 
Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.
br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obti-

do nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br,
www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria 

Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila 
Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhi-
mento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, 
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município 
de São Paulo.

 PROCESSO: 6018.2019/0074375-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027668792
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2020-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: PLAST LABOR IND E COM DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES E LABORATÓRIO LTDA
CNPJ: 31.864.051/0001-95
OBJETO: MATERIAL DE LABORATÓRIO - AGAR CROMO-

GÊNICO
VIGÊNCIA: 30/03/2020 A 30/03/2021
ITEM 01 E 02 – PLACA DE AGAR CROMOGÊNICO P/ DE-

TECÇÃO DE BACTÉRIA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE B
R$ 6,48/UNID
MARCA: PLAST LABOR
FABRICANTE: PLAST LABOR IND E COM DE EQUIP HOSP 

E LAB LTDA
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 10 UNID
REGISTRO NO M.S.: 80035670010
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.195.001.003.0181-1
Consumo Médio Mensal Estimado: 1.200
Consumo Médio Anual Estimado: 14.400

 PROCESSO: 6018.2019/0049689-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027671882
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2020-SMS.G 

(25%)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI
CNPJ: 19.231.616/0001-00
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO – LIMAS KERR DI-

VERSAS
VIGÊNCIA: 30/03/2020 A 30/03/2021
Item 02 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, NR. 

08, - 6 LIMAS
R$ 11,62/CX
MARCA: ASSUS
FABRICANTE: HANN RU ENTERPRISES CO. LTD.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 10349760023
PROCEDENCIA: TAIWAN
Código Supri : 11.065.007.006.0051-0
Item 04 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, 

NR.10, - 6 LIMAS
R$ 11,62/CX
MARCA: ASSUS
FABRICANTE: HANN RU ENTERPRISES CO. LTD.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 10349760023
PROCEDENCIA: TAIWAN
Código Supri : 11.065.007.006.0052-8
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emergencial declarada pelo Decreto 59.283/2020, AUTORIZO 
a contratação, por dispensa de licitação nº 260/2020, funda-
mentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, da pessoa 
jurídica de direito privado SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS DE USO PESSOAL - EIRELI, CNPJ Nº 08.959.556/0001-11, 
para o fornecimento de 1.000.000 DE UNIDADES DE MASCA-
RA, CIRÚRGICA, C/FILTRO, C/ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, CÓ-
DIGO SUPRI - 11.065.005.002.1651-1, no valor global de R$ 
5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).

II - A presente contratação onerará a dotação orçamentária 
84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00, Fonte de Recurso 00, 
conforme Nota de Reserva Nº 26.807.

 PROCESSO: 6018.2019/0087787-7
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 258/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista dos elementos contidos no presente, a manifes-

tação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a 
necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos 
da competência a mim conferida por lei, AUTORIZO a aquisição 
por dispensa de licitação nº 258/2020 da pessoa jurídica de 
direito privado C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A, inscrita no CNPJ 
nº48.791.685/0001-68, para o fornecimento de 60 unidades de 
SET DE INFUSÃO ACCU-CHEK 6MM X 60CM - LINK, 75 unida-
des de CARTUCHO PLÁSTICO 3,15ML - CX C/ 25 UNIDADES e 
03 unidades de PACOTE DE SERVIÇO ACCU-CHEK SPIRIT, no va-
lor global de R$ 6.517,50 (seis mil quinhentos e dezessete reais 
e cinquenta centavos), que irá onerar a dotação 84.10.10.302.3
003.4.107.3.3.90.91.00, Fonte de Recurso 00, de acordo com a 
Nota de Reserva Nº 24.125 (SEI Nº027617657).

 PROCESSO: 6018.2020/0021801-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM 
(ÁLCOOL 96° GL) - 600 FRASCOS, por meio da Ata de Registro 
de Preços nº 206/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa 
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 
10.807.173/0001-70, pelo valor de R$ 3.810,00, onerando a do-
tação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da 
Nota de Reserva nº 26.137/2020. A detentora receberá por meio 
do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de 
Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a 
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e 
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA 
SMS nº 1246/2016.

 PROCESSO: 6018.2020/0021492-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 405/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, 
AUTORIZO a aquisição de LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX, DES-
CARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 7,0 -CONFORME RDC N° 55 de 
04/11/2011 E NBR- ISO 10.282/2014) - 8.000 PARES, por meio 
da Ata de Registro de Preços nº 405/2019-SMS-G, cuja de-
tentora é a empresa DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ nº 
12.164.483/0001-49, pelo valor de R$ 5.760,00, onerando a do-
tação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da 
Nota de Reserva nº 25.814/2020. A detentora receberá por meio 
do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de 
Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a 
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e 
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA 
SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0021832-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 340/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, 
AUTORIZO a aquisição de AZITROMICINA 40 MG/ML SUS-
PENSAO ORAL - 120.000 FRASCOS 15 ML, por meio da Ata 
de Registro de Preços nº 340/2019-SMS-G, cuja detentora é 
a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
CNPJ nº 11.034.934/0001-60, pelo valor de R$ 660.000,00, 
onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00
.02, por meio da Nota de Reserva nº 25.780/2020. A detentora 
receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido 
ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva 
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira 
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, 
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0014274-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁ-
VEL, ESTÉRIL, (NR. 7,0 -CONFORME RDC N° 55 de 04/11/2011 
E NBR- ISO 10.282/2014) - 12.000 PARES, por meio da Ata 
de Registro de Preços nº 404/2019-SMS-G, cuja detentora é a 
empresa BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
EIRELI, CNPJ nº 14.112.327/0001-60, pelo valor de R$ 8.640,00, 
onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00
.02, por meio da Nota de Reserva nº 25.781/2020. A detentora 
receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido 
ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva 
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira 
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, 
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0022025-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, 
AUTORIZO a aquisição de NEBULIZADOR COMPLETO ADULTO 
COM TRAQUEIA E MASCARA - 300 UNIDADES, por meio da Ata 
de Registro de Preços nº 034/2020-SMS-G, cuja detentora é a 
empresa PROTEC EXPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA. - EPP, CNPJ nº 06.207.441/0001-45, pelo valor de R$ 
21.270,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3
.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 26.122/2020. 
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) 

 PROCESSO: 6018.2019/0088811-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027768345
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2020-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
OBJETO: MEDICAMENTOS ESSENCIAIS XVIII
VIGÊNCIA: 30/03/2020 A 30/03/2021
ITEM 04 – BACLOFENO EM COMPRIMIDOS COM 10 MG - CP
R$ 0,1940/CP
MARCA: BACLOFEN
FABRICANTE: TEUTO
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 20CP
REGISTRO NO M.S.: 1.0370.0111.001-7
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.001.008.0012-9
ITEM 06 – LANATOSIDEO C 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁ-

VEL AMP. 2 ML
R$ 1,4250/AMP
MARCA: DESLANOL
FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 50AMP C/ 2ML
REGISTRO NO M.S.: 1.0497.1229.001-8
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.003.019.0006-6
Consumo Médio Mensal Estimado:
ITEM 04 – 3.700/CP
ITEM 06 – 3.740/AMP
Consumo Médio Anual Estimado:
ITEM 04 – 44.400/CP
ITEM 06 – 44.880/AMP

 PROCESSO: 6018.2019/0070834-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2018-SMS.G
RECURSO - NEGANDO PROVIMENTO
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
À vista dos elementos constantes deste processo, em 

especial as manifestações da assessoria jurídica, que acolho 
como razões de decidir, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado 
pela empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS S/A., inscrita no CNPJ nº 
04.307.650/0015-30, posto que DESERTO e, no mérito NEGO-
-LHE PROVIMENTO, tendo em vista não ter sido apresentado 
nenhum argumento novo e convincente capaz de alterar os 
fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida, mantendo o 
despacho inserido no SEI 025956255.

 PROCESSO: 6018.2019/0071208-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 455/2017-SMS.G
RECURSO - NEGANDO PROVIMENTO
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
À vista dos elementos constantes deste processo, em es-

pecial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Secretaria, 
que acolho como razão de decidir, e nos termos do artigo 109, 
§ 4º, da Lei federal nº 8.666/93, CONHEÇO do recurso apre-
sentado pela empresa QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA 
EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 22.929.478/0001-33, porém, no 
mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, tendo em vista não ter sido 
apresentado nenhum argumento convincente, capaz de alterar 
os fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida; ficando, 
portanto, mantido o despacho (SEI 025654753).

 PROCESSO: 6018.2019/0085742-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 371/2019-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em es-

pecial o Ateste de SMS.3 (SEI 027043016), que acolho como 
razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa ELFA MEDICA-
MENTOAS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 09.053.134/0002-26, 
detentora da Ata de Registro de Preço nº 371/2019-SMS.G 
(SEI 024663385), em razão do atraso injustificado na entrega 
dos produtos, consubstanciado pela Nota de Empenho n° 
19.964/19 (SEI 026109905), referente a Ordem de Fornecimento 
de n° 0096/20-1 (SEI 026293555), multa correspondente a 4% 
(quatro por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº. 363.402 (SEI 
027042535), com fundamento na ATA de RP e no art. 86 da Lei 
Federal nº 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico : dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

 PROCESSO: 6018.2019/0084245-3
COORENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2020-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em es-

pecial o Ateste de SMS.3 (SEI 027093268), que acolho como 
razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa ONCO PROD DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS 
LTDA, CNPJ nº. 04.307.650/0012-98, através da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº. 43/2020 (SEI 025866536), consubstanciada pela 
nota de empenho nº. 18.718/20 (SEI 026337155) penalidade 
de multa correspondente a 08% sobre o valor da Nota Fiscal 
nº 329.672 (SEI 027092636), com fundamento no anexo da 
nota de empenho (SEI 026586142) e no art. 86 da Lei Federal 
nº 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

 PROCESSO: 6018.2018/0009481-1
1ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2018-SMS.G
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 

DE TIRAS REAGENTES PARA MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE NO 
SANGUE, USO DOMICILIAR E USO HOSPITALAR, COM FORNE-
CIMENTO DE GLICOSÍMETROS EM COMODATO.

COMUNICADO DE RETOMADA DE PREGÃO
Comunicamos os participantes do certame supramenciona-

do que, após diligência efetuada e revendo os atos praticados 
no pregão, concluímos por retornar a licitação à fase de julga-
mento, inabilitando as licitantes outrora declaradas vencedoras 
nos ITENS 01 e 02. Para tanto fica agendada sessão de retoma-
da em 22/04/2020 as 10h30m.

 PROCESSO: 6018.2020/0023577-0
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 260/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifesta-

ção da Assessoria Jurídica desta Pasta e, em especial a situação 

Item 06 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, 
NR.15, - 6 LIMAS

R$ 11,62/CX
MARCA: ASSUS
FABRICANTE: HANN RU ENTERPRISES CO. LTD.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 10349760023
PROCEDENCIA: TAIWAN
Código Supri : 11.065.007.006.0053-6
Consumo Médio Mensal Estimado:
ITEM 02: 90
ITEM 04: 108
ITEM 06: 155
Consumo Médio Anual Estimado:
ITEM 02: 1.080
ITEM 04: 1.296
ITEM 06: 1.860

 PROCESSO: 6018.2019/0049689-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027769058
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 118/2020-SMS.G 

(75%)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 02.136.854/0001-25
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO – LIMAS KERR DI-

VERSAS
VIGÊNCIA: 30/03/2020 A 30/03/2021
Item 01 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, NR. 

08, - 6 LIMAS
R$ 10,57/CX
MARCA: D PERFECT
FABRICANTE: SHENZHEN PERFECT MEDICAL INSTRU-

MENTS CO.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 80686360224
PROCEDENCIA: CHINA
Código Supri : 11.065.007.006.0051-0
Item 03 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, 

NR.10, - 6 LIMAS
R$ 10,57/CX
MARCA: D PERFECT
FABRICANTE: SHENZHEN PERFECT MEDICAL INSTRU-

MENTS CO.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 80686360224
PROCEDENCIA: CHINA
Código Supri : 11.065.007.006.0052-8
Item 05 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, 

NR.15, - 6 LIMAS
R$ 10,57/CX
MARCA: D PERFECT
FABRICANTE: SHENZHEN PERFECT MEDICAL INSTRU-

MENTS CO.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 80686360224
PROCEDENCIA: CHINA
Código Supri : 11.065.007.006.0053-6
Item 07 - LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, NR. 

20, - 6 LIMAS
R$ 10,57/CX
MARCA: D PERFECT
FABRICANTE: SHENZHEN PERFECT MEDICAL INSTRU-

MENTS CO.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 80686360224
PROCEDENCIA: CHINA
Código Supri : 11.065.007.006.0054-4
Consumo Médio Mensal Estimado:
ITEM 01 – 273 CX
ITEM 03 – 328 CX
ITEM 05 – 471 CX
ITEM 07 – 416 CX
Consumo Médio Anual Estimado:
ITEM 01 – 3.276 CX
ITEM 03 – 3.936 CX
ITEM 05 – 5.652 CX
ITEM 07 – 4.992 CX

 PROCESSO: 6018.2019/0049689-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027769503
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2020-SMS.G 

(25%)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: AIRMED EIRELI - EPP
CNPJ: 23.637.718/0001-99
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO – LIMAS KERR DI-

VERSAS
VIGÊNCIA: 01/04/2020 A 01/04/2021
Item 08 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, NR. 

20, - 6 LIMAS
R$ 11,62/CX
MARCA: ANGELUS
FABRICANTE: ANGELUS IND. DE PRODS. ODONT.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 10349450062
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.006.0054-4
Consumo Médio Mensal Estimado: 137 CX
Consumo Médio Anual Estimado: 1.644 CX

 PROCESSO: 6018.2019/0088811-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027671411
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2020-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: SUPPLYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-

MENTOS LTDA EPP
CNPJ: 32.669.289/0001-22
OBJETO: MEDICAMENTOS ESSENCIAIS XVIII
VIGÊNCIA: 30/03/2020 A 30/03/2021
ITEM 03 – DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG COMPRI-

MIDO
R$ 0,14/CP
MARCA: DOXICLIN
FABRICANTE: PHARLAB
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 34 CXs C/ 600 CP 

REVESTIDOS
REGISTRO NO M.S.: 1.4107.0037.0062
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.010.052.0022-6
Consumo Médio Mensal Estimado: 224.000
Consumo Médio Anual Estimado: 2.688.000

53.220 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: 
R$ 24.837,7700 Intervalo Mínimo entre Lances:- Situação: 
Homologado Adjudicado para: ALFAPLAST COMERCIO DE PRO-
DUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 
22.352,4000 .

 PROCESSO: 6018.2020/0011990-7
TERMO DE CONTRATO Nº 003/2020-SMS-1/CONTRA-

TOS
(Processo: 6018.2019/0079970-1)
AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista do constante no presente processo administrativo, 

a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em espe-
cial o ateste das áreas técnicas responsáveis, AUTORIZO, com 
fundamento no artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93, a prorrogação do prazo para entrega da Ordem 
de Serviço ou de Fornecimento de Bens nº 026421332/2020/
CERIVGIANOTT/IP/STS/CRS-SE/SMS/CRS-SUDESTE/SMS, para 
até 02.05.2020, emitida em favor de METALPLAY INDÚSTRIA E 
COMERCIO LTDA., CNPJ n° 09.334.838/0001-96, em razão do 
Termo de Contrato nº 03/2020/SMS-1/CONTRATOS.

 PROCESSO: 6018.2020/0015605-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 

890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licita-
tório objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMEN-
TO DE SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO HOSPITA-
LAR a pedido da Divisão de Suprimentos, com fundamento na 
Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto 
Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 
46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e APROVO a minuta do edital Sei Nº 027993588 anexo ao 
presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 2ª Comis-
são Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria 
nº 114/2020/SMS.G.

PROCESSO: 6018.2020/0015605-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020-SMS.G, processo em 

epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento 
de SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO HOSPITA-
LAR, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - 
CAS, Divisão de Suprimentos / Grupo Técnico de Compras - GTC 
/ Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor 
preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocor-
rerá a partir das 10 horas do dia 5 de maio de 2020, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 2ª Comissão 
Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.
br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obti-

do nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br,
www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria 

Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila 
Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhi-
mento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, 
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município 
de São Paulo.

 PROCESSO: 6018.2019/0074375-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027668792
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2020-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: PLAST LABOR IND E COM DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES E LABORATÓRIO LTDA
CNPJ: 31.864.051/0001-95
OBJETO: MATERIAL DE LABORATÓRIO - AGAR CROMO-

GÊNICO
VIGÊNCIA: 30/03/2020 A 30/03/2021
ITEM 01 E 02 – PLACA DE AGAR CROMOGÊNICO P/ DE-

TECÇÃO DE BACTÉRIA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE B
R$ 6,48/UNID
MARCA: PLAST LABOR
FABRICANTE: PLAST LABOR IND E COM DE EQUIP HOSP 

E LAB LTDA
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 10 UNID
REGISTRO NO M.S.: 80035670010
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.195.001.003.0181-1
Consumo Médio Mensal Estimado: 1.200
Consumo Médio Anual Estimado: 14.400

 PROCESSO: 6018.2019/0049689-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 027671882
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2020-SMS.G 

(25%)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI
CNPJ: 19.231.616/0001-00
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO – LIMAS KERR DI-

VERSAS
VIGÊNCIA: 30/03/2020 A 30/03/2021
Item 02 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, NR. 

08, - 6 LIMAS
R$ 11,62/CX
MARCA: ASSUS
FABRICANTE: HANN RU ENTERPRISES CO. LTD.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 10349760023
PROCEDENCIA: TAIWAN
Código Supri : 11.065.007.006.0051-0
Item 04 – LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, 

NR.10, - 6 LIMAS
R$ 11,62/CX
MARCA: ASSUS
FABRICANTE: HANN RU ENTERPRISES CO. LTD.
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 UNID
REGISTRO NO M.S: 10349760023
PROCEDENCIA: TAIWAN
Código Supri : 11.065.007.006.0052-8
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Em Guarulhos, oposição trava 
sessão por 11h para tentar barrar 

verba para combate ao coronavírus
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Sábado e domingo, 18 e 19 de abril de 2020

CORONAVÍRUS - Em meio a pandemia que vivemos, Guarulhos segue o isolamento social e registra ruas vazias

OMS diz estar trabalhando para 
desenvolvimento de vacina contra a covid-19

O diretor-geral da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, afirmou nesta 
sexta-feira (17), que a enti-
dade está trabalhando para 
acelerar o desenvolvimento 
de uma vacina contra o coro-
navírus. “Ontem (quinta) con-
versei com o presidente da 
França, Emmanuel Macron, 
com Bill Gates e com outros 
parceiros para discutir como 
prevenir outra pandemia le-
vando vacina de laboratórios 
da maneira mais rápida possí-
vel”, disse, durante entrevista 
coletiva e Genebra, na Suíça.

No pronunciamento, Te-
dros Ghebreyesus lembrou 
que mais de 2 milhões de 
casos da doença foram regis-
trados no mundo, com mais 
de 135 mil mortes. “Embora 
estejamos de luto por aque-
les que perdemos, também 
celebramos aqueles que so-
breviveram, as milhares de 
pessoas que estão se recu-
perando agora”, ressaltou.

Segundo o diretor-geral, 
mais de 250 mil doações já 
foram feitas ao Fundo de 
Resposta Solidária, totalizan-
do US$ 150 milhões. No sába-
do, a OMS promove um show 

com diversos artistas, que 
será exibido em emissoras de 
televisão do mundo inteiro, 
incluindo o Brasil, para pro-
mover os esforços no comba-
te ao vírus. “Essa é uma opor-
tunidade de expressar nossa 
gratidão aos trabalhadores 
na linha de frente e mobilizar 
filantropos, o setor privado e 
governos”, pontuou.

Além disso, o diretor exe-
cutivo da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), Mike 
Ryan, afirmou que a entida-
de está ciente da demissão 
de Luiz Henrique Mandetta 
do Ministério da Saúde bra-
sileiro. “Agradecemos ao 
ministro por seu trabalho”, 
disse nesta sexta-feira (17), 
em entrevista coletiva em 
Genebra, na Suíça.

Ryan destacou que cada 
país tem liberdade para agir 
da maneira como achar ade-
quada, mas pediu aos gover-
nos para tomarem decisões 
baseadas em evidências e 
com apoio de toda a máqui-
na estatal. Ele ressaltou ain-
da que a organização está 
trabalhando para fornecer 
apoio técnico ao Brasil, por 
meio do escritório regional 
na América Latina.

ACONTECE

FOTO: DIVULGAÇÃO

pela Universidade de Southampton, Inglaterra.
Foi Presidente da Sociedade Entomológica 

do Brasil e da Sociedade Brasileira de Defesa 
Agropecuária. Foi também secretário adjunto 
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Mi-
nas Gerais (2007 – 2014) e presidente da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig), cargo que ocupava desde 
2015. É, também, presidente do Conselho Na-
cional das Fundações Estaduais de Amparo à 
Pesquisa - Confap.

da Casa. Segundo comunicado da confede-
ração, “neste momento em que a humanida-
de está vivendo a pandemia do coronavírus, 
a mensagem de solidariedade também será 
destacada”.

De acordo com o presidente da Conib, 
Fernando Lottenberg, “o Holocausto foi um 
acontecimento terrível e único na história da 
humanidade. A memória do extermínio de 6 
milhões de judeus é fundamental não só para 
dignificar as vítimas do nazismo, mas também 
para alertar a todos contra a intolerância”.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) tem novo presi-
dente. Evaldo Ferreira Vilela assume a vaga após 
exoneração de João Luiz Filgueiras de Azevedo 
do cargo. As portarias de exoneração e nome-
ação do novo presidente foram publicadas no 
Diário Oficial da União desta sexta-feira (17). For-
mado em agronomia pela Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), onde já foi reitor entre 2000 e 
2004, Vilela é mestre em entomologia pela Uni-
versidade de São Paulo; e doutor em ecologia 

Para ajudar a população que mais precisa 
nesse período de isolamento social, o Interna-
cional Shopping firmou uma parceria exclusiva 
com a unidade do Outback do empreendimento 
para uma ação em prol de importantes institui-
ções de Guarulhos e região, como a Zona Leste 
de São Paulo. A iniciativa garante 100 refeições 
semanais a instituições como o Grupo Esperan-
ça e Amor (GEA), responsável pelo atendimento 
às pessoas em situação de rua nos bairros de 
São Miguel e Itaim Paulista e que já recebeu as 

O Congresso Nacional ganha novas cores 
nesta segunda-feira (20). Durante o Dia do 
Holocausto - data que lembra as vítimas do 
genocídio nazista na tradição judaica - entre 
as 19h30 e 20h30, o Palácio Nereu Ramos, 
onde funciona o Parlamento brasileiro, será 
iluminado com as mensagens: “Holocausto 
nunca mais” e “Solidariedade Salva Vidas”. O 
ato é uma ação da Confederação Israelita do 
Brasil (Conib) e conta com o apoio do Senado, 
que é presidido por Davi Alcolumbre (DEM-
-AP) -o primeiro judeu a assumir a liderança 

Edvaldo Vilela é nomeado novo presidente do CNPq

Shopping abraça instituições carentes de Guarulhos durante quarentena

Congresso homenageará vítimas do Holocausto na segunda-feira

doações e registrou o agradecimento em fotos.
Outros beneficiados nas próximas duas se-

manas serão: a Oncoamigo (Guarulhos), núcleo 
de referência aos portadores de câncer, e a As-
sociação Comunitária e Assistencial do Jardim 
São Domingos (ASCAD) (Guarulhos), que presta 
atendimento em diversas áreas a mais de 300 
famílias em risco social do Jardim São Domin-
gos e adjacências. Todas as iniciativas fazem 
parte do projeto “Todos Por Um”, da Gazit Brasil, 
administradora do Internacional Shopping.
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Na posse do ministro da Saúde, Bolsonaro defende comércio e fronteira abertos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Durante a posse do 
oncologista Nelson Teich como 
ministro da Saúde e em plena 
pandemia da covid-19, o presi-
dente Jair Bolsonaro voltou a 
defender abertura do comércio 
e fronteiras. “Essa briga de co-
meçar a abrir para o comércio é 
um risco que eu corro. Se agra-
var (a doença) vem ao meu colo. 
Agora, o que acredito, que muita 
gente está tendo consciência que 
tem de abrir”, disse Bolsonaro.

O presidente afirmou de-

sejar reabertura de fronteiras 
com Uruguai e Paraguai, o que, 
segundo ele, já teria sido discu-
tido com o ministro da Justiça, 
Sérgio Moro. “A gente vai tendo 
informações e vai decidindo”, 
afirmou.

Bolsonaro disse que às vezes 
um time precisa mudar jogado-
res e o placar, ao justificar a de-
missão de Luiz Henrique Man-
detta (DEM) da Saúde. “Tenho 
certeza que Mandetta sai com a 
consciência tranquila”, disse.

Eles foram contrários

MAURÍCIO BRINQUINHO (PT)MAURÍCIO BRINQUINHO (PT) ZÉ LUIZ (PT)ZÉ LUIZ (PT) MARCELO SEMINALDO (PT)MARCELO SEMINALDO (PT) JANETE PIETÁ (PT)JANETE PIETÁ (PT) GENILDA BERNARDES (PT)GENILDA BERNARDES (PT)

PROF. RÔMULO ORNELAS (PT)PROF. RÔMULO ORNELAS (PT) RAFA ZAMPRONIO (PSDB)RAFA ZAMPRONIO (PSDB) CAROL RIBEIRO (PSDB)CAROL RIBEIRO (PSDB) DR. LAÉRCIO SANDES (DEM)DR. LAÉRCIO SANDES (DEM) EDMILSON SOUZA (PSOL)EDMILSON SOUZA (PSOL)

Em Guarulhos, oposição lutou por 11h para bloquear votação de verba contra o coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em uma sessão 
que durou mais de 11 horas, 
os vereadores da oposição ten-
taram de todas as maneiras 
barrar a votação de um proje-
to de lei que liberava o valor 
disponível nos 14 fundos de 
reserva financeira da cidade 
para o Tesouro Municipal. O 
montante será investido pela 
prefeitura para ações de com-
bate ao coronavírus – priori-
dade no momento. Segundo a 
Câmara, seriam R$ 1,1 bilhão 
disponível nos fundos muni-
cipais, mas, em live realizada 
na noite desta sexta-feira (17), 
o prefeito Guti informou que, 
na verdade são R$ 121 milhões 
disponíveis em 14 fundos.

“Está todo o mundo canali-
zando recursos para combater 
essa pandemia e tivemos 22 

vereadores que entenderam 
isso. A gente tem que fazer 
uma escolha. Numa situação 
normal não tiraríamos recur-
sos do fundo de iluminação 
pública para qualquer outra 
coisa, mas nesse momento de 
pandemia outros investimen-
tos têm que parar para que 
consigamos combater isso”, 
disse o prefeito.

Os vereadores petistas 
Genilda Bernardes, Marcelo 
Seminaldo, Rômulo Ornelas, 
José Luiz, Maurício Brinqui-
nho e Janete Pietá (esposa do 
ex-prefeito Elói Pietá), junta-
mente com os parlamentares 
Laércio Sandes (DEM), Ed-
milson Souza, ex-PT agora no 
PSOL, e os tucanos Rafa Zam-
pronio, ex-PSB, e Carol Ribei-
ro, que deixou o MDB e se tor-

nou líder da legenda, tentaram 
de todas as maneiras impedir 
a votação da proposta em be-
nefício da cidade. O texto foi 
aprovado com 22 votos favo-
ráveis, 10 contrários e outras 
duas abstenções.

A Câmara aprovou o PL e a 
Emenda Aditiva nº 9, que cria 
uma comissão tripartite, com 
representantes do Executivo, 
Legislativo e sociedade civil, 
para acompanhar a aplicação 
dos recursos, com a finalidade 
de dar mais transparência às 
ações do governo. Outras 11 
emendas foram rejeitadas pe-
los parlamentares.

Segundo a Folha Metro-Folha Metro-
politanapolitana apurou, a prefeitura 
pretende com este montante 
adquirir, entre outros, equi-
pamentos de proteção indi-

Favoráveis
Acácio Portela (Patriota)
Alexandre Dentista (PSD)
Betinho Acredite (PTB)
Eduardo Barreto (PROS)
Eduardo Carneiro (Cidadania)
Eduardo Soltur (PSD)
Gilvan Passos (PSD)
Jesus (Republicanos)
João Barbosa (Republicanos)
João Dárcio (Podemos)
Lamé (MDB)

Lauri Rocha (PSD)
Luís da Sede (PSD)
Pastor Anistaldo (PSC)
Ramos da Padaria (PSD)
Romildo Santos (PSD)
Sandra Gileno (Patriota)
Sérgio Magno (Patriota)
Serjão Inovação (PSD)
Thiago Surfista (PSD)
Toninho da Farmácia (PSB)
Wesley Casa Forte (PSB)

Abstenções
Paulo Roberto Cechinato (PTB) Moreira (PSL)

vidual para funcionários da 
saúde como máscaras, luvas, 
toucas e vestuários. Além 
destes, o governo também 
pretende investir na com-

pra de equipamentos para 
atendimento à população 
em suas unidades de saúde 
como respiradores e acessó-
rios para equipar os leitos.

Ele afirmou ainda que o 
ex-ministro focava na saúde e 
vida, enquanto o presidente pre-
cisa também considerar aspec-
tos econômicos.

O presidente disse que, ape-
sar de o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidir que valem 
regras locais sobre quarentena, 
é contra prisões por descumpri-
mento do isolamento social. Ele 
afirmou que não prega desobe-
diência civil, mas rechaça estas 
medidas.

FOTOS: CÂMARA MUNICIPAL

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO
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Integrantes das forças de segurança 
serão vacinados contra a gripe na 4ª

Programa Mãos à Obra pavimenta a rua 
Bom Jesus, no Jardim Santa Edwirges

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Secretaria da Saúde, 
promoverá na próxima quar-
ta-feira (22), das 8h às 14h, em 
frente ao Bosque Maia, a vaci-
nação contra a gripe para as 
forças de segurança da cidade.

Destinada a agentes da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM), Polícia Civil, Polícia 
Militar (PM e Corpo de Bom-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura ini-
ciou nesta semana a primeira 
fase da pavimentação da rua 
Bom Jesus, no Jardim Santa 
Edwirges. O trabalho de as-
sentamento de 800 metros 
de guias e sarjetas para a pos-
terior pavimentação de 2,4 
mil m² é realizado através do 
sistema de Mãos à Obra, co-
ordenado pela Secretaria de 
Serviços Públicos (SSP).

De acordo com Ronaldo 
Antunes Oliveira, diretor de 
Manutenção e Conservação 
da SSP, a obra terá duas eta-
pas devido ao tamanho da 
via. “O endereço possui mais 
de 700 metros de extensão, 
então começamos em um tre-
cho de 400 metros onde não 
há necessidade de implanta-
ção do sistema de drenagem”. 
Após o término dessa etapa 
serão instalados 110 metros 
de rede de drenagem de 

beiros) e Polícia Federal (in-
cluindo a Rodoviária Federal), 
a vacinação será feita pelo sis-
tema drive-thru.

A ação faz parte da segun-
da fase da campanha de vaci-
nação contra a gripe, que pre-
tende imunizar, entre outros 
grupos de risco, integrantes 
das forças de segurança e de 
salvamento.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

águas pluviais no restante da 
via, totalizando 4,35 mil m² 
pavimentados.   

O programa também vem 
operando segundo as medidas 
adotadas para a prevenção da 
covid-19. Entre elas, servidores 
que fazem parte dos grupos de 
risco não estão integrando as 
equipes de trabalho.

Nessa modalidade de pa-

vimentação a Prefeitura arca 
com a implantação do sistema 
de drenagem (se necessário), 
bem como com a instalação 
de guias e sarjetas. Quando 
possível, a comunidade par-
ticipa na etapa de colocação 
dos blocos intertravados. Al-
gumas obras são executadas 
com o apoio da Proguaru e da 
Secretaria de Obras.
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Mulher centenária curada de 
covid-19 recebe alta no 3C-Gru
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma paciente de 
97 anos, que garante ter mais 
de cem anos e estava internada 
no Centro de Combate ao Coro-
navírus (3C-Gru) desde o dia 12 
de abril, foi curada da Covid-19 
e recebeu alta nesta sexta-feira 
(17). Esta é a segunda pessoa 
que vence a doença e é libera-
da esta semana. Além dela, ou-
tras duas mulheres, de 53 e 64 
anos, e um homem de 52 anos 
que estavam internados com 
suspeita do novo coronavírus, 
também deixaram o hospital 
de campanha nesta tarde.

Sebastiana P. C., que é natu-
ral de Jataí, Goiás, e estava em 
uma casa de repouso na Vila 
Augusta, foi recebida com mui-
tos aplausos pela equipe médi-
ca e de enfermagem, além dos 
jornalistas que aguardavam 
para entrevistá-la. Muito bem 
humorada, ela respondeu aos 
repórteres que estava muito 
feliz naquele momento e que, 
surpreendentemente, foi diver-
tido passar alguns dias ali. “Foi 
muito divertido, muito diver-

tido mesmo. Que pena que eu 
não posso guardar o nome de 
cada pessoa”, contou. Agora ela 
segue para a casa de repouso, 
onde ajuda outras pessoas. “Eu 
tenho meu servicinho. Eu não 
fico lá à toa não. Do jeito que 
vocês trabalham aqui, eu traba-
lho lá também”, completou. 

Neste momento, dez pesso-
as seguem internadas no 3C-
-Gru, sendo seis na UTI: três 
mulheres, de 41, 52 e 74 anos, 
e três homens, de 59, 63 e 77 

anos. Já nos leitos de enferma-
ria há três pessoas do sexo 
masculino, de 48, 53 e 58 anos, 
e uma do sexo feminino de 80 
anos. Um homem de 51 anos 
que estava internado desde o 
dia 8 de abril infelizmente não 
resistiu e foi a óbito. Como a 
morte ainda será investigada 
e oficialmente notificada para 
a Secretaria da Saúde, ela não 
está entre os números divulga-
dos no boletim epidemiológico 
desta sexta-feira.

Dados de coronavírus na cidade
Guarulhos registra 2.952 casos suspeitos do novo coronavírus, dos quais 208 foram confirma-

dos e 483 descartados, 22 a mais do que o dia anterior, e 2.261 em investigação, 48 a mais do que 
ontem. Além disso, duas mortes foram confirmadas, sendo o homem de 51 anos já citado e uma 
mulher de 44 anos, totalizando 30 óbitos na cidade. O número de mortes suspeitas cuja causa pode 
ter sido a covid-19 também subiu, de 68 para 74, que estão sob investigação.

Drive-Thru Solidário no Bosque Maia 
recebe doações neste fim de semana
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Quem quiser pra-
ticar um ato de solidariedade, 
auxiliando a população mais 
vulnerável e aqueles que neste 
momento não estão podendo 
trabalhar por conta da pande-
mia do novo coronavírus (Co-
vid-19), pode fazer doações neste 
sábado (18) e domingo (19), das 
8h às 17h, no Drive-Thru Solidá-
rio instalado pela prefeitura de 
Guarulhos em frente ao Bosque 
Maia (avenida Paulo Faccini, s/
nº, Centro). As pessoas poderão 
deixar os itens doados no local 

sem ter que sair do carro, já que 
funcionários da administração 
municipal irão buscá-las nos ve-
ículos para evitar aglomerações.

Podem ser doados água, ali-
mentos e produtos de higiene e 
de limpeza, os quais estão sendo 
distribuídos pelas 11 unidades 
do Centro de Referência da As-
sistência Social (Cras) aos mais 
necessitados, em uma ação com 
a participação do Fundo Social 
de Solidariedade e da Secretaria 
de Desenvolvimento e Assistên-
cia Social.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

ABB doará 1,93 tonelada de alimentos 
diariamente à prefeitura durante a pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A administração 
municipal recebeu nesta sex-
ta-feira (17) a doação de 1,93 
tonelada de alimentos, sendo 
mil quilos de arroz, 700 quilos 
de feijão e 230 quilos de massa 
seca (macarrão) da empresa de 
energia e automação industrial 
ABB. O ato de solidariedade 
foi viabilizado pelo diretor de 
Desenvolvimento de Negócios 
Brasil da ABB, Amilton Pinto. 
Líder no segmento, a empresa 
doará diariamente esta mesma 
quantidade durante o período 
da pandemia da covid-19, po-
rém a entrega será feita a cada 
15 dias ao Banco de Alimentos 
da prefeitura.

Os alimentos serão des-
tinados à complementação 

da alimentação servida dia-
riamente à população pelo 
Restaurante Popular Solida-
riedade Josué de Castro (Ta-
boão), que oferece almoço ao 
valor de R$ 1.

“Atitudes como esta mos-
tram o comprometimento e a 
ajuda humanitária que preci-
sa existir em meio a esta crise 
pandêmica. Agradeço as doa-
ções feitas pela ABB, as quais 
continuaremos recebendo e 
certamente serão de grande va-
lia à pasta da Assistência Social. 
Elas irão complementar, no res-
taurante popular, os alimentos 
que já são comprados pela Pre-
feitura”, afirmou o secretário de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social, Alex Viterale.

Prefeitura de São Paulo reduz 
preços de máscaras para R$ 5,50
ao adquirir 1 milhão de unidades
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A pandemia do 
novo coronavírus (covid-19) 
fez os preços de itens como 
máscaras e álcool em gel su-
birem de forma exorbitante. 
A falta de insumos e a neces-
sidade do poder público e de-
mais cidadãos em adquirirem 
os itens fizeram com que, no 
caso das máscaras, em alguns 
fornecedores os valores prati-
cados chegassem a até R$ 7 – 
preço muito além do observa-
do antes dos casos da doença 
começarem a apresentar alta.

A Prefeitura de São Paulo, 
no entanto, conseguiu reduzir 
o custo ao adquirir um mi-

lhão de unidades. 
Publicação no Diário Ofi-

cial desta sexta-feira (17), 
aponta que a administração 
da capital paulista comprou 
os itens da empresa Super-
brands Comércio de Produtos 
de Uso Pessoal – Eireli sen-
do máscaras cirúrgicas, com 
feltro, com elástico e descar-
tável no valor total de R$ 5,5 
milhões. A aquisição foi feita 
com a dispensa de licitação, 
já que os itens são de extrema 
urgência.

A grande quantidade é 
destinada aos profissionais da 
área da saúde.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Governo de São Paulo prorroga quarentena até dia 10 de maio
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou nesta 
sexta-feira (17) a extensão da 
quarentena em todos os 645 
municípios do Estado de São 
Paulo até 10 de maio. A medi-
da mantém o fechamento de 
comércio e serviços não essen-
ciais para reforçar o isolamento 
social e reduzir a circulação de 
pessoas ante o crescimento de 
casos e de mortes pela covid-19.

O anúncio foi feito duran-
te a coletiva de imprensa que 
acontece no Palácio dos Ban-
deirantes, sede do governo 
paulista, e novas medidas de 
combate ao novo coronavírus 
serão informadas. “A atitude 
responsável do Governo do Es-
tado de São Paulo é pela prorro-
gação desta quarentena e evitar 
o colapso no atendimento da 
saúde pública e privada. São 
Paulo acredita na ciência e nos 
médicos”, afirmou Doria. “Para 
reabrir o comércio e os servi-
ços, nós precisamos controlar 
melhor a contaminação e ter o 

sistema de saúde em condições 
de atendimento para salvar vi-
das”, completou.

No período de um mês des-
de o primeiro registro de mor-
te provocada pelo coronavírus 
em São Paulo, o Estado regis-
trou 11.568 casos confirmados 
de covid-19 e 853 mortos pela 
doença. São Paulo é o epicentro 
das contaminações por corona-
vírus no Brasil – o país regis-
trava 30.425 infectados e 1.924 
mortes até quinta-feira (16).

A restrição de acesso a es-
tabelecimentos comerciais e 
o veto a eventos públicos ou 
privados com aglomerações 
está em vigor desde o dia 24 
de março. Esta é a segunda vez 
que o Governo de São Paulo 
determina a prorrogação da 
quarentena para reduzir a velo-
cidade de contágio do coronaví-
rus e permitir que o sistema de 
saúde mantenha a capacidade 
de atendimento nas redes pú-
blica e privada.

De acordo como o Coorde-

nador do Centro de Contin-
gência do coronavírus em São 
Paulo, o médico infectologista 
David Uip, a decisão do grupo 
de 15 especialistas em medici-
na e ciência foi unânime pela 
prorrogação da quarentena.

“Esta manutenção é absolu-
tamente fundamental tanto do 
ponto de vista da área metropo-
litana da capital como os da Bai-
xada Santista e do interior. Há a 
falsa impressão que a doença se 
limita à Grande São Paulo”, dis-
se Uip. “As medidas atuais são 
efetivas e estão adequadas para 
este momento”, acrescentou.

Nos últimos dias, o número 
de casos de contaminação pelo 
coronavírus aumentou a pres-
são sobre os hospitais públicos 
e privados, principalmente na 
rede privada. A taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI já alcança 
60% nas regiões metropolita-
nas da capital, litoral e interior. 
Algumas unidades da Grande 
São Paulo já atuam perto do li-
mite de atendimento.

Isolamento
Outro sinal de alerta para a extensão da quarentena foi a que-

da do índice de isolamento social tanto na média estadual como 
na medição específica da capital. Na última quinta (16), o Sistema 
de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), operado em parceria 
entre operadoras de telefonia móvel e o IPT (Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas) da USP, ambos os índices atingiram apenas 
49% – a taxa considerada ideal é de 70%. O Governo de São Paulo 
também vai intensificar as orientações educativas da Vigilância 
Sanitária do Estado, com apoio da Polícia Militar e de agentes 
municipais de fiscalização. Ao longo desta semana, a fiscalização 
de estabelecimentos que descumpriam a quarentena foi concen-
trada na Grande São Paulo.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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O SOS Estradas, em parceria com a 
Federação Nacional do Comércio de Combustíveis 
e de Lubrificantes (Fecombustíveis) e outras 
entidades, começou hoje uma campanha 
informativa sobre a prevenção da covid-19 
nos pontos de parada em estradas do país. A 
previsão é de que as informações cheguem 
para caminhoneiros, além de funcionários e 
frequentadores de pontos de parada em rodovias 
federais e estaduais. 

O estado do Rio de Janeiro confirmou sexta-feira 
(17) mais 40 mortes por covid-19, segundo o balanço 
diário divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. O 
total de óbitos no estado chegou a 341 nesta quinta-
feira a 341, e a maior parte deles está na cidade 
do Rio de Janeiro, onde 219 pessoas já morreram 
pela infecção causada pelo novo coronavírus. Mais 
150 mortes estão em investigação por uma possível 
relação com a doença, que teve seu primeiro caso 
confirmado no estado em 5 de março.

ANOTE

Uma forma de 
combater o estresse 
é a meditação

Estar com a imunidade em alta é tam-
bém cuidar para não se deixar abater pela 
negatividade e o estresse. Uma forma de 
combater o estresse é a meditação. Um 
dos mantras mais utilizados no momento 
é o Ho’oponopono. A técnica utiliza basica-
mente o amor, o perdão, o arrependimento 
e a gratidão como as armas poderosas para 
fortalecer seu organismo.

A técnica havaiana do Ho‘oponopono 
com a metodologia da gratidão será uma 
aliada para blindar a saúde e fortalecer a 

imunidade. O exercício funciona da se-
guinte forma: sente-se em um lugar con-
fortável, descruze os braços, descruze as 
pernas para ajudar no relaxamento.

Leia as frases abaixo, e ao final de casa 
frase repita: “sinto muito; por favor, me 
perdoe; te amo; sou grato, sou grato, sou 
grato”. As 10 frases são:

1) Agradeço pelos meus pensamentos 
serem sempre agradáveis e felizes. Sei que 
eles influenciam na saúde do meu corpo, 
por isso, mentalizo apenas o melhor. (Sinto 
muito; por favor, me perdoe; te amo; sou 
grato, sou grato, sou grato).

2) Ingiro alimentos e bebo líquidos que 
farão apenas bem para cada célula existen-
te no meu corpo. Eu respeito minha saúde. 
(Sinto muito; por favor, me perdoe; te amo; 
sou grato, sou grato, sou grato).

3) Quando acordo, eu escolho viver 
uma vida saudável todos os dias.(Sinto 

muito; por favor, me perdoe; te amo; sou 
grato, sou grato, sou grato).

4) Eu me abasteço de toda a alegria, de 
todo o amor, de toda a sensação de vitória 
e de todo o sucesso que habitam em meu 
coração, e assim experimento uma vida de 
paz de espírito. (Sinto muito; por favor, me 
perdoe; te amo; sou grato, sou grato, sou 
grato).

5) Dou boas-vindas à tranquilidade, ao 
relaxamento e à paz. Escolho confiar em 
minha capacidade de encarar situações ad-
versas. (Sinto muito; por favor, me perdoe; 
te amo; sou grato, sou grato, sou grato).

6) Estou em paz. Meu corpo e minha 
mente descansam na plenitude do meu 
ser. (Sinto muito; por favor, me perdoe; te 
amo; sou grato, sou grato, sou grato).

7) Eu saúdo a vida e o universo. Estou 
feliz por poder acordar para mais um dia 
em que poderei mudar a realidade à minha 
volta. (Sinto muito; por favor, me perdoe; 
te amo; sou grato, sou grato, sou grato).

8) Permito que meu corpo atraia toda a 
energia positiva de que necessitar. Essa luz 
inunda os meus órgãos e as minhas células, 
e traz a cura para meu ser. (Sinto muito; 
por favor, me perdoe; te amo; sou grato, 
sou grato, sou grato).

9) Agradeço ao universo por estar vivo, 
com atitudes que inundam de amor ou-
tras pessoas. (Sinto muito; por favor, me 
perdoe; te amo; sou grato, sou grato, sou 
grato).

10) Ajudar outras pessoas faz muito 
bem para a minha alma. Ao doar um pou-
co de amor, sou regenerado e uma intensa 
alegria inunda o meu ser. (Sinto muito; por 
favor, me perdoe; te amo; sou grato, sou 
grato, sou grato).

Ao finalizar o exercício, respire fundo 
e sinta a vibração do amor, da saúde, da 
alegria e da gratidão dentro de você. Sinta 
suas células protegidas, blindadas, fortale-
cidas para lidar com qualquer adversidade, 
e que nesse momento você está conectado 
com a saúde, com amor, com a paz, com as 
bênçãos de Deus ou Força Maior. Repita o 
exercício várias e várias vezes, sempre que 
você tiver um tempo livre, para que a sua 
imunidade fique cada vez mais forte e blin-
dada. Cuide-se, e acima de tudo, agradeça, 
tenha fé e muito amor.

Ho’oponopono para 
fortalecer a imunidade

psicóloga, palestrante, pós-graduada em 
Administração de Recursos Humanos, 
especializada em Gestal-terapia e doutora 
em Filosofia da Administração com tese 
defendida sobre o poder da Gratidão

MARCIA LUZ 

PONTO
DE VISTA
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Eniac recebe doações de construtora e comerciantes 
para produzir mais 1.000 escudos faciais

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Eniac por meio 
do Centro de Inovação Tecno-
lógica de Guarulhos (CiTIG), 
recebeu duas grandes doações 
de matéria prima para fabricar 
mais 1.000 escudos faciais e 
distribuí-los a profissionais da 
saúde e segurança pública, em 
ação solidária iniciada há algu-
mas semanas como uma das 
ações da instituição no comba-
te à proliferação do novo coro-
navírus.

FOTO: DIVULGAÇÃO/ENIAC

Comerciantes da rua 25 de 
Março – maior centro popular 
de compras da Capital paulis-
ta – cederam EVA (espuma 
sintética responsável pela 
aderência do escudo à testa 
do profissional). E construto-
ra Vegus colaborou com valor 
em dinheiro que possibilitou 
a compra de mais produtos 
para a elaboração dos EPIs no 
laboratório da instituição.

Além da utilização do 

EVA, esses equipamentos de 
proteção individual são feitos 
de politereftalato de etileno 
(PETG), material que compõe 
a parte frontal e transparente 
do escudo. Com o uso do EPI, 
juntamente com a touca e a 
máscara cirúrgica, o profissio-
nal fica com a face completa-
mente protegida, impedindo 
a entrada de respingos pela 
boca, pelo nariz, pelos olhos e 
por cima da testa. 

Agradecido pelas doa-
ções, o professor Ruy Guérios, 
mantenedor do Grupo Eniac, 
destacou a “rede do bem” que 
foi formada para conter o 
avanço do vírus em São Paulo 
e Guarulhos.

“Projetamos, homologa-
mos e começamos a produ-
zir os escudos para os pro-
fissionais da saúde. Com o 
tempo, forças de segurança, 
que também atuam na cha-

mada ‘linha de frente’, tive-
ram conhecimento e, por 
meio do meu amigo Vander-
lei Martinianos, doamos à 
PM e à Guarda Civil Metro-
politana (GCM), que atuam 
na região da Cracolândia, em 
São Paulo. Com isso, então, 
os comerciantes da famosa 
rua 25 de Março souberam 
dos nossos EPIs e resolve-
ram nos ajudar. É assim que 
se forma a corrente do bem”, 
disse Ruy. 

Outro exemplo de compar-
tilhamento de boas ações veio 
da construtora Vegus, que 
conheceu o projeto por inter-
médio do presidente da ONG 
Olhar de Bia, Ricardo Mar-
tins, ex-aluno do Eniac. “O 
Ricardo, por acreditar na nos-
sa instituição, usou a credibi-
lidade da Olhar de Bia para 
angariar mais um parceiro à 
produção dos escudos”.

Em nome da Vegus, o 
diretor de Marketing e Re-
lacionamento Gustavo Ale-
xandre Coutinho afirmou 
que no momento em que 
mundo está, todos devemos 
pensar em maneiras de aju-
dar e buscar formas de dar 
assistência ao próximo, seja 
quem for e como for. 

“Sabemos que ainda pre-
cisamos nos esforçar mais 
para conseguirmos sair o 
quanto antes dessa crise. A 
Vegus enxerga como um de-
ver, diante de um momento 
tão delicado, ajudar as insti-
tuições de ensino e de pes-
quisa a prosseguirem com 
suas atividades e campa-
nhas”, ressaltou o executivo. 

Se você pretende doar 
matéria prima, acesse inno-
vation.org.br ou mande men-
sagem para 11 99312-5080 
(WhatsApp).
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ÁRIES: A estrela centro do nosso sistema diminuirá ainda 
mais o seu receio, conseguirá uma enorme assistência 
neste ângulo. 

TOURO: Contará com um obstáculo para progredir em 
estabelecidas ocorrências, parte deve ser creditado no 
planeta Júpiter. 

GÊMEOS: Exibir um comportamento duvidoso, lhe trará 
alguns problemas, já que tende a fabricar um sentimento 
de suspeita em determinadas pessoas. 

CÂNCER: Encaminha-se para produzir uma animosidade 
através do seu rumo. É imprescindível que aja de forma 
autônoma. 

LEÃO: Irá realçar a ideia de apresentar uma personalida-
de eficiente e íntegra, o planeta Netuno abeira-se adepto 
neste tipo conjuntura. 

VIRGEM: Sua funcionalidade lhe apoiará para concretizar 
particulares ofícios dos quais andavam paralisados. Mas 
será abundantemente analítico.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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HUE
IÇAMENTO
ACARACU
TAOATER
ODRESTO

FREADALEE
TECARD
RASPAAI

PINALMAA
TAMBORIM
OGALNA

ANUROSCN
GALOKURT
OSAKAAE

Encontros
vocálicos
de "saída" 
e "saguão"

Minerais
comuns
em anéis 

de noivado

Parada
súbita de

um
automóvel

Sereno;
tranquilo

Tipo de 
saia usada
sob o ves-
tido (pl.)

Conteúdo 
da "mochi-
la" do as-
tronauta

O órgão da
reforma
agrária
(sigla)

Pequeno 
instru-

mento de
percussão

Sapos,
rãs e

pererecas

Carol Na-
kamura,
atriz e

bailarina
(?) Cobain,
vocalista
e líder do
Nirvana

Albert
Einstein,
cientista

Grande
porto do
Japão

Símbolo
do Atlético

Mineiro
(fut.)

Ritmo da
música

jamaicana
(?) marra:

à força

Formação como o
Titicaca

Espírito
Ondulação
oceânica
(bras.)

Cartão,
em inglês
Prenome 

de Picasso

Saco feito
de pele de

animal
para trans-
porte de
líquidos

Conceito
de Lao-Tsé

(Filos.)

Remoção
através de
uma grua

Certa raça
bovina

Sufixo de
"virada"

Épocas
históricas

Tangente
(símbolo)
Rita (?),
cantora

É empregada no final
de frases ao enume-

rar alguns 
itens (lat.)

A primeira unidade
União harmônica de

três ou mais notas to-
cadas simultaneamente

Deter
Edmilson

Ávila,
repórter

Código de  
identifica-

(?) de
limão: in-
grediente
de tortas

ção de
celulares

3/pin — ska. 4/card. 5/osaka — pablo.

LIBRA: O termo base do seu trajeto para o sucesso deve 
ser a sensatez. Ratificará um firme assento no sentido de 
harmonizar-se com princípios de personalidades distintas 
.
ESCORPIÃO: Uma notável delimitação será ostentada 
pela sua pessoa. Alcançará sucesso espontaneamente em 
relação aos que tentam te iludir.

SAGITÁRIO: Sua meditação irá se tornar mais pontiagu-
do em relação aos outros dias. O traço flamejante irá te 
assessorar um pouco quanto a sua espiritualidade. 

CAPRICÓRNIO: Não existirá fartas mutações expressivas 
na convivência amorosa. A segurança propende a se 
concretizar neste transcurso. 

AQUÁRIO: Algumas movimentações no universo astral 
irão dificultar determinados acontecimentos mais fortes 
e contundentes. 

PEIXES: Cativar um número de indivíduos para junto 
de você no atual momento será algo de fato muito 
pertinente.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Pela primei-
ra vez nos 50 anos da San 
Diego Comic Convention 
(SDCC), a produção anun-
ciou nesta sexta-feira (17), 
que a edição 2020 está can-
celada. O evento volta a 
acontecer entre os dias 22 e 
25 de julho de 2021.

Segundo os organizado-
res, ao acompanhar as notí-
cias e orientações das autori-
dades de saúde e do governo 
da Califórnia, eles chegaram 

Comic Con San Diego 2020 é 
cancelada por conta da pandemia
FOTO: DIVULGAÇÃO

à conclusão que não seria 
possível continuar com os 
planos para este ano. A de-
mora do anúncio, disseram, 
se deu pela esperança de que 
a situação melhorasse até o 
verão no hemisfério norte.

Além das convenções, a 
Comic Con San Diego pla-
nejava a abertura de um 
museu para o verão de 2021, 
mas esses planos também 
foram todos adiados.

Quem já havia compra-

do ingressos para a edição 
2020 poderá pedir reembol-
so ou transferência para o 
evento em 2021. As infor-
mações serão enviadas para 
os fãs por e-mail.

“Tempos extraordinários 
requerem medidas extraor-
dinárias, e enquanto esta-
mos tristes em tomar essas 
ações, sabemos que é a deci-
são certo”, disse, em comuni-
cado, o porta-voz da entida-
de, David Glanzer.
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CLASSIFICADOS

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Oportunidade

NEGÓCIOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Vende-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

CASA & TERRENO 
CONTINENTAL III 
Condomínio planejado, com 
toda infraestrutura concluída, 
ótima localização. Terreno 
125Mts² R$ 150.000,00 e 
Sobrados 5 cômodos de R$ 
350.000,00. F 4969-4226/ 
4969-0884/ Zap 95422-8439/ 
94489-3132

REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo

Siga-nos no
@fmetropolitana_

Portal da prefeitura disponibiliza diversos serviços online da Rede Fácil
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Para evitar aglo-
merações e preservar a saúde de 
toda a população, as unidades 
da Rede Fácil de Atendimento 
ao Cidadão seguem fechadas 
por tempo indeterminado. Além 
do atendimento pelo telefone 
2475-8651 e pelo e-mail atendi-
mentofacil@guarulhos.sp.gov.
br, que já recebeu cerca de seis 
mil solicitações, diversos servi-
ços do Fácil estão disponíveis de 
forma online, como emissão de 
guias de tributos municipais e 
certidões.

Para acessar o site é preciso 
primeiro entrar no portal da 
Prefeitura, em www.guarulhos.
sp.gov.br, e clicar na aba Servi-
ços, através da qual aparecerá a 
opção Portal do Fácil e diversas 
outras. Ao entrar no portal é 
possível procurar por qualquer 
serviço no campo de busca. É 
importante lembrar que, para 
utilizar os serviços do Portal do 
Fácil, deve-se utilizar o navega-
dor Google Chrome e desabilitar 
os pop-ups.

Certidão de uso de solo onli-Certidão de uso de solo onli-
ne:ne: Entrar no portal guarulhos.
sp.gov.br e clicar na aba Serviços 
e em seguida em Certidão de uso 
de solo. É necessário realizar um 
cadastro, com login e senha, de-
pois clicar no ícone certidão de 
uso do solo e em seguida em uso 
do solo. O portal irá solicitar que 

você preencha um formulário 
para gerar a taxa e acompanhar 
pelo próprio sistema a emissão 
da certidão.

Segunda via de IPTU, atua-Segunda via de IPTU, atua-
lização de parcelas em atraso do lização de parcelas em atraso do 
IPTU do exercício vigente, se-IPTU do exercício vigente, se-
gunda via de parcelas de acordos gunda via de parcelas de acordos 
vigentes e atualização de parce-vigentes e atualização de parce-
las vencidas de acordos vigentes:las vencidas de acordos vigentes: 
Entrar no portal e clicar na aba 
Serviços e em seguida em IPTU, 
no qual você deverá optar pela 
opção Via do IPTU e digitar o 
número da inscrição cadastral. 
O portal lhe dará opções; basta 
escolher a que você estava bus-
cando e imprimir.

Segunda via de ISS e taxas: Segunda via de ISS e taxas: 
Entrar no portal e clicar na aba 
Serviços e em seguida em Ser-
viços para Cidadão e Empresas, 
Via de Tributos Online e Segun-
da Via de Tributos. Então você 
deve selecionar o tipo de inscri-
ção e digitar o número da inscri-
ção cadastral. Selecione parcela 
ou recibo e imprima.

Imposto sobre a transmissão Imposto sobre a transmissão 
de bens imóveis (ITBI):de bens imóveis (ITBI): Entrar 
no portal e clicar na aba Serviços 
e em seguida em ITBI Online e 
preencher os campos indicados 
com base no documento da tran-
sação e emitir. Caso haja dúvi-
das, acessar o Manual Básico do 

ITBI, também disponível no site.

Certidão de valor venal (ape-Certidão de valor venal (ape-
nas do exercício corrente):nas do exercício corrente): Entrar 
no portal e clicar na aba Serviços 
e em seguida em Serviços para 
Cidadão e Empresas, Segunda 
Via de Tributos Online, Certi-
dões e Certidão de Valor Venal. 
Em seguida é necessário digitar 
o número da inscrição cadastral 
e selecionar Certidão de Valor 
Venal Terreno ou Prédio e, em 
seguida, emitir.

Certidão de cadastramen-Certidão de cadastramen-
to imobiliário (somente imóvel to imobiliário (somente imóvel 
com uma testada):com uma testada): Entrar no 
portal e clicar na aba Serviços e 
em seguida em Serviços para Ci-
dadão e Empresas, Segunda Via 
de Tributos Online, Certidões e 
selecionar Certidão de Cadas-
tramento Imobiliário. Digitar o 
número da inscrição cadastral 
imobiliária e imprimir.

Certidão de inscrição mobi-Certidão de inscrição mobi-
liária:liária: Entrar no portal e clicar 
na aba Serviços e em seguida 
em Serviços para Cidadão e Em-
presas, Segunda Via de Tributos 
Online, Certidões, selecionar 
Certidão de Inscrição e digitar o 
número da inscrição.

Boleto online para paga-Boleto online para paga-
mento à vista de ISSQN cons-mento à vista de ISSQN cons-
trução civil por mtrução civil por m²²: : Entrar no 

portal e clicar na aba Serviços 
e em seguida em Serviços para 
Cidadão e Empresas, buscar por 
Boleto Online para Pagamento 
à Vista de ISSQN Construção 
Civil por m², entrar em Cálculo 
do ISSQN Construção Civil m² 
Espontâneo e selecionar Cál-
culo do Imposto pela Área da 
Obra em Metros Quadrados. 
Preencher os dados solicitados, 
principalmente os campos de 
preenchimento obrigatório, e 
clicar em calcular e emitir.

Pagamento à vista de débitos Pagamento à vista de débitos 
inscritos em dívida ativa:inscritos em dívida ativa: Entrar 
no portal e clicar na aba Serviços 
e em seguida em Serviços para 
Cidadão e Empresas, Segunda 
Via de Tributos Online, Paga-
mento à Vista de Débitos Inscri-
tos em Dívida Ativa, selecionar o 
tipo de inscrição e digitar o nú-
mero da inscrição/cadastro. Sele-

cionar o recibo que deseja efetuar 
o pagamento e clicar em emitir.

Emissão de demonstrativo Emissão de demonstrativo 
de débitos:de débitos: Entrar no portal e cli-
car na aba Serviços e em seguida 
em Serviços para Cidadão e Em-
presas, Segunda Via de Tributos 
Online, Extrato de Débitos, digi-
tar o número da inscrição cadas-
tral e imprimir.

Atendimento ao microem-Atendimento ao microem-
preendedor: preendedor: Todo o atendimento 
para microempreendedores no 
Fácil Bom Clima está suspenso 
temporariamente. O serviço foi 
transferido para a Secretaria 
de Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de 
Inovação (SDCETI), localizada 
na avenida Monteiro Lobato, 
734, Macedo, onde o atendimen-
to ocorre de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h.

FOTO: MARCIO LINO

Em um mês, Procon-SP notifica 84% 
dos estabelecimentos fiscalizados
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Há um mês, a 
Fundação Procon-SP, da Secre-
taria Extraordinária de Defesa 
do Consumidor, tem fiscaliza-
do farmácias, supermercados, 
hipermercados, entre outros 
estabelecimentos de todo o Es-
tado de São Paulo com o objeti-
vo de verificar e combater o au-
mento injustificado de preços 
neste momento de pandemia 
pelo qual passa a sociedade.

De 16 de março ao dia 16 
deste mês, equipes fiscalizaram 
1.770 estabelecimentos de 127 
cidades e notificaram 1.495 lo-
cais – 84% do total – a apresen-
tarem notas fiscais de venda ao 
consumidor final e de compra 

junto aos seus fornecedores de 
álcool em gel e máscaras, no 
período de janeiro a março, 
para comparação e assim ve-
rificação de eventual aumento 
abusivo sem justa causa.

O secretário de Defesa do 
Consumidor, Fernando Ca-
pez, que acompanhou o traba-
lho durante toda essa semana, 
garante que os fornecedores 
que estiverem se valendo da 
situação para aumentar, ou 
manter sua margem de lucro, 
durante a calamidade pública 
responderão por isso. “O con-
sumidor é o único que não 
tem que pagar essa conta”, 
afirma o secretário.
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RECEBA NOSSA EDIÇÃO ONLINE NO SEU CELULAR.
SALVE NOSSO NÚMERO E MANDE UMA MENSAGEM 

VIA WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Divulgue sua 
empresa em 
nossas redes 
sociais!

www.fmetropolitana.com.br

(11) 94805-7644
comercial@fmetropolitana.com


