
Ano XII - Edição 912 - Cidade de Taboão da Serra, 20 de Maio de 2020 - Prefeito Fernando Fernandes Filho

912
E X P E D I E N T E

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO

Secretário de Comunicação:
Daniel Borges

Edição:
Secretaria de Comunicação

Textos e Revisão:
Assessoria de Imprensa

Secretaria de Comunicação 
PMTS

Pça Miguel Ortega, 438
Pq. Assunção - 06756 - 910

Telefone: (11) 4788-5345
www.ts.sp.gov.br

Veículo de Imprensa Oficial
autorizado pela Lei Municipal 

1550-05

As notícias relativas às atividades 
da Câmara Municipal de Taboão 

da Serra são de responsabilidade 
exclusiva do Poder Legislativo.

Impressão: Diário do Litoral

imprensa@taboaodaserra.sp.gov.br

Criada em 18 de Fevereiro de 2005

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

LEI Nº 2315/2020  (De autoria do Colegiado de Vereadores)
Dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção facial em decorrência do enfrentamento da emergência de saúde 
pública durante a pandemia de Covid-19 no âmbito do Município de Taboão da Serra, e dá outras providências
 
Art. 1º Fica determinada a obrigatoriedade do uso de máscara facial, por todos os in-
divíduos que circularem pelo território do município de Taboão da Serra, em especial: 
I - nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, inclusive vias públicas;
II - no interior de:
a) órgãos públicos;
b) nos estabelecimentos privados, comerciais, industriais, prestadores de serviço ou outras atividades.
c) veículos.
d) no transporte público e toda concessão de transporte público e transporte por aplicativo.

Art. 2º A fiscalização do contido nesta Lei ficará a cargo das equipes de Vigilância Sanitária e Epidemiológica e Polícia Civil, 
Polícia Militar e Defesa Civil e será realizada apenas em caráter educativo pelo período de 7 (sete) dias.
§ 1º Decorrido o prazo definido no caput deste artigo será aplicada a penalidade de multa.
§ 2º A penalidade aplicada pela Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros Militares deverá ser encaminhada à Vigilância 
Sanitária do Município de Taboão da Serra para abertura e tramitação de processo administrativo sanitário.

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, conforme o caso, às penas previstas nos incisos I, III e 
IX do artigo 112 da Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 - Código Sanitário do Estado, sem prejuízo de:
a) na hipótese da alínea "a" do inciso II, do disposto na Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor;
b) na hipótese dos artigos 150 ao 156 da Lei Complementar Municipal nº 18 de 14 de setembro de 1994;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar a medida de quarentena instituída pelo 
governo Estadual, podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico.
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FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

LEI Nº 2316/2020
Dispõe sobre: “A divulgação e envio, semanalmente, à Câmara Municipal de relatório atualizado das ações, receitas e despe-
sas de prevenção e combate ao Covid-19 no município de Taboão da Serra enquanto perdurar o estado de calamidade pública 
devido ao Covid-19 e dá outras providências.”

Art. 1º O Executivo divulgará e enviará, semanalmente, à Câmara Municipal de relatório atualizado das ações, receitas e 
despesas de prevenção e combate ao Covid-19 no Município de Taboão da Serra enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública devido ao Covid-19.

Art. 2º O relatório descreverá os recursos próprios e recebidos por transferência dos outros entes da federação, bem como 
a individualização das despesas correspondentes ao uso deste recurso, os recursos recebidos para fins de enfrentamento da 
emergência sanitária decorrente do coronavírus (COVID19), além de informações, além de casos notificados, descartados, 
confirmados, casos em andamento, curados, óbitos, vagas em leitos de hospitais, isolamento social, fechamento de estabele-
cimentos comerciais, quantidade de multas aplicadas, presos em flagrante pela Guarda Civil Municipal por desrespeitar as 
medidas sanitárias. 

Parágrafo único – O primeiro relatório deve constar as informações, referidas no caput desta Lei, desde o início das medidas 
de prevenção e combate ao COVID-19.

Art. 3º Deverá ser encaminhado, semanalmente, informações sobre estoque, consumo semanal e programação de compras 
dos seguintes equipamentos de proteção individual para atendimento dos casos suspeitos ou confirmados para COVID-19: 

I - Avental cirúrgico descartável (por unidade);
II - Macacão de proteção (por unidade);
III - Máscara cirúrgica com tiras e com elástico (por unidade);
IV - Máscara de proteção respiratória PFF-2/Nº 5 (por unidade);
V - Óculos de proteção (por unidade);
VI - Protetor facial rígido (por unidade);
VII - Propés (por unidade);
VIII - Touca cirúrgica com elástico (por unidade); e
IX - Antisséptico para mãos em gel (por litro).

Art. 4º As informações deverão ser encaminhadas via protocolo presencial à Câmara Municipal 

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e de outros entes da Fede-
ração. 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 21 de março de 2020.
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EXTRATO DE CONTRATO
Contratante:P.M.T.S. Contratada: ALEXANDRE 
FRANCISO DA SILVA–ME. Objeto Resumido:Contrato 
Emergencial, para adequação e adaptação do SER para 
Hospital Campanha-Estr. das Olarias,670– Jd.Triângulo, 
para combate da Pandemia do Coronavírus. Vigência:90 
dias de 19/05/20 até 27/06/20, a data de início retroagir-
-se-á ao dia 27/03/20, data da Ordem de Início 16/20. Exe-
cução:30 dias da Ordem de Inicio da Secretaria de Obras. 
Valor Contratado:R$ 304.734,42-Processo:DISPENSA 
Nº S-616/20-Assinatura: 19/05/20.
TAKASHI SUGUINO–SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial Nº. G-005/2020. Processo Adminis-
trativo Nº. 34365/2019. Objeto: RP - “Locações de equi-
pamentos, estruturas e materiais em eventos comemo-
rativos do município, tais como palco, cadeiras, mesas, 
geradores, tendas e outros”. Contratante: Prefeitura do 
Município de Taboão da Serra. Contratadas: *RISE CO-
MERCIO, COMUNICACAO EVENTOS LTDA EPP, 
para os itens e pelos valores unitários: 1 - Locação de 
palco/m2 – R$ 100,00; 2 - Locação de fechamento/mtl 
– R$ 20,00; 3 - Locação de grade de proteção/mtl – R$ 
15,00; 4 - Locação de barricada/mtl – R$ 42,00; 5 - Lo-
cação de piso de madeirit/m2 – R$ 40,00; 6 - Locação 
de piso easy floor/m2 – R$ 30,00; 7 - Locação de torres 
de p.a./un – R$ 56,00; 8 - Locação de praticável/un – R$ 
50,00; 9 - Locação de pórtico/un – R$ 400,00; 16 - Lo-
cação de grupo de gerador 450 kva/un – R$ 3.459,75; 
17 - Locação de grupo de gerador de 250 kva/un – R$ 
1.732,81; 18 - Locação de grupo de gerador de 100 kva/
un – R$ 1.127,11; 20 - Locação de tendas de 10 X 10/
un – R$ 1.021,74; 21 - Locação de tendas 05 X 05/un – 
R$ 340,58; 22 - Locação de tendas de 04 X 04/un – R$ 
298,01; 23 - Locação de tendas 03 X 03/un – R$ 255,43; 
10 - Locação de house mix/un – R$ 40,00; 11 - Locação 
de fechamento em lonas/m2 – R$ 40,00; 12 - Locação 

de camarotes/m2 – R$ 90,00; 13 - Locação de stand em 
octanorme/m2 – R$ 100,00; 14 - Locação de tablado/m2 
– R$ 40,00; 15 - Locação de camarim artístico/M2 – R$ 
140,00; 19 - Locação de grupo de gerador de 350 kva/
un – R$ 2.599,22; *R. RIBAS REPRESENTAÇÃO CO-
MERCIAL ME, para os itens e pelos valores unitários: 
24 - Locação de cadeira plásticas/un – R$ 2,40; 25 - Lo-
cação de mesas plásticas/un – R$ 3,84; conforme valores 
constantes do quadro resumo, parte integrante do referi-
do processo. Assinado em 12 de maio de 2020. Takashi 
Suguino - Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº. G–009/2020. Processo Adminis-
trativo Nº. 5485/2020. Objeto: RP-“Aquisição de gases 
medicinais e locação de cilindros - PAD”. Contratante: 
Prefeitura do Município de Taboão da Serra. Contratada: 
*Air Liquide Brasil Ltda; para o objeto da licitação, pelo 
valor total de R$ 535.458,60/anual, sendo: item 1- Lo-
cação mensal de cilindro de alum 1/3 ou 5lt no valor de 
R$45,9982/m3; item 2-Locação mensal de cilindros de 
8/3 ou 40lt aço, no valor de R$48,5625/m3; item 3-Lo-
cação mensal de cilindros aço 1/3 ou 5lt, no valor de 
R$50,7742/m3 e item 4-oxigenio gasoso medicinal, no 
valor de R$15,8593/m3, valor constante do quadro resu-
mo, parte integrante do processo. Prazo de vigência: 12 
(doze) meses, a contar da data da assinatura. Assinado 
em 19 de maio de 2020. Takashi Suguino - Secretário 
Municipal de Administração.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Errata de publicação do processo: 26906/2018, Razão 
Social: ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA DROGA-
RIA, CNPJ: 24.812.235/0002-27, publicado na Impressa 
oficial da Cidade de Taboão da serra, Edição Nº 909, Ano 
XII, pagina 02, de 08 de Maio de 2020, ONDE SE LÊ: 
Deferida a solicitação de Renovação de Licença de Fun-
cionamento, LEIA-SE: Deferida a solicitação de Licença 
de Funcionamento Inicial.
*****

SECRETARIA DA FAZENDA
Despacho do Ordenador de Pagamentos

Acolhendo as justificativas das autoridades competentes, responsáveis e ordenadores de despesas de seus órgãos, que 
demonstraram a satisfação do requisito de relevante razão de interesse publico, de que trata a parte final do artigo 5º 
do Estatuto das Licitações, Lei Federal 8.666/93 e demais alterações, para justificar o pagamento de cada uma das 
despesas a seguir indicadas, independentemente da ordem cronológica da respectiva exigibilidade:

    a) Despesas regularmente empenhadas relativas à Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial da União 
e Imprensa Oficial Municipal, essenciais ao cumprimento do principio da publicidade dos atos praticados na gestão 
do governo municipal.

Empresa Documento Fiscal Valor R$

MARIA NORMA BARREIRO DE CASTRO PUBLICIDADE NF-12551 2.240,00

IMESP-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A NF-1423156 3.761,35

b) Despesas regularmente empenhadas relativas a serviços de caráter contínuo, imprescindíveis para o regular funcio-
namento das atividades administrativas do Município, cuja inadimplência acarretaria a interrupção no fornecimento 
de serviços de natureza essencial.

Empresa Documento Fiscal Valor R$

TERAPEUTICA ACREDITE EIRELI NF-603 3.003,97

CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI     NF-0046 3.988,62

INTER TELECOM COM.LOC.EQUIP.COMUN.LTDA EPP NF-27797/27900 40.000,00

COMERCIAL KRF EIRELI NF-496/497 4.900,00

VUCVANS COMERCIO E DISTR.DE AUTO PECAS LTDA. NF-399/400/413/414/415/398/407/408/409/410/420 6.830,00

COMERCIAL OALL PARTS LTDA-ME NF 25447/2569/2557/2558/2560/2561/2562/2563/2564/
2565/2566/2567/2568/2559/2586/25872588/2541/2548/
2549/2550/2551/2552/2571/2572/2573/2579/2580/2581/
2582/2603/2604/2605/2606

19.298,17

SILCON AMBIENTAL L.TDA NF-17612 75.942,01

CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S/A.  NF-1839/1840/1841/1842/ 1.507.159,42

ARC COM. CONSTRUCAO E ADM. DE SERVICOS LTDA. NF-5415 441.666,66
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