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Em, 27 de janeiro de 2022.
DECRETO Nº 38692

Altera o Decreto Municipal nº 34767, de 13 de março de 2018, que regulamenta a concessão de isenção do
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) incidente sobre imóveis integrantes do
patrimônio de aposentados ou pensionistas e dá outras providências.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pelo inciso XIV, do ar tigo 63, da Lei Orgânica do Município e o que consta no processo
administrativo nº 3834/2022;

DECRETA:
Art. 1º Altera os incisos I, V, VI, IX e o parágrafo único do artigo 2º, do Decreto Municipal nº 34767, de 13 de
março de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º No ato do pedido, o beneficiário deverá apresentar os originais e juntar cópias dos seguintes documentos:
I - documento que comprove que o(s) imóvel(is) integra(m) seu patrimônio: matrícula do imóvel, escritura ou
contrato de compra e venda;
(...)
V - declaração do regime de ocupação de cada imóvel de sua propriedade, sendo obrigatória a solicitação de
alteração no Cadastro Imobiliário da situação do(s) imóvel(is), nos termos do artigo 6º, do Decreto Municipal
nº 34767, de 13 de março de 2018, antes do protocolo do pedido do benefício ;
VI - cópia do espelho do IPTU, com as informações da Inscrição Imobiliária;
(...)
IX - cópia da declaração do IRPF do ano base exercício anterior ao do pedido, ou declaração de isento,
justificando a dispensa de entrega da declaração à RFB.
Parágrafo único. A apresentação de documento ou declaração falsa ensejará o indeferimento de plano do
benefício, sem prejuízo das demais penalidades legais cabíveis, assim como o cancelamento de outros
exercícios já concedidos, caso apurado posteriormente. ’’ (NR)
Art. 2º Altera o artigo 3º, do Decreto Municipal nº 34767, de 13 de março de 2018, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 3º No caso de recebimento de proventos de diversas fontes de renda (locação de imóvel, comércio,
empresas, etc...), o requerente deverá juntar cópia dos documentos relativos a suas rendas e as do co-
proprietário (a) cônjuge, companheiro (a) ou co-herdeiro (a), que comprovem os valores percebidos (contrato
de locação vigente, declaração do valor atual de aluguel assinada pelo locador e locatário com firma reconhecida
e com data recente, declaração contábil, pró-labore, IRPJ, IRPF, balanço com demonstrativos de resultados
e outros que a autoridade tributária julgar necessário).’’ (NR)
Art. 3º Altera o parágrafo único, do artigo 5º, do Decreto Municipal nº 34767, de 13 de março de 2018, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 1º Se constatado a existência de áreas edificadas que não foram cadastradas, deverá o requerente
regularizar o cadastro imobiliário do seu imóvel junto ao Cadastro Imobiliário Municipal antes de solicitar o
benefício.
§ 2º A atualização do regime de ocupação do imóvel é de responsabilidade do proprietário/compromissário.”
(NR)
Art. 4º Altera o artigo 8º, do Decreto Municipal nº 34767, de 13 de março de 2018, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 8º Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 2º, da Lei Municipal nº 4.158, de 8 de
setembro de 1992, com redação dada pela Lei Municipal nº 5.979, de 17 de dezembro de 2003, os pedidos de
isenção devem ser renovados a cada 02 (dois) anos, contados do exercício para o qual foi concedida a isenção.
concessão para o IPTU de 2021: renovação em 2023; e
concessão para o IPTU de 2022: renovação em 2024 e assim sucessivamente.
§ 1º o período de renovação deve seguir os prazos abaixo, impreterivelmente até 31/08:
MÊS DO ANIVERSÁRIO MÊS DO PROTOCOLO
01/02 FEVEREIRO
03/04 MARÇO
05/06 ABRIL
07/08 MAIO
09/10 JUNHO
11/12 JULHO
§ 2º As isenções concedidas para os exercícios de 2019 e 2020, inclusive as renovadas em 2018 para 2019,
deverão ser renovadas em 2023.
§ 3º Não haverá convocação para renovação - o prazo bienal deve ser seguido nos termos deste Decreto. A não
apresentação dos documentos para análise no prazo estabelecido implicará no cancelamento do benefício.
§ 4º Não serão feitas renovações no exercício de 2022.’’ (NR)
Art. 5º Altera o artigo 11, do Decreto Municipal nº 34767, de 13 de março de 2018, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 11. Nos casos de pedido transferência do benefício de um bloco para outro, seguem os mesmos
requisitos e prazos estabelecidos no artigo anterior.
§ 1º Nos casos de venda do imóvel sobre o qual recai a isenção, a mesma poderá ser transferida para outro
imóvel, desde que as transações ocorram no mesmo exercício.
§ 2º No caso de transações posteriores a 31/08, segue o estabelecido no parágrafo único do artigo anterior.
§ 3º Caso não haja aquisição de outro imóvel no mesmo exercício, a isenção será cancelada, devendo o
requerente pleitear a isenção para o novo imóvel adquirido, por meio de administrativo próprio.’’ (NR)
Art. 6º Altera o artigo 12, do Decreto Municipal nº 34767, de 13 de março de 2018, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 12. Quando o beneficiário deixar de atender os requisitos da Lei, o fato deverá ser comunicado ao Fisco
Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da sua ocorrência, através de requerimento na rede de
atendimento da Prefeitura Municipal de Guarulhos, sendo o prazo final o último dia útil do exercício. ’’ (NR)
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DO TESOURO
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria da Fazenda e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento aos seguintes credores:

D E C R E T O S

SECRETARIA DA FAZENDA

ACTCON TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 02.381.997/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 812/2020 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 25255/2021 e 25257/2021
OBJETIVO: Aquisição de solução de acessibilidade e inclusão educacional composta por tecnologia assistiva
com interfaces, acionadores e soluções sistêmicas integradas, acompanhada de garantias técnicas e didático
- pedagógicas.
VALOR: R$ 809.604,20 (oitocentos e nove mil seiscentos e quatro reais e vinte centavos) referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 202200000000002 e 202200000000003
EXIGIBILIDADE: 26/01/2022
JUSTIFICATIVA: Essencial para potencializar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) ofertado aos
alunos da Rede Municipal de Educação.
ALESSANDRO MAURO DA SILVA 28343623860
CNPJ: 14.887.191/0001-60
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7748/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 2193/2021 e 2194/2021.
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 4.891,80 (quatro mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 11.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
público. Tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Municipal de Educação nas
unidades escolares.
ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL - EIRELI
CNPJ: 10.480.433/0001-45
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33192/2021- Secretaria de Educação.
EMPENHO: 24792/2021 e 24794/2021.
OBJETO: Aquisição equipamentos de informática.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 02 Pç Computador para edição gráfica 8.585,00
VALOR: R$ 17.170,00 (dezessete mil cento e setenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de
Educação.
NOTA FISCAL: 1616.
EXIGIBILIDADE: 18/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Para edição de registros audiovisuais, cobertura jornalística e/ou registro de imagens, com
capacidade para produzir materiais com alta qualidade e alta resolução, objetivando a edição e produção de
publicações audiovisuais que dão suporte á proposta pedagógica, como o Programa Saberes em Casa.
ANIBAL CAMARGO XAVIER MANCINI
CNPJ: 20.969.847/0001-96
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36620/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23269/2021 e 23270/2021.
OBJETO: Contratação de artista para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 6.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada.
ATIQUE & ATIQUE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.
CNPJ: 13.379.766/0001-70
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45428/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23913/2021 e 23915/2021.
OBJETO: Contratação do artista Cleyton Pulzi Soares para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 946.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 00.844.138/0001-77
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15747/2021, 15749/2021, 21971/2021, 21972/2021, 21973/2021, 23427/2021,
23428/2021, 24487/2021 e 29510/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 16378/2021, 16381/2021, 17501/2021, 17502/2021, 17534/2021, 17646/2021, 17648/2021, 18354/
2021, 18355/2021, 18356/2021,18358/2021, 21132/2021, 21135/2021 21136/2021 e 21948.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção, reparos, recuperação, adequações
e conservações com fornecimento de material e mão de obra nas unidades da EPG Tizuko Sakamoto - 1ª
medição, EPG Visconde de Sabugosa e EPG Chico Mendes - 2ª medição parcial, EPG Vicente Ferreira Silveira,
EPG Helena Antipoff e EPG Dorival Caymmi - 3ª medição, EPG Sophia Fantazzini Cecchinato - 3ª medição
parcial, EPG Hebert de Souza e Anselmo Duarte - 3ª medição final, período medido para todas as obras, de 01/
11/2021 à 30/11/2021.
VALOR: R$ 652.967,98 (seiscentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito
centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 1072, 1073, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080, 1081, e 1092.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: A contratação em questão é de fundamental importância a fim de garantir a conservação do
patrimônio, com adequado funcionamento e condições de segurança nos equipamentos educacionais sob
responsabilidade da Secretaria de Educação.
BRUNO TADEU RODRIGUES GOMES
CNPJ: 24.167.638/0001-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45426/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23326/2021 e 23327/2021.
OBJETO: Contratação de artista para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 119.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada.
CAROLINE GARCES CARDOSO
CNPJ: 39.275.027/0001-22
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 30945/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 22061/2021 e 22062/2021.
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 9.305,66 (nove mil trezentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 5
EXIGIBILIDADE: 25/01/2022
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JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico, tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Municipal de Educação nas
unidades escolares.
CARVALHO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - EIRELI
CNPJ: 33.160.950/0001-32
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22027/2021, 39677/2021 e 46504/2021 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 13183/2021, 13185/2021, 20938/2021, 20946/2021, 23029/2021 e 23071/2021
OBJETO: Fornecimento de carne bovina.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 3.500 Kg Coxão mole em tiras congelado 37,05
2 9.036 Kg Coxão mole em cubos congelados 36,90
VALOR: R$ 463.103,40 (quatrocentos e sessenta e três mil cento e três reais e quarenta centavos), referente
a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 974, 976, 977, 1013 e 1014
EXIGIBILIDADE: 15/01/2022 e 28/01/2022
JUSTIFICATIVA: Os itens solicitados fazem parte do cardápio da alimentação escolar, distribuída ponto a
ponto, exclusivamente nas Unidades Escolares e Entidades Parceiras desta Municipalidade. Ressaltamos que
a interrupção no fornecimento dos produtos poderá interferir no desenvolvimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, cujo objetivo é suplementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo com
a faixa etária e o período de permanência na unidade escolar.
CLAUDINO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.407.747/0001-12
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7743/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 2454/2021 e 2459/2021.
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Conveniada de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 978,36 (novecentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), referente a recursos vinculados
- Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 21
EXIGIBILIDADE: 25/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico, tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Conveniada de Educação.
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 02.243.019/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10096/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 13002/2021.
OBJETO: Serviços caracterizados de baixa monta e simples execução com a finalidade de manutenção,
reparos, recuperação, adequação e conservação das edificações da EPG Graciliano Ramos, com fornecimento
de material e equipamento - 3ª Medição final - período medido 01/10/2021 a 29/10/2021.
VALOR: R$ 159.277,35 (cento e cinquenta e nove mil duzentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 8250.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços imprescindíveis para garantir a vida útil e satisfatória do equipamento
escolar, assegurando melhores condições de segurança e acessibilidade aos alunos, educadores, pais e
funcionários da Unidade Escolar.
COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO
CNPJ: 10.792.350/0001-91
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45044/2021 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 21425/2021
OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 17800 Kg Arroz tipo 1 7,77
VALOR: R$ 138.306,00 (cento e trinta e oito mil trezentos e seis reais), referente a recursos vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 5398
EXIGIBILIDADE: 10/12/2021
JUSTIFICATIVA: O item solicitado faz parte do cardápio da alimentação escolar, distribuído ponto a ponto,
exclusivamente nas Entidades Parceiras desta Municipalidade. Ressaltamos que a interrupção no fornecimento
do produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, cujo objetivo
é suplementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo a faixa etária e o período de permanência
na unidade escolar.
DAVID MARTINS ROGER 31239073844
CNPJ: 23.685.792/0001-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7745/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 2197/2021 e 2199/2021.
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Conveniada de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 9.794,84 (nove mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 13
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
público. Tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Municipal de Educação nas
unidades escolares.
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ: 09.095.664/0001-56
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2564/2019- Secretaria de Educação.
EMPENHO: 21066/2021, 21067/2021, 324/2022 e 325/2022
OBJETO: Serviços de manutenção e Assistência Técnica em Geral, para os Controles de Acesso (catracas) da
marca DIMEP.
VALOR: R$ 2.646,00 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais), referente a recursos vinculados - Secretaria
de Educação.
NOTA FISCAL: 5415
EXIGIBILIDADE: 25/01/2022.
JUSTIFICATIVA: A contratação de empresa especializada na Manutenção e Assistência de catracas, destinam-
se a dar continuidade na coleta e no bom funcionamento do registro e controle de nossos servidores e visitantes.
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ: 09.095.664/0001-56
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1719/2020- Secretaria de Educação.
EMPENHO: 17558/2021 e 17562/2021
OBJETO: Serviços de manutenção e Assistência Técnica em Geral, para os Controles de Acesso (catracas) da
marca DIMEP.
VALOR: R$ 38.558,30 (trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 5375
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: A contratação de empresa especializada na manutenção e assistência de catracas destina-se
a dar continuidade na coleta e no bom funcionamento do registro e controle de nossos servidores e visitantes.
DORI EDSON FLAUSINO 59587962915
CNPJ: 16.540.490/0001-59
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7746/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 2179/2021 e 2181/2021
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 3.098,14 (três mil e noventa e oito reais e quatorze centavos), referente a recursos vinculados -
Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 11
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022
JUSTIFICATIVA: O programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico. Tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Municipal de Educação nas
unidades escolares.
DUPAC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 12.164.483/0001-49
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 42674/2021- Secretaria de Educação
EMPENHO: 27298/2021 e 27299/2021.
OBJETO: Fornecimento de luvas de latex.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 140.000 Un Luvas de procedimento Látex Tam. “M” 0,45
2 50.000 Un Luvas de procedimento Látex Tam. “G” 0,45
VALOR: R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de
Educação
NOTA FISCAL: 4296
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022
JUSTIFICATIVA: A aquisição dos itens é essencial para garantir a segurança de todos educandos, educadores,
equipes escolares e servidores em meio ao cenário atual de pandemia.

FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 00.354.138/0001-99.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 733/2022 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23316/2021 e 23317/2021.
OBJETO: Aquisição de gênero alimentício.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 1.728 Kg Café fino sabor tmpct 500g vacuo superior 23,67
VALOR: R$ 40.901,76 (quarenta mil novecentos e um reais e setenta e seis centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 8992.
EXIGIBILIDADE: 27/01/2022.
JUSTIFICATIVA: A presente aquisição se destina para suprir as necessidades do Almoxarifado de Suprimentos
da Educação, bem como a relação custo-benefício se comprova através da praticidade e qualidade de
atendimento aos servidores dos diversos Setores da Secretaria de Educação.
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 02.430.968/0001-83
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3954/2020 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 17393/2021 e 17394/2021.
OBJETO: Fornecimento de gás (GLP) em botijões, cilindros e sistema a granel.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 2142,60 Kg Gás Liquefeito (granel) 6,90
2 93 Un Gás Liquefeito (P45) 222,20
3 12 Un Gás Liquefeito (P13) 60,00
VALOR: R$ 36.168,54 (trinta e seis mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), referente
a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 52681 e 52682
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022
JUSTIFICATIVA: Essa aquisição se faz necessária, para o abastecimento da Secretaria de Educação,
considerando o retorno gradativo das aulas presenciais.
JULIANA NASCIMENTO TAINO NUNES
CNPJ: 20.162.914/0001-66
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36648/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23271/2021 e 23272/2021.
OBJETO: Contratação de artista para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 13.090,00 (treze mil e noventa reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 36.
EXIGIBILIDADE: 25/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada.
LAURA DE CAMPOS FRANCOZO
CNPJ: 20.475.069/0001-89
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36639/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23328/2021 e 23329/2021.
OBJETO: Contratação de artista para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a recursos vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 63.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada.
LIMPEC AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 07.512.631/0001-39
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35429/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 17414/2021, 17415/2021, 319/2022 e 320/2022
OBJETO: Serviços no controle de pragas urbanas e vetores.
VALOR: R$ 872.871,81 (oitocentos e setenta e dois mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e um
centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 53
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022
JUSTIFICATIVA: Justifica-se os serviços de controle de pragas para assegurar proteção no atendimento aos
educandos, educadores e demais usuários dos nossos equipamentos educacionais, uma vez que inúmeras
enfermidades podem ser transmitidas através de insetos e animais que invadem os ambientes urbanos.
LUCIANA GONÇALVES MESSIAS TRANSPORTES-ME
CNPJ: 17.137.583/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7736/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 13845/2021 e 13846/2021.
OBJETO: Serviços de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 12.818,14 (doze mil oitocentos e dezoito reais e quatorze centavos), referente a recursos vinculados
- Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 6
EXIGIBILIDADE: 25/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico. Tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Municipal de Educação nas
unidades escolares.
LUIZ GUSTAVO LASSEN
CNPJ: 20.831.395/0001-81
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36642/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23259/2021 e 23260/2021.
OBJETO: Contratação de artista para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 41.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada
M.S.A SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI - ME
CNPJ: 10.965.789/0001-79
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31179/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 18290/2021 e 18291/2021.
OBJETO: Trata-se aquisição de Microcomputador Tipo II - Positivo Master 3200
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 235 Un Microcomputador Tipo II Intermediário 7.698,00
VALOR: R$ 1.809.030,00 (um milhão oitocentos e nove mil e trinta reais), referente a recursos vinculados -
Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 2182.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de aquisição dos microcomputadores que visa atender as demandas administrativas
da Secretaria de Educação, em sua sede e em suas unidades externas.
NATHALIA REZENDE CARVALHO
CNPJ: 30.427.921/0001-04
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45425/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23257/2021 e 23258/2021.
OBJETO: Contratação de artista para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 10.355,00 (dez mil trezentos e cinquenta e cinco reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 26.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada.
NELSON DE FARIA NETO
CNPJ: 30.139.227/0001-83
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36615/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23885/2021 e 23886/2021.
OBJETO: Contratação de artista para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a recursos vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 13.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada
NOVA PRANA - COLÉGIO INCLUSIVO LTDA - ME
CNPJ: 11.245.144/0001-24
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8698/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 2207/2021 e 2210/2021.
OBJETO: Contratação de instituição de ensino especializada para atendimento de diversos alunos.
VALOR: R$ 16.399,23 (dezesseis mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), sendo R$ 12.829,23
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(doze mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de
Educação e R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais), referente a recursos vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 2863 e 2864.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Refere-se a cumprimento de Sentença Judicial.
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
CNPJ: 59.456.277/0001-76
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25375/2020 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 8541/2021 e 8542/2021.
OBJETO: Serviços de atualizações de licenças, manutenção e suporte técnico priorizado para os softwares e
hardware Oracle.
VALOR: R$ 107.988,85 (cento e sete mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente
a recursos vinculados - Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 388895, 388897 e 388900.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Informamos que o serviço em questão é fundamental para a gestão e operação integral da
solução de softwares e hardwares Oracle e seus sistemas suportados, com segurança, confiabilidade,
disponibilidade e desempenho nos dados e informações processadas, quesitos mínimos e indispensáveis para
o bom serviço desta Secretaria aos alunos beneficiados e respectivos pais e responsáveis, demais cidadãos
e projeções para futuros projetos e programas, além de atender os anseios da sociedade, as metas do Governo
Federal para a Educação e prestação de contas aos órgãos fiscalizadores, independente de cronologia
determinada e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 8666/1993.
OSVANILSON DE CASTRO FERREIRA
CNPJ: 42.723.887/0001-96
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45424/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23262/2021 e 23263/2021.
OBJETO: Contratação de artista para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 2.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada.
OTMA SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.884.131/0001-20
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 46513/2021- Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23081/2021.
OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 1.590 Kg Alho nacional 12,22
2 972 Kg Banana nanica 2,78
3 3.832,5 Kg Batata lavada 3,12
4 1.270 Kg Beterraba G 2,48
5 5.165,5 Kg Cenoura G 2,74
6 1.899 Un Casal 3,22
7 4.594 Kg Cebola 2,86
8 1.872 D z Limão 2,77
9 315.951 Un Maça 0,63
10 13.977 Kg Melancia 1,95
11 16.979 Un Melão 4,11
12 91.784 Un Pêssego 0,38
13 1.889 Kg Pepino 2,80
14 1.241 Kg Repolho 2,90
15 11.967 Kg Tomate 4,02
16 765 Kg Vagem 4,80
VALOR: R$ 467.464,82 (quatrocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta
e dois centavos), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 41959, 41963, 41968, 42241, 42456, 42460, 42464 e 42645.
EXIGIBILIDADE: 07/01/2022, 13/01/2022 e 19/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Os itens solicitados fazem parte do cardápio da alimentação escolar, distribuídos ponto a
ponto, exclusivamente, nas Entidades Parceiras desta Municipalidade. Ressaltamos que a interrupção no
fornecimento do produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
cujo objetivo é suplementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo a faixa etária e o período
de permanência na unidade escolar.
PATRICK YURI SUGAHARA
CNPJ: 35.381.402/0001-68
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36617/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23266/2021 e 23267/2021.
OBJETO: Contratação de artista para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), referente a recursos vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 7.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
CNPJ: 11.719.071/0001-65
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 47284/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23276/2021.
OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 1.049,5 Kg Farinha de mandioca 3,79
2 1.022,5 Kg Fubá de milho 3,92
VALOR: R$ 7.985,81 (sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), referente a recursos
vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 44518.
EXIGIBILIDADE: 15/12/2021.
JUSTIFICATIVA: Os itens solicitados são de extrema necessidade para os preparos das refeições que são
servidas nas Unidades Escolares e Entidades Parceiras desta Municipalidade. Ressaltamos que o objetivo é
suplementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo com a faixa etária e o período de
permanência nas escolas.
RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 04.176.836/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 49149/2021 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 27363/2021 e 27364/2021.
OBJETO: Fornecimento de soquete rotativo.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 10.000 Pc Soquete rotativo reforçado 1,74
VALOR: R$ 17.400,00(dezessete mil e quatrocentos reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 9887.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de soquete rotativo para serem utilizados na manutenção das
escolas municipais e sua falta prejudicaria os alunos, educadores, e demais servidores das Unidades Escolares.
RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
CNPJ: 02.573.131/0001-93
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29187/2021 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 27305/2021
OBJETO: Fornecimento de materiais de escritório.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 100 Rl Fita adesiva transparente 45X45m 3,60
VALOR: R$ R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 48077
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais de escritório necessários para garantir a realização dos
procedimentos administrativos realizados em todos os departamentos, com isso otimizando e facilitando a
execução dos trabalhos realizados pelos colaboradores.
RITMIZA PRODUÇÕES LTDA.
CNPJ: 21.702.018/0001-05
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 24821/2021- Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23512/2021 e 23515/2021.
OBJETO: Contratação do artista Igor Bueno da Silva para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 222.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.

JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada
RITMIZA PRODUÇÕES LTDA.
CNPJ: 21.702.018/0001-05
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 24823/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23264/2021 e 23265/2021.
OBJETO: Contratação do artista Luiz Otávio de Sousa Santos para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 223.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada.
S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 12.488.131/0001-49
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14755/2021 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 27292/2021 e 27294/2021.
OBJETO: Fornecimento de sabonete líquido.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 3.000 Un Sabonete líquido erva doce 800ml 8,13
VALOR: R$ 24.390,00 (vinte e quatro mil trezentos e noventa reais), referente a recursos vinculados -
Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 9522.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022
JUSTIFICATIVA: O material irá suprir o Almoxarifado da Secretaria de Educação e a demanda das Unidades
Escolares, que ainda não estão beneficiadas com a verba do PROREDE. A aquisição do item faz parte das
medidas de prevenção que devem ser aplicadas para impedir a propagação do novo coronavírus.
SANDRA VIEIRA RIBEIRO
CNPJ: 28.844.992/0001-52
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45430/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 23320/2021 e 23321/2021.
OBJETO: Contratação de artista para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 24.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada.
SÃO JUDAS ARTE E LAZER LTDA-ME
CNPJ: 53.755.724/0003-73
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8697/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 1760/2021 e 1763/2021.
OBJETO: Contratação de Instituição de Ensino especializada para atendimento a diversos alunos.
VALOR: R$ 57.312,99 (cinquenta e sete mil trezentos e doze reais e noventa e nove centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 2309.
EXIGIBILIDADE: 25/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O serviço refere-se ao cumprimento de Sentença Judicial.
SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.813.463/0001-38
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 51323/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 25066/2021 e 25067/2021
OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 29.160 Un Iogurte parcialmente desnatado com polpa de morango 1,97
VALOR: R$ 57.445,20 (cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), referente
a recursos vinculados - QESE.
NOTA FISCAL: 1413.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O item solicitado faz parte do cardápio da alimentação escolar, distribuído ponto a ponto,
exclusivamente nas Entidades Parceiras desta Municipalidade. Ressaltamos que a interrupção no fornecimento
do produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, cujo objetivo
é suplementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo a faixa etária e o período de permanência
na unidade escolar.
SERVIX INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 01.134.191/0003-09
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 88051/2019 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 19839/2021 e 19840/2021.
OBJETO: Aquisição de Solução Hiperconvergente para central de processamento de dados educacionais.
VALOR: R$ 4.250.000,00 (quatro milhões duzentos e cinquenta mil reais), referente a recursos vinculados -
Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 2021464.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: A aquisição irá impactar o Departamento na necessidade de contratação de um serviço de
manutenção preventiva e corretiva para o atual parque de equipamentos presente no Data Center, já desatualizado
e em final de vida útil, que podem em curto prazo de tempo, não atender mais exigências tecnológicas da
Secretaria de Educação.
SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 27.339.484/0001-54
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 26813/2021 e 46488/2021 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 14778/2021, 14779/2021 e 23076/2021
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 4435 Kg Arroz Agulhinha tipo 1 Pct 5kg 4,26
2 2211 Kg Feijão carioca tipo 1 5,89
VALOR: R$ 31.915,89 (trinta e um mil novecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), referente a
recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 4962 e 4963
EXIGIBILIDADE: 20/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Os itens solicitados fazem parte do cardápio da alimentação escolar, distribuídos ponto a
ponto, exclusivamente nas Entidades Parceiras desta Municipalidade. Ressaltamos que a interrupção no
fornecimento do produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
cujo objetivo é suplementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo a faixa etária e o período
de permanência na unidade escolar.
SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI
CNPJ: 10.737.396/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40803/2021 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 18360/2021
OBJETO: Fornecimento de sanitizante para desinfecção de frutas, verduras e legumes.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 30.000 Un ClimTab efervescente TB 5G - ácido dicloroisocianurico,

seco, 5.1, ONU 2465, II 0,95
VALOR: R$ 28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de
Educação.
NOTA FISCAL: 1672
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022
JUSTIFICATIVA: A aquisição do objeto em questão é essencial e imprescindível, por tratar-se de medida de
proteção e enfrentamento da emergência de saúde pública, garantindo a qualidade sanitária da alimentação
escolar oferecida diariamente aos educandos matriculados em todas as unidades escolares da Rede Municipal
de Educação.
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
CNPJ: 90.347.840/0067-44
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36847/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 15593/2021 e 15594/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção dos elevadores da Sede da Secretaria de Educação.
VALOR: R$ 4.390,52 (quatro mil trezentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 17812.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Justificamos que o serviço em questão é imprescindível para garantir a acessibilidade dos
funcionários, pais, alunos, professores e comunidade nas dependências do Prédio.
TOBIAS VOLKMANN MÚSICA, ARTE E CULTURA LTDA ME
CNPJ: 15.308.962/0001-80.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45429/2021 - Secretaria de Educação.
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EMPENHO: 23322/2021 e 23323/2021.
OBJETO: Contratação de artista Desirée Bastos para apresentação da Orquestra GRU Sinfônica.
VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 146.
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar ao público momentos de cultura, lazer e entretenimento, objetivando, dentre
outras, proteger e valorizar os conhecimentos e expressões da cultura popular implantada.
UA GRAFICA - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI
CNPJ: 28.508.540/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33286/2021 - Secretaria de Educação
EMPENHO: 19595/2021 e 19596/2021.
OBJETO: Fornecimento de banner em lona branca.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 24 M² Banner em lona branca fosca de 380g/m², anti reflexo,

impressão digital colorida. Acabamento em madeira arredondada
com alça/cordinha para suporte ou em ilhós 15,00

VALOR: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), referente a recursos vinculados - QESE
NOTA FISCAL: 1341
EXIGIBILIDADE: 29/12/2021
JUSTIFICATIVA: Contratação para a prestação de serviços gráficos para fomento das ações desenvolvidas
pelo Programa Escola 360, visando a confecção de material instrutivo para a identificação e divulgação das
ações nos equipamentos avocados e geridos por esta Divisão
VALCICLEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA 25034730839
CNPJ: 12.788.706/0001-49
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7741/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 2169/2021 e 2172/2021
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 5.225,36 (cinco mil duzentos e vinte cinco reais e trinta e seis centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 10

EXIGIBILIDADE: 25/01/2022.
JUSTIFICATIVA: O Programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico, tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Conveniada de Educação.
ZERO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
CNPJ: 40.126.323/0001-40
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7740/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 6722/2021, 6725/2021 e 8597/2021.
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 28.524,00 (vinte oito mil quinhentos e vinte quatro reais), referente a recursos vinculados -
Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 5
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022
JUSTIFICATIVA: O programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico. Tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Municipal de Educação nas
unidades escolares
ZT TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 15.178.188/0001-30
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7738/2021 - Secretaria de Educação.
EMPENHO: 2467/2021 e 2472/2021.
OBJETO: Serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos.
VALOR: R$ 24.796,36 (vinte quatro mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), referente
a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
NOTA FISCAL: 140
EXIGIBILIDADE: 28/01/2022
JUSTIFICATIVA: O programa de Transporte Escolar Gratuito é um serviço fundamental e de relevante interesse
publico. Tem como objetivo garantir o acesso e permanência dos alunos da Rede Municipal de Educação nas
unidades escolares.

E para constar, eu (EDNA FROLDI FREITAS), Chefe de Gabinete do Prefeito em exercício, tornei público o
presente Diário Oficial.
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