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Audiência Pública

PREFEITO MUNICIPAL
Rafael Ramiro Carneiro
OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura da Estância de Atibaia,
CONVOCA os interessados e o público em
geral para a Audiência Pública a ser realizada
no dia 9 de outubro de 2017, segunda-feira,
às 18 horas, no Auditório do Fórum da
Cidadania, localizado na Avenida Nove de
Julho, 185 – Centro, neste Município, a pedido
da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente,
para exposição e discussão do projeto de
implantação de loteamento, localizado na
Estrada Municipal Hisaichi Takebayashi, sem
número, Bairro da Usina, objeto da matrícula
n°107.995, totalizando área de 397.292,33 m²,
localizada na Zona Predominante Residencial
5-ZR5, com 481 lotes, de acordo com a lei
complementar n°714/2015, conforme processo
administrativo da Prefeitura da Estância de
Atibaia n°27.805/2017.
Essa audiência pública será promovida pela
Ouvidoria Geral do Município e coordenada
pelo Sr. Rafael Ramiro Carneiro, Ouvidor
Geral do Município nos termos do Decreto
nº 8.258 de 27 de junho de 2017 que, nesse
edital de convocação, no uso das atribuições,
previstas no artigo 5º, item IV, indica e nomeia
a mesa diretiva dos trabalhos: Presidente –
Engenheiro Renato Barreto Pacitti, Diretor
de Urbanismo da Secretaria de Urbanismo
e Meio Ambiente; Secretário – Engenheiro
Nivaldo José Mathias, Gerente da Divisão
de Planejamento Urbano da Secretaria de
Urbanismo e Meio Ambiente; Assistente – Dr.
Messias Camilo dos Santos Júnior, Secretário
de Assuntos Jurídicos e Cidadania.
A Audiência Pública tem por objetivo
recolher subsídios para o processo de
tomada de decisões do Poder Executivo, no
sentido de proporcionar a todos os cidadãos
a oportunidade de encaminhar seus pleitos,
sugestões e opiniões; identificar de forma mais
ampla os aspectos relevantes à matéria e dar
publicidade a um assunto de interesse público.
A participação na audiência é aberta a todo e
qualquer cidadão, bem como a associações,
conselhos e todas as classes representativas da
população. Os critérios usados nesta audiência
pública obedecerão ao artigo 7º do Decreto
5.525/2008 e seus respectivos parágrafos,
assim como suas alterações estabelecidas
pelo Decreto 8.258/2017. Para obter mais
informações, os interessados devem se dirigir
à Ouvidoria Geral do Município, na Rua São
Vicente de Paula, n°17 – Centro, de 2ª à 6ª
feira, das 10 horas às 16 horas.

Compras, Licitações e
Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura da Estância de Atibaia,
CONVOCA os interessados e o público em
geral para a Audiência Pública a ser realizada
no dia 19 de outubro de 2017, quinta-feira,
das 18h00 às 21h00, no Auditório do Fórum
da Cidadania localizado na Avenida Nove
de Julho, 185 - Centro , para tratar sobre
as alterações viárias a serem realizadas
no Jardim do Lago, tendo em vista ser
assunto de interesse público e reivindicação
dos moradores e comerciantes locais. Essa
Audiência Pública será promovida pela
Ouvidoria Geral do Municipio e coordenanda
pelo Srº Rafael Ramiro Carneiro, Ouvidor
Geral do Município, nos termos do Decreto nº
5.525 de 11 de abril de 2008 regulamentado
pelo Decreto 8.258 de 27 de junho de 2017
que, nesse edital de convocação e no uso das
atribuições previstas no artigo 5º, item IV,
indica e nomeia ad hoc 03 (três) membros
representantes do Poder Público Municipal
para compor a mesa diretiva dos trabalhos:
Presidente: Lucas de Oliveira Cardoso
– Secretário Municipal de Transportes e
Trânsito, Secretário – Walter Ribeiro Chaves
– Diretor do Departamento de Trânsito e
Assistente: Srº Messias Camilo dos Santos
Júnior – Secretário de Assuntos Jurídicos e
da Cidadania. A Audiência Pública tem por
objetivo recolher subsídios para o processo de
tomada de decisões do Poder Executivo, no
sentido de proporcionar a todos os cidadãos
a oportunidade de encaminhar seus pleitos,
sugestões e opiniões; identificar de forma mais
ampla os aspectos relevantes à matéria e dar
publicidade a um assunto de interesse público.
A participação na audiência é aberta a todo
e qualquer cidadão, bem como a conselhos,
associações e todas as classes representativas
da população. Os critérios de uso da palavra,
tempo de fala, bem como impugnação das
perguntas, obedecerão ao artigo 4º do Decreto
8.258/2017 e seus respectivos parágrafos. Para
obter maiores informações os interessados
poderão se dirigir à Ouvidoria Geral do
Município, na Rua São Vicente de Paula, 17
– Centro, de 2ª à 6ª das 10h00 às 16h00 horas.

A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna
público para conhecimento dos interessados a
abertura das licitações:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2017,
PROCESSO Nº
31.752/2017, cujo o
objeto é o registro de preços para eventual
prestação de serviços de assistência técnica
e fornecimento de peças, destinados a
manutenção e conservação dos veículos leves
de diversas Secretarias desta Prefeitura, de
forma parcelada, por um período de 12 (doze)
meses. Entrega dos envelopes e início da
sessão de lances: “Proposta e Documentação”,
às 14 hs dia 23 de outubro de 2.017, na Sala de
Licitações, situada à Rua Bruno Sargiani, 100,
Vila Rica – Atibaia – SP.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2017,
PROCESSO Nº 28.877/2017, cujo o objeto é
o registro de preços para eventual aquisição
de materiais de laboratório, destinados
a realização de exames hematológicos e
sorológicos da Rede Municipal da Saúde, da
Secretaria Municipal de Saúde, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze)
meses. Entrega dos envelopes e início da
sessão de lances: “Proposta e Documentação”,
às 14 hs dia 24 de outubro de 2.017, na Sala de
Licitações, situada à Rua Bruno Sargiani, 100,
Vila Rica – Atibaia – SP.
Para aquisição dos editais os interessados
deverão acessar os sites http://www.atibaia.
sp.gov.br/lic/cm.asp, ou, dirigir-se à sede da
Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis
da 10hs às 16 hs, mediante o recolhimento de
emolumentos no valor de R$ 10,00(dez reais).

PREFEITURA
DA
ESTÂNCIA
DE
ATIBAIA,“FORUM DA CIDADANIA“, aos
29 de setembro de 2017.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2017,
PROCESSO Nº 32.117/2017, cujo o objeto é
o registro de preços para eventual aquisição de
livros didáticos, destinados aos uso dos alunos
do Ensino Fundamental, da Rede Municipal
de Ensino da Secretaria de Educação, com
entregas parceladas por um período de 12 (doze)
meses. Recebimento de propostas iniciais até:
19/10/2017 às 08h25m. Abertura de propostas
e início da sessão de disputa de preços dia:
19/10/2017 às 08h30m. para aquisição do(s)
edital(is) os interessados deverão acessar os
sites http://www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp
ou www.bbmnetlicitacoes.com.br

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, FÓRUM DA CIDADANIA, 13
de setembro de 2017.

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Demais informações: Departamento de
Compras e Licitações, sito à Rua Bruno
Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510

Saulo Pedroso de Souza

Rafael Ramiro Carneiro
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO

Secretaria de Administração – Departamento
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de Compras e Licitações, 03 de outubro de
2.017.
João Alberto Siqueira Donula
Diretor do Departamento de Compras e
Licitações
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO N.º 26.157/17
PREGÃO ELETRÔNICO N° 190/17

Objeto:
Aquisição
de
materiais
e
equipamentos de uso veterinário, destinados
ao uso da Coordenadoria Especial de Bem
Estar, Saúde, Proteção, Direitos e Defesa
Animal. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos
elementos constantes no presente processo
administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso
VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a
manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na
íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº
190/17, referente ao objeto em epígrafe, com os
respectivos valores unitários, entre parênteses,
para os lotes indicados, ofertados pelas
empresas adjudicatárias, conforme se descreve
abaixo: EVOLUÇÃO PET - COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E
VETERINÁRIA LTDA - ME, para os lotes 02
(R$ 73,60), 05 (R$ 1.168,00), 14 (R$ 158,00)
e 15 (R$ 158,00), perfazendo o valor total da
proposta em R$ 3.810,00 (três mil, oitocentos e
dez reais). ESFERA MASTER COMERCIAL
EIRELI - EPP, para os lotes 03 (R$ 141,60), 11
(R$ 7.750,00) e 17 (R$ 8.000,00), perfazendo
o valor total da proposta em R$ 16.174,80
(dezesseis mil, cento e setenta e quatro reais
e oitenta centavos). VS COMÉRCIO EIRELI
- EPP, para o lote 16 (R$ 1.200,00) perfazendo
o valor total da proposta em R$ 2.400,00 (dois
mil e quatrocentos reais). Os LOTES 01 e
04 foram FRACASSADOS. Os LOTES 06,
07, 08, 09, 10, 12 e 13 foram DESERTOS.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. À Divisão de Licitações, para registro da
homologação, publicação, registro no Sistema
de Contratos, emissão da Autorização de
Fornecimento e demais anotações legais;
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 28 dias
do mês de setembro de 2017. Saulo Pedroso de
Souza - Prefeito Municipal.
PROCESSO N.º 28.419/17
PREGÃO ELETRÔNICO N° 192/17
Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de carpetes, destinado ao uso
do Cine Itá e Centro de Convenções, da
Secretaria de Cultura e Eventos, com entregas
parceladas, por um período de (12) doze
meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos
elementos constantes no presente processo
administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso
VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a
manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na
íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº
192/17, referente ao objeto em epígrafe, com
o respectivo valor unitário, entre parênteses,
para o lote indicado, ofertado pela empresa
adjudicatária, conforme se descreve abaixo:
VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA
- ME, para o lote 01 (R$ 83,80). Publique-se

na forma da lei. Encaminhe-se: 1 – À Divisão
de Licitações, para registro da homologação,
publicação, lavratura da Ata de Registro de
Preços, registro no sistema de licitações e
demais anotações legais; 2 – À Divisão de
Compras Diretas, para controle e emissão
das Autorizações de Fornecimento; 3 – À
Secretaria de Cultura e Eventos, para as demais
providências, devendo emitir as solicitações
e autorizações das respectivas despesas.
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 29 dias
do mês de setembro de 2017. Saulo Pedroso de
Souza - Prefeito Municipal.
Secretaria de Administração, Departamento
de Compras e Licitações, 03 de outubro de
2017.
Adriane Trofino
Pregoeira
PROCESSO Nº 26.528/17
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/17

OBJETO: Registro de preços para eventual
prestação de serviços de assistência técnica
e fornecimento de peças, destinados a
manutenção e conservação dos veículos
pesados de diversas Secretarias desta
Prefeitura, de forma parcelada, por um período
de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em
face dos elementos constantes no presente
processo administrativo, e ao disposto no art.
43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e
em especial a manifestação do Sr. Pregoeiro,
que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão
Presencial Nº 076/17, referente ao objeto em
epígrafe, com os respectivos valores unitários
entre parênteses para os lotes indicados,
ofertados pelas empresas adjudicatárias
conforme descrito abaixo: ZERGO PECAS
E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
EPP, para os lotes 07 (R$ 136,00), lote 08
(R$ 136,00), lote 20 (R$ 136,00) e lote 21
(R$ 136,00); J. DO A. MINE ATIBAIA ME,
para o lote 19 (R$ 105,00); RENOVA AUTO
PECAS E SERVICOS LTDA ME, para o lote
22, com desconto de 39% no valor das peças;
Os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 e 18 foram DESERTOS.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. À Divisão de Licitações, para registro da
homologação, publicação, lavratura da Ata
de Registro de Preços, registro no sistema
de licitações e demais anotações legais; 2. À
Divisão de Compras Diretas, para controle e
emissão das Autorizações de Fornecimento;
3. Às Secretarias interessadas, para as demais
providências, devendo emitir as solicitações
e autorização das respectivas despesas.
Prefeitura da Estância de Atibaia, ao 29º dia
do mês de setembro de 2017. Saulo Pedroso de
Souza – Prefeito Municipal.
Secretaria de Administração, Departamento
de Compras e Licitações, 03 de outubro de
2017.
Flavio Waldemar Brajon
Pregoeiro
EXTRATO DE CONTRATOS

Processo nº 3.211/10 – Concorrência Pública
n.º 018/12 – 4º Termo de Aditamento ao
Contrato de Permissão de Serviços n.º 037/13
– Permitente: Prefeitura da Estância de Atibaia
– Permissionária: Luciana Del Ry – ME –
Objeto: Prorrogação de prazo – Vigência: 06
meses – Assinatura: 01/09/17.
Secretaria de Administração, 03 de outubro
de 2017.
João Alberto Siqueira Donula
Diretor do Departamento de Compras e
Licitações
EXTRATO DE TERMO DE
ADITAMENTO
Tornamos público que o Termo de Aditamento
relacionado a seguir, encontra-se disponível no
site: www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento
de Compras e Licitações da Prefeitura da
Estância de Atibaia, à Rua Bruno Sargiani, n.º
100, Vila Rica, Atibaia-SP.
Processo n.º 15.857/17
Pregão Eletrônico n.º 109/17
1º Termo de Aditamento à Ata de Registro de
Preços n.° 526/17
Data de assinatura: 03 de Outubro de 2017.
Empresa: RLP DE ANGELI – COMERCIAL
- EPP.
Objeto: O presente termo tem por objeto a
troca da marca do Lote 01.
Secretaria de Administração, aos 03 dias do
mês de Outubro de 2.017.
João Alberto Siqueira Donula
Diretor do Departamento de Compras e
Licitações
EXTRATO DE ATAS
Tornamos público que as Atas de Registro de
Preços relacionadas a seguir, encontram-se
disponíveis no site: www.atibaia.sp.gov.br e
no Departamento de Compras e Licitações
da Prefeitura da Estância de Atibaia, à Rua
Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia-SP.
PROCESSO N.º 24.054/17
Pregão Eletrônico N.º 182/17
Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de medalhas e troféus, destinados
ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer, com
entregas parceladas por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
20/09/2018).
Atibaia, 20 de Setembro de 2.017.
Ata de Registro de Preços n.º 634/17
Empresa: REMA ARTE ESPORTE LTDA
EPP.
Lote: 01
Descrição: Medalhas, medalha com projeto
personalizado para cada evento específico, de
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cunho cultural ou esportivo, para atendimento
dos interesses da prefeitura de estância de
Atibaia. o material utilizado deverá ser em
zamac (zinco, cobre e magnésio) fundido
por centrifugação, com o emprego de liga
metálica misto de baixo ponto de fusão. As
faces da medalha possuem detalhes em alto
e baixo relevo formando um único corpo, nas
dimensões, forma, conteúdo e detalhamento
de acordo com o modelo proposto. o peso
mínimo é de 65 gramas, a área mínima 7 cm
e a espessura de 4 mm. O anverso recebe o
cunho do brasão do município da Prefeitura
da Estância de Atibaia, Secretaria de Esporte
e Lazer em 3D, e o verso é composto de uma
cavidade contornada com aplique de adesivo
branco com resina de cobertura. Fita especial
acetinada com sublimação com face dupla,
largura de 3 cm e comprimento de 80 cm, arte
com a logomarca da Prefeitura de Estância de
Atibaia e efeitos gradientes especiais.
Consumo Estimado Anual: 7.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,90
Valor Total: R$ 27.300,00

Lote: 02
Descrição: Troféu, troféu de 40 cm, troféu
especial personalizado, características, base
confeccionada com madeira MDF e corpo do
troféu confeccionado em metal zamak. Base
dividida em dois patamares, primeira com
altura de 6,5 cm e circunferência 13,1 cm,
segunda com altura de 1,6 cm e circunferência
de 7,7 cm. Fixado na base inferior adesivo
metalizado, ouro, prata ou bronze, com
impressão colorida, dimensões 5,5 x9 cm, para
indicação da modalidade, naipe e classificação.
Fixadas na base superior no sentido vertical,
duas hastes de metal, paralelas, formato
irregular, bordas em 3D, vazadas no centro,
formato geométrico, projeção tridimensional,
revestimento metalizado e contorno sinuoso,
dimensões: 23 cm de altura e 12,26 cm de
largura. Na extremidade inferior da haste
frontal as logomarcas: Prefeitura da Estância
de Atibaia, Secretaria de Esportes e Lazer, em
alto relevo. Acima destas, dentro do espaço
vazado, figura, traços da logomarca de Atibaia
em acrílico, impressão UV integradas a haste
nas cores da Prefeitura. Para união das duas
hastes, devendo ficar afastadas 2 cm uma
da outra, deverá ser utilizado 03 fixadores
ocultos de modo a preservar a integridade
das respectivas superfícies, com relevos,
contornos, detalhes vazados e outros elementos
decorativos complementares personalizados.
Na extremidade superior troféu peça de
MDF redonda com 1,6 cm de altura por 4,3
cm de circunferência. Sobre esta, peça de
metal fundido, formato circular, o brasão da
Prefeitura da Estância de Atibaia em 3D em
alto relevo sem pintura. Acabamento, banhos,
mistos, duas cores, composição: ouro e ouro
velho, prata e prata velha e cobre metalizado
com cobre envelhecido, dimensões: 7,5 cm de
largura, 7,4 cm de altura e 4 mm de espessura.
Consumo Estimado Anual: 300
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 100,00
Valor Total: R$ 30.000,00

Lote: 03
Descrição: Troféu, troféu de 50 cm, troféu
especial personalizado, características, base
confeccionada com madeira MDF, e corpo
do troféu confeccionado em metal zamak.
Base com altura de 10,3 cm e circunferência
15,4 cm. Fixado na base inferior adesivo
metalizado, ouro, prata ou bronze, com
impressão colorida, dimensões 8 x10 cm, para
indicação da modalidade, naipe e classificação.
Fixadas na base superior no sentido vertical,
duas hastes de metal, paralelas, formato
irregular, bordas em 3D, vazadas no centro,
formato geométrico, projeção tridimensional,
revestimento metalizado e contorno sinuoso,
dimensões: 28,1 cm de altura e 15,5 cm de
largura. Na extremidade inferior da haste
frontal as logomarcas: Prefeitura da Estância
de Atibaia, Secretaria de Esportes e Lazer, em
alto relevo. Acima destas dentro do espaço
vazado, figura, traços da logomarca de Atibaia
em acrílico impressão UV integradas a haste
nas cores da Prefeitura. Para união das duas
hastes, devendo ficar afastadas 2 cm uma
da outra, deverá ser utilizado 03 fixadores
ocultos de modo a preservar a integridade
das respectivas superfícies, com relevos,
contornos, detalhes vazados e outros elementos
decorativos complementares personalizados.
Na extremidade superior troféu peça de
MDF redonda com 2,3 cm de altura por 9
cm de circunferência. Sobre esta, peça de
metal fundido, formato circular, o brasão da
Prefeitura da Estância de Atibaia em 3D alto
relevo sem pintura. Acabamento, banhos,
mistos, duas cores, composição: ouro e ouro
velho, prata e prata velha e cobre metalizado
com cobre envelhecido, dimensões: 9,4 cm de
largura, 9,3 cm de altura e 4mm de espessura.
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 115,00
Valor Total: R$ 23.000,00

Lote: 04
Descrição: Troféu, troféu de 60 cm, troféus
especiais personalizados, características, base
confeccionada com madeira MDF, e corpo do
troféu confeccionado em metal zamak. Fixado
na base adesivo metalizado, ouro, prata ou
bronze, com impressão colorida, dimensões 8
x 10 cm, para indicação da modalidade, naipe
e classificação. Fixadas na base superior no
sentido vertical, duas hastes de metal, paralelas,
formato irregular, bordas em 3D, vazadas
no centro, formato geométrico, projeção
tridimensional, revestimento metalizado e
contorno sinuoso. Na extremidade inferior
da haste frontal as logomarcas: Prefeitura da
Estância de Atibaia, Secretaria de Esportes e
Lazer, em alto relevo. Acima destas dentro do
espaço vazado, figura, traços da logomarca de
Atibaia em acrílico impressão UV integradas
a haste nas cores da Prefeitura. Para união
das duas hastes, devendo ficar afastadas 2 cm
uma da outra, deverá ser utilizado 03 fixadores
ocultos de modo a preservar a integridade
das respectivas superfícies, com relevos,
contornos, detalhes vazados e outros elementos
decorativos complementares personalizados.
Na extremidade superior troféu peça de
MDF redonda com 2,3 cm de altura por 9

cm de circunferência. Sobre esta, peça de
metal fundido, formato circular, o brasão da
Prefeitura da Estância de Atibaia em 3D alto
relevo sem pintura. Acabamento, banhos,
mistos, duas cores, composição: ouro e ouro
velho, prata e prata velha e cobre metalizado
com cobre envelhecido.
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 131,00
Valor Total: R$ 26.200,00
Lote: 05
Descrição: Troféu, troféu de 25 cm, troféu
especial personalizado, características, base
confeccionada com madeira mdf, e corpo
do troféu confeccionado em metal zamak.
Base do troféu com 3 cm de altura e 8 cm
de circunferência. Fixado na base adesivo
metalizado, ouro, prata ou bronze, com
impressão colorida, dimensões 2,55 x 8
cm, para indicação da modalidade, naipe
e classificação. Fixadas na base no sentido
vertical, duas hastes de metal, paralelas,
formato irregular, bordas em 3D, vazadas
no centro, formato geométrico, projeção
tridimensional, revestimento metalizado e
contorno sinuoso, dimensões 15 cm de altura
e 6,6 cm de largura. na extremidade inferior
da haste frontal as logomarcas: Prefeitura da
Estância de Atibaia, Secretaria de Esportes e
Lazer, em alto relevo. Acima destas dentro do
espaço vazado, figura, traços da logomarca de
Atibaia em acrílico impressão UV integradas
a haste nas cores da Prefeitura. Para união
das duas hastes, devendo ficar afastadas 2 cm
uma da outra, deverá ser utilizado 03 fixadores
ocultos de modo a preservar a integridade
das respectivas superfícies, com relevos,
contornos, detalhes vazados e outros elementos
decorativos complementares personalizados.
Na extremidade superior troféu peça de
MDF redonda com 1,3 cm de altura por 4,3
cm de circunferência. Sobre esta, peça de
metal fundido, formato circular, o brasão
da Prefeitura da Estância de Atibaia em 3 D
alto relevo sem pintura. Acabamento, banhos,
mistos, duas cores, composição, ouro e ouro
velho, prata e prata velha e cobre metalizado
com cobre envelhecido, dimensões: 5,8 cm de
largura, 5,7 cm de altura e 4 mm de espessura.
Consumo Estimado Anual: 300
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 60,00
Valor Total: R$ 18.000,00
PROCESSO N.º 28.418/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/17
Objeto: Registro de preços para eventual
fornecimento de refeições (marmitex),
destinados ao consumo do SAMU, da
Secretaria Municipal da Saúde e da Secretaria
de Agropecuária e Abastecimento, com
entregas parceladas por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
02/10/2018).
Atibaia, 02 de Outubro de 2.017.
Ata de Registro de Preços n.º 655/17
Empresa: EZIQUIEL DE OLIVEIRA
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Valor Total: R$ 89.250,00

COTA PRINCIPAL

COTA RESERVADA

Lote: 01
Descrição: Marmitex, entregas inclusive
aos finais de semana e feriados; embalagem:
isopor e/ou alumínio; acessórios: talheres
descartáveis (garfo e faca), guardanapos;
cardápio sugerido: arroz/macarrão; feijão;
carne/frango/peixe (duas variedades, tamanho
médio); legumes: duas variedades; verduras:
duas variedades; frutas da época; suco de
frutas de no mínimo 200 ml.
Consumo Estimado Anual: 24.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 16,50
Valor Total: R$ 396.000,00

Lote: 01
Descrição: PÃO FRANCÊS, ingredientes:
farinha trigo, fermento biológico, sal, açúcar,
margarina, reforçador, água e gordura vegetal.
Peso: entre 50 e 80 gr; características físicos
químicos por 50 grs do produto: 40 gr de
farinha de trigo, 0,8 gr de sal; 0,4 gr de
reforçador; 24 ml de água; 0,2 gr de açúcar;
1,2 gr de fermento biológico; 0,4 gr de gordura
vegetal; pesando 50 gr por unidade; vida útil de
6 horas; O pão deverá estar embalado em sacos
plásticos transparente, de maneira higiênica e
ordenados, sem amassá-los. Será rejeitado o
pão queimado ou mal cozido. O pão deve estar
assado e pronto para consumo.
Consumo Estimado Anual: 2.500
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 11,90
Valor Total: R$ 29.750,00

COTA RESERVADA
Lote: 02
Descrição: Marmitex, entregas inclusive
aos finais de semana e feriados; embalagem:
isopor e/ou alumínio; acessórios: talheres
descartáveis (garfo e faca), guardanapos;
cardápio sugerido: arroz/macarrão; feijão;
carne/frango/peixe (duas variedades, tamanho
médio); legumes: duas variedades; verduras:
duas variedades; frutas da época; suco de
frutas de no mínimo 200 ml.
Consumo Estimado Anual: 8.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 16,50
Valor Total: R$ 132.000,00
PROCESSO N.º 28.784/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/17
Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de pão francês, destinado ao
consumo do Corpo de Bombeiros da Secretaria
de Segurança Pública, com entregas parceladas
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
03/10/2018).
Atibaia, 03 de Outubro de 2.017.
Ata de Registro de Preços n.º 656/17
Empresa:
PANIFICADORA
JARDIM
ALVINOPOLIS LTDA - EPP.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: PÃO FRANCÊS, ingredientes:
farinha trigo, fermento biológico, sal, açúcar,
margarina, reforçador, água e gordura vegetal.
Peso: entre 50 e 80 gr; características físicos
químicos por 50 grs do produto: 40 gr de
farinha de trigo, 0,8 gr de sal; 0,4 gr de
reforçador; 24 ml de água; 0,2 gr de açúcar;
1,2 gr de fermento biológico; 0,4 gr de gordura
vegetal; pesando 50 gr por unidade; vida útil de
6 horas; O pão deverá estar embalado em sacos
plásticos transparente, de maneira higiênica e
ordenados, sem amassá-los. Será rejeitado o
pão queimado ou mal cozido. O pão deve estar
assado e pronto para consumo.
Consumo Estimado Anual: 7.500
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 11,90

Secretaria de Administração, aos 03 dias do
mês de Outubro de 2017.
João Alberto Siqueira Donula
Diretor do Departamento de Compras e
Licitações

limpeza do terreno, construção de calçada
e, de muro e seu fechamento com portão Estrada Hisaichi Takebayashi - quadra B lote 07 P - SL 05 - Jardim Cerejeiras- Ident./
Insc.08.042.007.04.0127425 , foi cadastrado
através do processo administrativo acima
mencionado em Dívida Ativa do Município
para cobrança administrativa/amigável.
Na oportunidade, informamos que o valor
do débito é de R$ 1.513,48, atualizado até
a presente data, que poderá ser parcelado
mediante:requerimento específico, subscrito pelo
devedor e/ou procurador;
pagamento da 1ª parcela no ato;
assinatura do termo de acordo.
Fica concedido o prazo de 30 dias, contados da
publicação deste Edital.
A não manifestação no prazo estipulado
implicará no ajuizamento do débito, com
posterior propositura de ação executiva.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários
através dos telefones 4414-2155, 2060 e 2069,
ou diretamente na Divisão de Relacionamento
com o Contribuinte, das 10,00 às 16,00 horas
no prédio central da Prefeitura, sito à Avenida
da Saudade, 252 – Centro.
Valdemir Francisco Roque
Encarregado da Seção de Atualização
e Cobrança de Débitos

Secretaria de
Planejamento e Finanças

José Benedito Gonçalves
Gerente da Divisão de Dívida Ativa

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº.: 043/2017, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A
ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDÔ
– ATIBAIA – A.P.A.J.A.

Proc. Adm . 24202/2015
Peranovich Empreendimentos Imobiliários
Ltda

Processo n°.: 7.934/2017
CONCEDENTE: Prefeitura da Estância de
Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
COLABORADORA: Associação Paulo
Alvim de Judô – Atibaia – A.P.A.J.A.
CNPJ N°.: 07.547.005/0001-88
OBJETO: Alteração do Plano de Trabalho
DATA DE ASSINATURA: 02/10/2017.
SIGNATÁRIOS: Otávio Batista de Lima
Neto, CPF n°.: 273.782.478-80, Marcus
Vinícius Alpiste, CPF n.º 262.078.818-85.

Divisão de Dívida Ativa
Proc. Adm . 11576/2014
Peranovich Empreendimentos Imobiliários
NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura da Estância de Atibaia, através
da sua Divisão de Dívida Ativa, nos termos
dos artigos 260 e 261 do Código Tributário
Municipal, notifica V.Sª., que o débito de Auto
de Infração e Multa - Obras - capinação e

NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura da Estância de Atibaia, através
da sua Divisão de Dívida Ativa, nos termos
dos artigos 260 e 261 do Código Tributário
Municipal, notifica V.Sª., que o débito de Auto
de Infração e Multa - Obras - capinação e
limpeza do terreno, construção de calçada
e, de muro e seu fechamento com portão Estrada Hisaichi Takebayashi - quadra B lotes 01 a 03 e 05 - Jardim Colonial- Ident./
Insc.242022015 , foi cadastrado através do
processo administrativo acima mencionado
em Dívida Ativa do Município para cobrança
administrativa/amigável.
Na oportunidade, informamos que o valor
do débito é de R$ 1.759,00, atualizado até
a presente data, que poderá ser parcelado
mediante:requerimento específico, subscrito pelo
devedor e/ou procurador;
pagamento da 1ª parcela no ato;
assinatura do termo de acordo.
Fica concedido o prazo de 30 dias, contados da
publicação deste Edital.
A não manifestação no prazo estipulado
implicará no ajuizamento do débito, com
posterior propositura de ação executiva.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários
através dos telefones 4414-2155, 2060 e 2069,
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ou diretamente na Divisão de Relacionamento
com o Contribuinte, das 10,00 às 16,00 horas
no prédio central da Prefeitura, sito à Avenida
da Saudade, 252 – Centro.
Valdemir Francisco Roque
Encarregado da Seção de Atualização
e Cobrança de Débitos
José Benedito Gonçalves
Gerente da Divisão de Dívida Ativa

Divisão de Controle e
Receitas Mobiliárias
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, através da Divisão de Rendas
Mobiliárias, nos termos dos artigos 260 e 261
do Código Tributário Municipal, notifica os
interessados abaixo:
1-) LANCHONETE FANFAN FOOD
LTDA-ME, que foi Deferido o cancelamento
da Inscrição Municipal n° 35.379, com data de
encerramento em 23/06/2017.
Refizemos o Lançamento Mobiliário de 2017,
no montante de 06/12 avos, e foram mantidos
os débitos de AutInfTribMob de 2014 e dos
Tributos Mobiliários de 2015 e 2016, em
Dívida Ativa.
O não recolhimento, os valores serão
acrescidos de multa, juros e correções em
Dívida Ativa.
2-) CONVENIÊNCIA JARDIM DOS
PINHEIROS EIRELI-ME, que foi Deferido
o cancelamento da Inscrição Municipal
n° 43.101, com data de encerramento em
29/06/2017.
Refizemos o Lançamento Mobiliário de 2017,
no montante de 06/12 avos, e foram mantidos
os débitos dos Tributos Mobiliários de 2014 e
2016 em Dívida Ativa..
O não recolhimento, os valores serão
acrescidos de multa, juros e correções em
Dívida Ativa.
3-) DORIVAL PEREIRA DE ANDRADEME, que efetuamos a suspensão dos
lançamentos da Inscrição Municipal sob nº
43.139, a partir de 31/12/2015.
Efetuamos os Lançamentos Retroativos dos
Tributos Mobiliários de 2014, no montante de
05/12 avos, e 2015.
O não recolhimento, os valores serão
acrescidos de multa, juros e correções em
Dívida Ativa.
4-) L & D EMPÓRIO DAS FRUTAS LTDA
ME, que foi Deferido o cancelamento da
Inscrição Municipal n° 39.699, com data de
encerramento em 15/05/2017.
Refizemos o Lançamento Mobiliário de 2017,
no montante de 05/12 avos, e foram mantidos
os débitos dos Tributos Mobiliários de 2012 a
2016 em Dívida Ativa.
O não recolhimento, os valores serão
acrescidos de multa, juros e correções em
Dívida Ativa.

5-) LEADER ASSISTÊNCIA MÉDICA
E HOSPITALAR LTDA, que foi Deferido
o cancelamento da Inscrição Municipal n°
21.646, com data de encerramento alterada de
29/02/2016 para 23/09/2016 (data posterior
a última nota fiscal emitida), conforme
determina Decreto 5872/2009, 7476/2014 e
Artigo 6° do Código Tributário Municipal.
Efetuamos o Lançamento Retroativo dos
Tributos Mobiliários de 2016, no montante
de 09/12 avos, e foram mantidos os débitos
de ISS Homologação de 2012 a 2016 e dos
Tributos Mobiliários de 2015 em Dívida Ativa.
O não recolhimento, os valores serão
acrescidos de multa, juros e correções em
Dívida Ativa.
6-) TALITA EVELIN RAMALHO DA
SILVA, que efetuamos os lançamentos do
Preço Público do Uso do Solo e dos Tributos
Mobiliários de 2017 da Inscrição Municipal nº
48.019.
O não recolhimento, os valores serão
acrescidos de multa, juros e correções em
Dívida Ativa.
7-) VALDINEIA APARECIDA PAULINO
FRANCA-ME, que foi Deferida a paralisação
das atividades da Inscrição Municipal n°
47.494, com data de paralisação alterada
de 30/04/2017 para 02/06/2017 (data do
protocolo), conforme determina Decreto
5872/2009, 7476/2014 e Artigo 6° do Código
Tributário Municipal.
Refizemos o Lançamento Mobiliário de 2017,
no montante de 05/12 avos.
O não recolhimento, os valores serão
acrescidos de multa, juros e correções em
Dívida Ativa.
Estamos à disposição na Divisão de Controle
e Receitas Mobiliárias, à Rua Bruno Sargiani
nº 100 (antiga Elektro)– Vila Rica e telefones
4414-2721 ou 4414-2761.
Camila Aparecida dos Santos
Divisão de Controle e Receitas Mobiliárias

referentes ao evento Fun Colors, realizado no
dia 27/08/2017, nas dependências do “Estação
Atibaia Eventos Ltda”:
O borderô da bilheteria;
Os valores cobrados de estacionamento e a
quantidade de veículos estacionados;
A nota fiscal de exploração do espaço para
evento;
A nota fiscal e a guia de retenção de ISSQN da
apresentação musical do DJ;
As notas fiscais das empresas prestadoras de
serviços contratadas, sendo elas:
- PATRIOTA SEGURANÇA EIRELI - EPP,
CNPJ Nº 17.813.549/0001-06
- ASSOCIAÇÃO ALFA&OMEGA DE
VANTAGENS E BENEFICIOS - CLUBE
ALFA&OMEGA DE VANTAGENS, CNPJ
Nº 23.125.485/0001-45
A nota fiscal ou RPA da pessoa física
contratada, sendo ela:
- ANA PAULA MESSIAS, CPF Nº
326.079.808-01
Tal procedimento é necessário para apuração
do valor devido de ISSQN sobre as atividades
exercidas.
O não atendimento desta no prazo estipulado
acarretará no arbitramento dos valores
cobrados conforme determina o art. 79 da LC
280/98 e suas alterações.
Os documentos devem ser entregues à Rua
Bruno Sargiani, nº 100, Bairro Vila Rica,
Atibaia/SP – Secretaria de Planejamento e
Finanças, Divisão de Fiscalização de Tributos.
Colocamo-nos a disposição através do telefone
(11) 4414-2704 e do e-mail laparecida@
atibaia.sp.gov.br.
Atibaia, 03 de outubro de 2017.
Luana Aparecida de Oliveira Silva
Fiscal de Tributos
Matrícula 9550

Secretaria de Saúde
RESOLUÇÃO Nº 10/2017
Conselho Municipal de Saúde

Divisão de Fiscalização
de Tributos
Processo: 28.060/2017
Assunto: ISSQN sobre eventos
Interessado: LUIS FERNANDO MORAIS
PEREIRA
CNPJ: 26.021.755/0001-66
Notificação
A Prefeitura da Estância de Atibaia, através da
Divisão de Fiscalização de Tributos, nos termos
dos artigos 260, 261 e 262 § 2º do Código
Tributário Municipal – CTM (LC 280/1998 e
suas alterações), notifica o interessado acima
para a apresentação dos seguintes documentos

O Conselho Municipal de Saúde da Estância
de Atibaia, no uso de suas atribuições legais,
conforme previsto na Lei Complementar Nº
505 de 12 de setembro de 2006, alterada pela
Lei Complementar N° 686 de 17 de abril de
2014, por deliberação do plenário em reunião
ordinária realizada no dia 21 de setembro
de 2017, as 17:00h na sala de reuniões da
Secretaria Municipal de Saúde
RESOLVE:
Aprovar os demonstrativos da aplicação
financeira referentes ao 2º quadrimestre do ano
de 2017, bem como a produção de serviços
realizados pelas unidades e áreas técnicas da
Secretaria Municipal de Saúde.
Atibaia, 21 de setembro de 2017.
Dr. Maurílio dos Santos
Conselho Municipal de Saúde
Presidente.
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : SETEMBRO/2017
Setor de Comércio e Serviços, Setor de Comércio Eventual, “Cidade Limpa” e Setor de Feiras
Assunto
Total de Vistorias efetuadas
Inscrição inicial
36
Notificações para renovações diversas mediante TCF
214
Recadastramento/renovação /Alterações diversas de cadastro
150
Constatado encerramento/paralisação de atividades
152
Vistorias assuntos diversos
131
Autos de Infração e Multa
14
Termo de Fechamento Administrativo
03
Atendimento a Denúncias da Ouvidoria e Outras
08
total
708
Análise de Processos “Cidade Limpa”
Deferimento para emissão de Alvará de Anúncio
15
Indeferimentos
09
Notificações emitidas para adequação a lei
68
Notificações Via Coreios
37
Constatado encerramento ou retirada do anúncio
14
Autos de Infração e Multa
10
Total
153
Setor de Comércio Eventual
Notificações
20
Vistorias referente a Frequencia de Ambulantes Cadastrados
57
Termos de Constatação Fiscal(TCF) Lavrados
08
Inscrição Inicial
05
Atendimento a Denuncia Ouvidoria Ambulantes
02
Alteração de atividade
01
Recadastramentos
01
Cancelamentos /desistências
04
Total
119

Entrada de Processos
Saída de Processos
Atendimento Presencial
Atendimento Telefônico
Inscrição inicial -feiras
Vistorias às Feiras
Notificações Feiras
Cancelamento de inscrição feiras
Total

Entradas
Processos diversos
Processos de Inscrição inicial
Total

Setor de Feiras

36
36
08
06
26
47
03
07
169

ENTRADAS E SAÍDAS DE PROCESSOS NA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Saídas
Diversas
Setor de Protocolo e arquivo
Divisão de Controle e Receitas- DCRM
Juntadas
Outros
Total

6

684
58
742

625
89
29
17
14
774
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Secretaria de Urbanismo
e Meio Ambiente
EDITAL DE MULTA e EMBARGO
Autuado(a): RODRIGO DOS SANTOS DE
OLIVEIRA
Processo nº: 30983/17
Auto de Infração Ambiental Municipal nº
1837
A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
da Prefeitura da Estância de Atibaia, utilizase desta ferramenta para intimar o autuado
da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 1837 – sanção de
MULTA - no valor de 250 UVRM’s (duzentas
e cinquenta Unidades de Valor de Referência
do Município), emitido em 05/09/17, pela
movimentação de terra com alteração de relevo
superior a um metro sem alvará de licença em
imóvel sito na Rua Eduardo Fernandes da
Costa, s/nº – lote 27 da quadra “I” – Vila Dom
Pedro, o que constitui infração nos termos do
artigo 18, § 2º da Lei Municipal nº 3696/08
regulamentada pelo Decreto Municipal nº
5982/09, artigo 62. Na mesma data foi lavrado
o EMBARGO da área, conforme artigo 97,
§§ 1º e 2º do CTM cc. artigos 25 e 26 da
Lei Municipal nº 3696/08, portanto, não será
permitido dar continuidade ao empreendimento
sob nenhum título ou pretexto. No caso de
descumprimento, será aplicada multa diária
no mesmo valor da multa até regularização.
Para efeitos legais, foi lavrado o referido
auto de infração, ficando o autuado ciente
que deve pagar a multa ou oferecer recurso/
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias
contados a partir da data de publicação deste
edital. Fica o autuado notificado a providenciar
regularização do passivo no prazo de 15 dias,
o não cumprimento implicará em sanções
previstas em lei. Informações poderão ser
obtidas na Secretaria de Urbanismo e Meio
Ambiente - Av. Santana, 133, Estância Lynce,
telefone nº 4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Chefe do Setor de Fiscalização de Meio
Ambiente
SUMA

EDITAL DE MULTA
Autuado(a): SERGIO ROBERTO DA
SILVA
Processo Administrativo nº: 32642/17 JP
32641/17
Auto de Infração Ambiental Municipal
(AIAM) nº 1904
A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
da Prefeitura da Estância de Atibaia, utilizase desta ferramenta para intimar o autuado
da lavratura do Auto de Infração Ambiental

Municipal (AIAM) nº 1904 – sanção de
MULTA - em 20/09/17, no valor de 200
UVRM’s (duzentas Unidades de Valor de
Referência do Município) pela queimada em
lote urbano, imóvel sito na Rua das Margaridas,
s/nº – lote 07 da quadra 43 – Nova Cerejeiras/
Nova Atibaia, o que constitui infração nos
termos da Lei Municipal nº 4037/11, artigo
2º, regulamentada pelo Decreto Municipal
nº 6670/12, artigo 2º, § 2º, inciso I. Para
efeitos legais, foi lavrado o referido auto de
infração, ficando o autuado ciente que deve
pagar a multa ou oferecer recurso no prazo de
15 (quinze) dias contados a partir da data de
publicação deste edital. Informações poderão
ser obtidas na Secretaria à Av. Santana, 133,
Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Chefe do Setor de Fiscalização de Meio
Ambiente
SUMA

A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
da Prefeitura da Estância de Atibaia, utilizase desta ferramenta para intimar o autuado
da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 1906 – sanção de
MULTA - em 21/09/17, no valor de 200
UVRM’s (duzentas Unidades de Valor de
Referência do Município) pela queimada em
lote urbano, imóvel sito na Rua das Margaridas,
s/nº – lote 09 da quadra 43 – Nova Cerejeiras/
Nova Atibaia, o que constitui infração nos
termos da Lei Municipal nº 4037/11, artigo
2º, regulamentada pelo Decreto Municipal
nº 6670/12, artigo 2º, § 2º, inciso I. Para
efeitos legais, foi lavrado o referido auto de
infração, ficando o autuado ciente que deve
pagar a multa ou oferecer recurso no prazo de
15 (quinze) dias contados a partir da data de
publicação deste edital. Informações poderão
ser obtidas na Secretaria à Av. Santana, 133,
Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.

EDITAL DE MULTA

Dirce S. Nishiguchi
Chefe do Setor de Fiscalização de Meio
Ambiente
SUMA

Autuado(a): SERGIO ROBERTO DA
SILVA
Processo Administrativo nº: 32643/17 JP
32641/17
Auto de Infração Ambiental Municipal
(AIAM) nº 1905
A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
da Prefeitura da Estância de Atibaia, utilizase desta ferramenta para intimar o autuado
da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 1905 – sanção de
MULTA - em 20/09/17, no valor de 200
UVRM’s (duzentas Unidades de Valor de
Referência do Município) pela queimada em
lote urbano, imóvel sito na Rua das Margaridas,
s/nº – lote 08 da quadra 43 – Nova Cerejeiras/
Nova Atibaia, o que constitui infração nos
termos da Lei Municipal nº 4037/11, artigo
2º, regulamentada pelo Decreto Municipal
nº 6670/12, artigo 2º, § 2º, inciso I. Para
efeitos legais, foi lavrado o referido auto de
infração, ficando o autuado ciente que deve
pagar a multa ou oferecer recurso no prazo de
15 (quinze) dias contados a partir da data de
publicação deste edital. Informações poderão
ser obtidas na Secretaria à Av. Santana, 133,
Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Chefe do Setor de Fiscalização de Meio
Ambiente
SUMA

EDITAL DE MULTA
Autuado(a): JEANDERSON VERUTTI
Processo Administrativo nº: 32652/17
Auto de Infração Ambiental Municipal
(AIAM) nº 1906

EDITAL DE MULTA
Autuado(a):
LAUDERCIO
GOMES
SANTOS
Processo Administrativo nº: 32889/17
Auto de Infração Ambiental Municipal
(AIAM) nº 1956
A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
da Prefeitura da Estância de Atibaia, utilizase desta ferramenta para intimar o autuado
da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 1956 – sanção de
MULTA - em 21/09/17, no valor de 200
UVRM’s (duzentas Unidades de Valor de
Referência do Município) pela queimada
em lote urbano, imóvel sito na Rua Violetas
Vermelhas, s/nº – lote 06 da quadra 41 – Nova
Cerejeiras/Nova Atibaia, o que constitui
infração nos termos da Lei Municipal nº
4037/11, artigo 2º, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 6670/12, artigo 2º, § 2º, inciso I.
Para efeitos legais, foi lavrado o referido auto
de infração, ficando o autuado ciente que deve
pagar a multa ou oferecer recurso no prazo de
15 (quinze) dias contados a partir da data de
publicação deste edital. Informações poderão
ser obtidas na Secretaria à Av. Santana, 133,
Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Chefe do Setor de Fiscalização de Meio
Ambiente
SUMA

EDITAL DE MULTA
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Autuado(a):
EDMILSON
GOMES
COELHO
Processo Administrativo nº: 31206/17
Auto de Infração Ambiental Municipal
(AIAM) nº 1884

A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
da Prefeitura da Estância de Atibaia, utilizase desta ferramenta para intimar o autuado
da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 1884 – sanção de
MULTA - em 11/09/17, no valor de 200
UVRM’s (duzentas Unidades de Valor de
Referência do Município) pela queimada em
lote urbano, imóvel sito na Rua Orcella, s/
nº – lote E4P – Vitória Régia, o que constitui
infração nos termos da Lei Municipal nº
4037/11, artigo 2º, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 6670/12, artigo 2º, § 2º, inciso I.
Para efeitos legais, foi lavrado o referido auto
de infração, ficando o autuado ciente que deve
pagar a multa ou oferecer recurso no prazo de
15 (quinze) dias contados a partir da data de
publicação deste edital. Informações poderão
ser obtidas na Secretaria à Av. Santana, 133,
Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Chefe do Setor de Fiscalização de Meio
Ambiente
SUMA

EDITAL DE MULTA
Autuado(a): JOSÉ PAULO DEMARCHI
Processo Administrativo nº: 32629/17
Auto de Infração Ambiental Municipal
(AIAM) nº 1892
A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
da Prefeitura da Estância de Atibaia, utilizase desta ferramenta para intimar o autuado
da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 1892 – sanção de
MULTA - em 20/09/17, valor de 400 UVRM’s
(quatrocentas Unidades de Valor de Referência
do Município) pela reincidência em queimada
em lote urbano, imóvel sito na Rua Sorocaba,
s/nº – lote 591 da quadra 30 – Jardim do Lago,
o que constitui infração nos termos da Lei
Municipal nº 4037/11, artigo 2º, regulamentada
pelo Decreto Municipal nº 6670/12, artigo 2º,
§ 2º, inciso I. Para efeitos legais, foi lavrado
o referido auto de infração, ficando o autuado
ciente que deve pagar a multa ou oferecer
recurso no prazo de 15 (quinze) dias contados
a partir da data de publicação deste edital.
Informações poderão ser obtidas na Secretaria
à Av. Santana, 133, Estância Lynce, telefone nº
4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Chefe do Setor de Fiscalização de Meio
Ambiente
SUMA

EDITAL DE MULTA
Autuado(a):
EDMILSON
GOMES
COELHO
Processo Administrativo nº: 31202/17
Auto de Infração Ambiental Municipal
(AIAM) nº 1883
A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
da Prefeitura da Estância de Atibaia, utilizase desta ferramenta para intimar o autuado
da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 1883 – sanção de
MULTA - em 06/09/17, no valor de 200
UVRM’s (duzentas Unidades de Valor de
Referência do Município) pela queimada em
lote urbano, imóvel sito na Rua Orcella, s/
nº – lote E3P – Vitória Régia, o que constitui
infração nos termos da Lei Municipal nº
4037/11, artigo 2º, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 6670/12, artigo 2º, § 2º, inciso I.
Para efeitos legais, foi lavrado o referido auto
de infração, ficando o autuado ciente que deve
pagar a multa ou oferecer recurso no prazo de
15 (quinze) dias contados a partir da data de
publicação deste edital. Informações poderão
ser obtidas na Secretaria à Av. Santana, 133,
Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Chefe do Setor de Fiscalização de Meio
Ambiente
SUMA

EDITAL DE MULTA
Autuado(a): JOSÉ PAULO DEMARCHI
Processo Administrativo nº: 32696/17
Auto de Infração Ambiental Municipal
(AIAM) nº 1893

EDITAL DE MULTA
Autuado(a): JOSÉ PAULO DEMARCHI
Processo Administrativo nº: 32627/17
Auto de Infração Ambiental Municipal
(AIAM) nº 1894
A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
da Prefeitura da Estância de Atibaia, utilizase desta ferramenta para intimar o autuado
da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 1892 – sanção de
MULTA - em 20/09/17, valor de 400 UVRM’s
(quatrocentas Unidades de Valor de Referência
do Município) pela reincidência em queimada
em lote urbano, imóvel sito na Rua Sorocaba,
s/nº – lote 593 da quadra 30 – Jardim do Lago,
o que constitui infração nos termos da Lei
Municipal nº 4037/11, artigo 2º, regulamentada
pelo Decreto Municipal nº 6670/12, artigo 2º,
§ 2º, inciso I. Para efeitos legais, foi lavrado
o referido auto de infração, ficando o autuado
ciente que deve pagar a multa ou oferecer
recurso no prazo de 15 (quinze) dias contados
a partir da data de publicação deste edital.
Informações poderão ser obtidas na Secretaria
à Av. Santana, 133, Estância Lynce, telefone nº
4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Chefe do Setor de Fiscalização de Meio
Ambiente
SUMA

EDITAL DE MULTA
Autuado(a): CARLOS SEIJI ITO
Processo Administrativo nº: 29729/17
Auto de Infração Ambiental Municipal
(AIAM) nº 1869

A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
da Prefeitura da Estância de Atibaia, utilizase desta ferramenta para intimar o autuado
da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 1893 – sanção de
MULTA - em 20/09/17, valor de 400 UVRM’s
(quatrocentas Unidades de Valor de Referência
do Município) pela reincidência em queimada
em lote urbano, imóvel sito na Rua Sorocaba,
s/nº – lote 592 da quadra 30 – Jardim do Lago,
o que constitui infração nos termos da Lei
Municipal nº 4037/11, artigo 2º, regulamentada
pelo Decreto Municipal nº 6670/12, artigo 2º,
§ 2º, inciso I. Para efeitos legais, foi lavrado
o referido auto de infração, ficando o autuado
ciente que deve pagar a multa ou oferecer
recurso no prazo de 15 (quinze) dias contados
a partir da data de publicação deste edital.
Informações poderão ser obtidas na Secretaria
à Av. Santana, 133, Estância Lynce, telefone nº
4414-5400.

A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
da Prefeitura da Estância de Atibaia, utilizase desta ferramenta para intimar o autuado
da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 1869 – sanção de
MULTA - em 25/08/17, no valor de 200
UVRM’s (duzentas Unidades de Valor de
Referência do Município) pela queimada em
lote urbano, imóvel sito na Estrada Curitiba, s/
nº – lotes 188 - 217 da quadra “PEGD” – Jd.
Estância Brasil, o que constitui infração nos
termos da Lei Municipal nº 4037/11, artigo
2º, regulamentada pelo Decreto Municipal
nº 6670/12, artigo 2º, § 2º, inciso I. Para
efeitos legais, foi lavrado o referido auto de
infração, ficando o autuado ciente que deve
pagar a multa ou oferecer recurso no prazo de
15 (quinze) dias contados a partir da data de
publicação deste edital. Informações poderão
ser obtidas na Secretaria à Av. Santana, 133,
Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.

Dirce S. Nishiguchi
Chefe do Setor de Fiscalização de Meio
Ambiente
SUMA

Dirce S. Nishiguchi
Chefe do Setor de Fiscalização de Meio
Ambiente
SUMA

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 04 de outubro de 2017 - nº 1922 - Ano XXI

9

www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

PRÉ ESCOLA
430 – 18.200.12.365.0038.2.236.339039.01.2
10000...........................................R$ 33.000,00

Secretaria de Educação
Proc. Nº 184/2017
Atibaia, 02 de Outubro de 2017.
Portaria Nº.: 10 /2017 - SE
A Secretária de Educação do Município de
Atibaia, Márcia Aparecida Bernardes, com
fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n° 9.394/96), no
Parecer CNE – CEB n° 12/97, na Indicação
CEE n° 10/97 e deliberação do CME de nº 06
de 22/10/2016, expede a seguinte portaria:
Art. 1° - Fica revogado a Portaria SME nº 63
de 29/11/2014 que autorizou o funcionamento
do berçário Educação Infantil Estação
Aprender, localizado à Rua Tameyuki
Nakassu, 71, Bairro Jardim Cerejeiras,
Atibaia, SP, CNPJ 21.075.848/0001-50, com
posterior denominação de escola de Educação
Infantil Jardim Encantado, a qual encerrou
suas atividades em 29 de setembro de 2017,
conforme comunicação da atual mantenedora,
recebida em 29 de agosto de 2017.
Art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Márcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

Secretaria de Governo
Processo nº 8901/2017
PORTARIA Nº 4.006-GP
de 04 de outubro de 2017
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso
IX e X, da Lei Orgânica do Município,
DESIGNA o Sr. Daniel Carreiro de
Teves, Engenheiro, Assessor de Secretaria
Municipal, devidamente habilitado, CREA/SP
5062820598-SP, para, exercer as funções de
RESPONSÁVEL TÉCNICO e FISCAL DA
OBRA DE RECUPERAÇÃO DOS DANOS
CAUSADOS POR TORNADOS, conforme
Decreto nº 68, de 20 de fevereiro de 2017 do
Ministério da Integração.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, “Fórum Cidadania”, aos 04 de
outubro de 2017.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

D E C R E T O N° 8.331
de 03 de outubro de 2017
Dispõe sobre a abertura de um crédito
suplementar no valor de R$ 232.354,00
(duzentos e trinta e dois mil, trezentos e
cinquenta e quatro reais).
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, usando de suas atribuições legais
e devidamente autorizados pela Lei nº 4.456
de 05 de julho de 2016, em seu artigo 10,
combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964,
D E C R E TA
Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria
e Orçamento da Secretaria de Planejamento e
Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia,
um crédito de R$ 232.354,00 (duzentos e
trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro
reais) para suplementar as seguintes dotações
orçamentárias do Executivo:
10 GABINETE DO PREFEITO
010 SECRETARIA DO PREFEITO
2217 ADIANTAMENTO
07 – 10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110
000..............................................R$ 10.000,00
11 CHEFIA DE GABINETE DO
PREFEITO
001 GABINETE E ASSESSORIAS
350 COORDENADORIA ESPECIAL DE
EMPREGO E RENDA
2198 MANUTENÇÃO DACOORDENARIA
ESPECIAL DE EMPREGO E RENDA
82 – 11.350.11.333.0079.2.198.339039.01.11
0000..............................................R$ 4.000,00
900 COORDENADORIA ESPECIAL DE
DEFESA CIVIL
1087 ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA
CIVIL
148 – 11.900.06.182.0061.1.087.449052.01.11
0000..............................................R$ 2.854,00
16 SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS
200 DEPARTAMENTO DE EVENTOS
2064 EVENTOS DE ATIBAIA
316 – 16.200.13.392.0032.2.064.339039.01
.110000....................................................R$
12.000,00
18 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
100
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO
2217 ADIANTAMENTO
357 – 18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.2
20000............................................R$ 3.000,00
200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
374 – 18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.2
20000...........................................R$ 91.000,00
2236 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE

19 SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
ESPORTES E LAZER
2217 ADIANTAMENTO
525 – 19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.11
0000..............................................R$ 2.500,00
20 SECRETARIA DE GOVERNO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
GOVERNO
1065 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE GOVERNO
528 – 20.101.04.122.0047.1.065.449052.01.11
0000.............................................R$ 2.330,00
24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2119 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE
591 – 24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.30
0000............................................R$ 15.000,00
2217 ADIANTAMENTO
614 – 24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.3
00000............................................R$ 5.000,00
615 – 24.400.10.301.0053.2.217.339046.01.3
00000...........................................R$ 12.150,00
29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRANSITO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
TRANSPORTE E TRANSITO
2158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE TRANSPORTES
794 – 29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.11
0000............................................R$ 39.520,00
Art. 2º O valor do presente crédito será
coberto com o recurso proveniente da anulação
das seguintes dotações orçamentárias do
Executivo:
11 CHEFIA DE GABINETE DO
PREFEITO
300 COORDENADORIA ESPECIAL DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
2012 MANUTENÇÃO DO PLANO DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
72 – 11.300.15.451.0008.2.012.339093.01.110
000..............................................R$ 12.330,00
351 FUNDO DE COMBATE AO
DESEMPREGO
2199 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE
COMBATE AO DESEMPREGO
88 – 11.351.11.333.0080.2.199.339039.01.110
000...............................................R$ 4.000,00
900 COORDENADORIA ESPECIAL DE
DEFESA CIVIL
2145 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
151 – 11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.11
0000..............................................R$ 2.854,00
16 SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS
102 SECRETARIA DE CULTURA
2063 EDUCANDO COM MÚSICA E
CIDADANIA - REPASSE A ENTIDADE
847 – 16.102.13.392.0031.2.063.339039.01.11
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0000............................................R$ 12.000,00

0000..............................................R$ 2.500,00

18 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
100
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO
1049 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO
350 – 18.100.12.361.0036.1.049.449051.01.2
20000...........................................R$ 45.000,00

22 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
1118
MODERNIZAÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
561 – 22.101.04.129.0049.1.118.449052.01.11
0000............................................R$ 15.000,00

2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO
355 – 18.100.12.361.0036.2.071.339036.01.2
20000............................................R$ 2.000,00
200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
1051 ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
361 – 18.200.12.361.0037.1.051.449051.01.2
20000...........................................R$ 46.000,00
363 – 18.200.12.361.0037.1.051.449052.01.2
20000............................................R$ 1.000,00
1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
366 – 18.200.12.361.0037.1.052.449061.01.2
20000............................................R$ 1.000,00
1053 ESTRUTURAÇÃO DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
444 – 18.200.12.366.0037.1.053.449052.01.2
20000...........................................R$ 3.000,00
1146 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE
ENSINO DE CRECHE
403 – 18.200.12.365.0038.1.146.449061.00.2
10000............................................R$ 1.000,00
1147 ESTRUTURAÇÃO DE ENSINO DE
PRÉ ESCOLA
404 – 18.200.12.365.0038.1.147.449051.01.2
10000............................................R$ 1.000,00
1148 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE
ENSINO DE PRÉ
408 – 18.200.12.365.0038.1.148.449061.01.2
10000............................................R$ 1.000,00
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
373 – 18.200.12.361.0037.2.074.339036.01.2
20000............................................R$ 8.000,00
2081 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS-EJA
447 – 18.200.12.366.0037.2.081.339036.01.2
20000............................................R$ 2.000,00
2250 ADIANTAMENTO PRÉ ESCOLA
442 – 18.200.12.365.0038.2.250.339039.01.2
10000............................................R$ 1.000,00

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2119 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE
591 – 24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.30
0000............................................R$ 17.150,00
29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRANSITO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
TRANSPORTE E TRANSITO
1112 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE TRANSPORTES
788 – 29.101.26.782.0072.1.112.449051.01.11
0000............................................R$ 39.520,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.

D E C R E T O N° 8.330
de 03 de outubro de 2017
Dispõe sobre a abertura de um crédito
suplementar no valor de R$ 168.650,00 (cento
e sessenta e oito mil e seiscentos e cinquenta
reais).
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, usando de suas atribuições legais
e devidamente autorizados pela Lei nº 4.456
de 05 de julho de 2016, em seu artigo 10,
combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964,
D E C R E TA
Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria
e Orçamento da Secretaria de Planejamento
e Finanças da Prefeitura da Estância de
Atibaia, um crédito de R$ 168.650,00 (cento
e sessenta e oito mil e seiscentos e cinquenta
reais) para suplementar as seguintes dotações
orçamentárias do Executivo:
16 SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS
102 SECRETARIA DE CULTURA
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE CULTURA E EVENTOS
304 – 16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.11
0000..............................................R$ 5.000,00

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

18 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
100
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO
1049 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO
351 – 18.100.12.361.0036.1.049.449052.01.2
20000............................................R$ 5.000,00

- Fabiano Martins de Oliveira SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS

2217 ADIANTAMENTO
357 – 18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.2
20000............................................R$ 2.000,00

- Adauto Batista de Oliveira –
CHEFE DE GABINETE SUBSTITUTO

200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2236 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE
PRÉ ESCOLA
430 – 18.200.12.365.0038.2.236.339039.01.2
10000............................................R$ 1.500,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, “Fórum Cidadania”, 03 de
outubro de 2017.

- Viviane Cocco SECRETÁRIO DE CULTURA E
EVENTOS
- Márcia Aparecida Bernardes SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
- Otávio Batista de Lima Neto SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER
- Maria Amélia Sakamiti Roda SECRETÁRIA DE SAÚDE

400 FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA
EDUCAÇÃO
2249 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
DE ENSINO DE PRÉ ESCOLA
509 – 18.400.12.365.0038.2.249.339036.01.2
10000...........................................R$ 15.000,00

- Lucas de Oliveira Cardoso SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO

19 SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
ESPORTES E LAZER
2098 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
E UNIDADE ESPORTIVAS
517 – 19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.11

- André Picoli Agatte SECRETÁRIO DE GOVERNO

Publicado e Arquivado na Secretaria de
Governo, na data supra.

Proc. nº 184/2017

19 SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
ESPORTES E LAZER
2098 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
E UNIDADE ESPORTIVAS
520 – 19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.11
0000.............................................R$ 8.000,00
24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2119 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE
588 – 24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.30
0000............................................R$ 17.150,00
685 – 24.400.10.306.0053.2.119.339030.01.30
0000............................................R$ 80.000,00
29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRANSITO
201 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO
TRANSITO
2159 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE
ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
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811 – 29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.40
0000............................................R$ 50.000,00

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS

Art. 2º O valor do presente crédito será
coberto com o recurso proveniente da anulação
das seguintes dotações orçamentárias do
Executivo:

- Viviane Cocco SECRETÁRIO DE CULTURA E
EVENTOS

16 SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS
102 SECRETARIA DE CULTURA
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE CULTURA E EVENTOS
308 – 16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.11
0000.............................................R$ 5.000,00
18 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
100
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO
1049 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO
350 – 18.100.12.361.0036.1.049.449051.01.2
20000............................................R$ 5.000,00
200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2217 ADIANTAMENTO
386 – 18.200.12.361.0037.2.217.339039.01.2
20000............................................R$ 2.000,00

- Márcia Aparecida Bernardes SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
- Otávio Batista de Lima Neto SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER
- Maria Amélia Sakamiti Roda SECRETÁRIA DE SAÚDE
- Lucas de Oliveira Cardoso SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO
Publicado e Arquivado na Secretaria de
Governo, na data supra.
- André Picoli Agatte SECRETÁRIO DE GOVERNO

2236 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE
PRÉ ESCOLA
429 – 18.200.12.365.0038.2.236.339036.01.2
10000............................................R$ 1.500,00

Processo nº 33072/2017

19 SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
ESPORTES E LAZER
2098 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
E UNIDADE ESPORTIVAS
518 – 19.101.27.812.0045.2.098.339033.01.1
10000............................................R$ 8.000,00

Dispõe
sobre
o
funcionamento,
o
credenciamento e o Regulamento Interno
da Feira do Produtor Rural do Município de
Atibaia.

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2119 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE
591 – 24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.30
0000...........................................R$ 97.150,00
29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRANSITO
201 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO
TRANSITO
2159 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE
ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
815 – 29.201.26.782.0074.2.159.339039.03
.400000....................................................R$
50.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, “Fórum Cidadania”, 03 de
outubro de 2017.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
- Fabiano Martins de Oliveira -

DECRETO Nº 8.329
de 02 de outubro de 2017

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso
IX, da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO a necessidade de
regulamentação da Feira do Produtor Rural
a ser implantada no Município de Atibaia,
através de Convênio firmado entre a Prefeitura
da Estância de Atibaia e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR-AR/SP,
DECRETA
Seção I
DAS FINALIDADES DA FEIRA DO
PRODUTOR RURAL
Art. 1º A Feira do Produtor Rural tem por
finalidade gerar oportunidades aos pequenos
produtores rurais, para a comercialização
de seus produtos de forma direta aos
consumidores. Com o objetivo de melhorar
a relação de oferta e demanda de produtos, a
Feira do Produtor Rural visa proporcionar a
expansão do agronegócio regional, levando em
consideração a estrutura para comercialização
dos mais diversos produtos disponíveis na
propriedade rural.
Seção II
DA ADMISSÃO NA FEIRA DO
PRODUTOR RURAL
Art. 2º Poderão participar da Feira do
Produtor Rural somente pessoas jurídicas que,

expressamente, façam sua adesão ao Programa
Feira do Produtor Rural e que exploram a terra
com fins econômicos ou de subsistência, por
meio da agricultura, da pecuária, da silvicultura
e do extrativismo sustentável, denominados
como PRODUTORES RURAIS os meeiros,
arrendatários ou proprietários de imóveis
rurais.
I – A comprovação de atividade rural deverá
ser feita por meio dos seguintes documentos:
a) cópia da inscrição de Produtor Rural;
b) cópia do cartão de CNPJ;
c) cópia de RG OU CNH;
d) comprovante de pagamento do Imposto
Territorial Rural – ITR, ou Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, ou contrato
de arrendatário;
e) nota fiscal de venda realizada por Produtor
Rural;
f) cópia do Licenciamento Sanitário, para
aqueles que trabalham com produtos sujeitos
à fiscalização sanitária.
II – Estarão aptos a participar da Feira do
Produtor Rural apenas os concluintes que
obtiveram aprovação no Programa Feira do
Produtor Rural do SENAR-AR/SP;
III – A admissão de novos integrantes na Feira
do Produtor Rural somente será permitida após
a realização de um novo Programa Feira do
Produtor Rural, no município.
Parágrafo único: Apenas os produtores
rurais estabelecidos no Município de Atibaia
e nos demais municípios de extensão de base
do Sindicato Rural (Bom Jesus dos Perdões,
Jarinu e Nazaré Paulista) poderão fazer parte
da Feira do Produtor Rural.
Seção III
DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL
Art. 3º É permitida a comercialização de
produtos na Feira do Produtor Rural nas
seguintes condições:
I – Produtos estritamente rurais, produzidos
nas propriedades rurais dos produtores
participantes do Programa Feira do Produtor
Rural, sendo vedada a compra de produtos de
intermediários;
II – Produtos hortifrutigranjeiros, exceto
carnes: sementes comestíveis, hortaliças,
frutíferas, granjeiros, derivados de origem
animal, derivados de origem vegetal, plantas
ornamentais, condimentos in natura, flores,
artesanato tipicamente rural e produtos
orgânicos vegetais;
III – Produtos de origem animal, de origem
vegetal e/ou mistos, industrializados ou
minimamente processados, desde que
elaborados pelo próprio Produtor Rural, e
que respeitem a legislação vigente dos órgãos
competentes em âmbito Municipal, Estadual e
Federal;
IV – Artesanato tipicamente rural, valendo-se
de matéria-prima disponível na propriedade,
devidamente aproveitada e elaborada pelo
Produtor Rural;
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V – Produtos orgânicos, quando houver
comprovação
de
certificação
oficial
respeitando a legislação Federal vigente.

lona de cobertura, luminária padrão, mesa de
apoio e placas de identificação de preços, além
do cavalete e lixeiras;

Parágrafo único: Na ausência de norma
regulamentadora Municipal, deverão ser
atendidas e respeitadas as normas Estaduais e
Federais pertinentes.

II – É proibida a entrada ou permanência de
qualquer veículo para carga ou descarga de
mercadorias, no período de funcionamento da
Feira do Produtor Rural;

Art. 4º A comercialização de alimentos
processados na Feira do Produtor Rural deverá
seguir os preceitos e normas de Boas Práticas
de Higiene e Manipulação de Alimentos e
respeitar os seguintes critérios:

III – O veículo deverá permanecer estacionado
no local de montagem somente enquanto
descarregar os produtos e equipamentos,
devendo ser retirado em seguida;

I – Os produtos deverão apresentar as
especificações
exigidas
pelas
normas
regulamentadores
vigentes
e
sua
comercialização deverá estar em conformidade
com as orientações da Vigilância Sanitária;
II – Os produtos deverão possuir autorização
dos órgãos de Inspeção Animal e/ou Vegetal
para comercialização.
Parágrafo único:
processamento de
de comercialização
Feira do Produtor
estande destinado à
Alimentação.

Não é permitido o
alimentos nos estandes
durante a realização da
Rural, excetuando-se o
constituição da Praça de

Seção IV
DO FUNCIONAMENTO E DA
PADRONIZAÇÃO DA FEIRA DO
PRODUTOR RURAL
Art. 5º A Feira do Produtor Rural funcionará
sob as seguintes condições:
I – Local: BOULEVARD PREFEITO
TAKAO ONO, de acordo com as demarcações
instituídas;
II – Horário: às sextas-feiras, das 17 às 21
horas.
Parágrafo único: Caso sejam constatadas a
necessidade e a viabilidade de funcionamento
da Feira do Produtor Rural em dia diverso
do estabelecido no inciso II deste artigo, a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
mediante portaria, fixará as condições e o dia
de sua realização.
Art. 6º A Feira do Produtor Rural no
Boulevard Prefeito Takao Ono terá capacidade
máxima para 11 (onze) estandes, sendo
destacado 1 (um) estande para constituição de
Praça de Alimentação, mediante aprovação da
Comissão Gestora.
Art. 7º Os materiais e equipamentos a serem
utilizados na Feira do Produtor Rural deverão
seguir as normas e padrões estabelecidos pelo
Programa Feira Do Produtor Rural – SENARAR/SP, salvo outra determinação da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico:
I – O Produtor Rural deverá obrigatoriamente
utilizar, durante a realização das feiras, todos
os materiais institucionais da Feira do Produtor
Rural: Boné; Crachá; Camiseta; Avental e
Estande padrão com banner de identificação
da propriedade, saia frontal com logomarca,

IV – A montagem dos estandes deverá ser
feita, no máximo, uma hora e meia antes do
início do funcionamento da Feira do Produtor
Rural;
V – A desmontagem deverá ocorrer somente
após o horário estabelecido de encerramento
da Feira do Produtor Rural, mesmo que ocorra
a venda total dos produtos. O período máximo
de uma hora e meia será concedido para
realizar a desmontagem dos estandes, limpeza
do local e fechamento dos trabalhos;
VI – As dimensões e a padronização dos
estandes serão determinadas pelo curso de
capacitação Programa Feira do Produtor Rural
– SENAR-AR/SP, salvo outra determinação da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
VII – A disposição dos estandes no local de
realização da Feira do Produtor Rural será
determinada por sorteio a ser realizado em um
dos Módulos do Programa Feira do Produtor
Rural, com a anuência de todos os participantes
e dos membros da Comissão Gestora.
Art. 8º A Feira do Produtor Rural poderá
admitir uma Praça de Alimentação constituída
pelos próprios participantes do Programa
Feira do Produtor Rural ou por convidados
devidamente aprovados pela Comissão
Gestora.
§1º – Tanto os participantes do Programa
Feira do Produtor Rural, como os convidados,
deverão estar com a documentação regularizada
junto aos órgãos de fiscalização competentes
do município para comercialização dos
produtos propostos.
§2º – Quando for admitido convidados para
a Praça de Alimentação, a Comissão Gestora
deverá definir a limitação da quantidade de
participantes proporcional à quantidade de
estandes da Feira.
§ 3º – Deverá ser providenciado, entre a
Comissão Gestora e os participantes da Praça
de Alimentação, termo de ajuste e conduta,
ratificando os termos deste Decreto e do
Regulamento Interno da Feira do Produtor
Rural, ajustando a participação dos convidados
no rateio de despesas e estabelecendo os
prazos de permanência na referida Praça de
Alimentação.
§ 4º – A Praça de Alimentação corresponderá
a 1 (um) estande destinado à comercialização
de bebidas: caldo de cana, sucos de frutas
naturais e água mineral e alimentos típicos:
pastel, salgados em geral, pamonha, tapioca,

entre outros.
§ 5º – Não será permitida a comercialização de
nenhum tipo de bebida alcoólica na Praça de
Alimentação.
§ 6º – A estrutura da Praça de Alimentação
não terá a mesma padronização da Feira do
Produtor Rural, entretanto, o tipo de estrutura
que será utilizada para a montagem desta área
deverá manter uma adequada padronização
e atender as normas exigidas pela Vigilância
Sanitária.
Art. 9º Não será permitido revender produtos
adquiridos em feiras livres, estabelecimentos
comerciais, industriais, atacadistas e varejistas.
Art. 10 Será permitida a comercialização de
produtos que não produzidos regionalmente
para atender a necessidade do consumidor.
Os produtos deverão ser aprovados pela
Comissão Gestora da Feira do produtor
Rural, não deverão ultrapassar um percentual
de 20% (vinte por cento) do total de itens
comercializados, obedecendo às normas deste
Decreto e do Regulamento Interno da Feira do
Produtor Rural.
Art. 11 Não será permitida a venda de produtos
de limpeza como detergentes, amaciantes,
água sanitária ou congêneres.
Art. 12 Não será permitida a comercialização
de carne in natura de qualquer origem.
Art. 13 Não será permitida a venda de animais
vivos de qualquer espécie.
Art. 14 É permitido, durante a realização das
Feiras do Produtor Rural, o uso de aparelhos
e equipamentos sonoros, atrativos culturais e
atrações infantis, desde que autorizados pela
Comissão Gestora.
Parágrafo único: Fica proibido o uso
individual de aparelhos e equipamento sonoros
nos estandes de comercialização, bem como
o convite dos atrativos feito individualmente
pelo Produtor Rural participante da Feira.
Art. 15 Serão apreendidos os produtos
acondicionados
em
embalagens
que,
originariamente,
contenham
querosene,
detergente, defensivo agrícola e outros
derivados desta natureza.
Art. 16 O Produtor Rural deverá conhecer
os produtos hortifrutigranjeiros sujeitos à
tributação e portar seu talão de nota fiscal de
produtor durante a Feira.
Seção V
DA COMISSÃO GESTORA

Art. 17 Fica criada a Comissão Gestora da
Feira do Produtor Rural, para coordenação,
controle e acompanhamento das atividades
relacionadas à Feira do Produtor Rural.
Art. 18 A Comissão Gestora da Feira do
Produtor Rural, obrigatoriamente, deverá ser
constituída por 1 (um) representante de cada
uma das seguintes entidades:
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II – Produtores rurais participantes do
Programa Feira do Produtor Rural, com, no
máximo, 3 (três) representantes.
§ 1º – Poderão ainda integrar a Comissão
Gestora 1 (um) representante dos seguintes
órgãos:
I – Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral – CATI;
de

Agropecuária

e

III – Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural;
IV – Secretaria
Econômico;

de
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I – Prefeitura Municipal;

II – Secretaria
Abastecimento;
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Desenvolvimento

V – Secretaria de Planejamento e Finanças;
VI – Vigilância Sanitária / Secretaria de Saúde;
VII – Comissão Municipal de Defesa do
Consumidor – COMDECOM / Secretaria de
Assuntos Jurídicos e da Cidadania;
VIII – Secretaria de Turismo.
Seção VI
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 19 A Feira do Produtor Rural fica sob a
coordenação da Comissão Gestora, a qual fará
cumprir, fielmente, as normas e procedimentos
deste Decreto e do Regulamento Interno da
Feira do Produtor Rural, devendo:
I – Estabelecer as metas da Feira do Produtor
Rural;
II – Aprovar o desligamento de produtores
rurais que estiverem em desconformidade com
as normas e procedimentos constantes neste
Decreto e no Regulamento Interno da Feira do
Produtor Rural;
III – Estabelecer critérios de funcionamento,
bem como eventuais alterações destes;
IV – Determinar e aprovar a aplicação dos
recursos necessários para o funcionamento da
Feira do Produtor Rural;
V – Viabilizar a realização da Feira do
Produtor Rural em outros pontos da cidade e a
participação em eventos;
VI – Fica estabelecida a realização de, no
mínimo, uma reunião mensal da Comissão
Gestora com todos os participantes da Feira do
Produtor Rural, para avaliar as feiras, organizar
as correções necessárias, traçar novas metas e
identificar novas oportunidades;
VII – Nas reuniões mensais, os produtores
rurais participantes da Feira do Produtor
Rural deverão entregar à Comissão Gestora a
totalização das vendas do mês anterior para os
devidos registros junto ao SENAR-AR/SP.
Parágrafo único: Cabe à Comissão Gestora,
conjuntamente aos demais participantes da

Feira do Produtor Rural, solicitar a devolução
dos materiais institucionais da Feira do
Produtor Rural aos participantes que desistirem
ou forem excluídos da Feira, devolvendo-os
imediatamente à Secretaria de Agropecuária
e Abastecimento, que deverá mantê-los sob
sua guarda para suprir eventuais substituições
necessárias a outro produtor.

Art. 20 Será de responsabilidade da Comissão
Gestora a supervisão e fiscalização dos serviços
internos da Feira do Produtor Rural, de forma a
possibilitar o total e adequado aproveitamento
dos locais, instalações e serviços, bem como o
cumprimento exato das finalidades da Feira do
Produtor Rural, como:
I – Executar as determinações de acordo
com as normas estabelecidas, quanto à
distribuição de locais, à ocupação de áreas e à
comercialização;
II – Zelar pela observância dos horários de
comercialização;
III – Descartar as mercadorias julgadas
impróprias para consumo;

I – Aprovar toda e qualquer forma de
divulgação das Feiras do Produtor Rural,
podendo auxiliar na referida divulgação;
II – Determinação do local para instalação das
Feiras do Produtor Rural.
Art. 22 Competirá ao Município, por meio da
Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, e
à Comissão Gestora a execução de eventuais
vistorias, a qualquer momento, de propriedades
dos produtores rurais participantes da Feira
do Produtor Rural, para verificar e avaliar a
produção comercializada e adotar medidas
necessárias ao cumprimento do presente
Decreto e do Regulamento Interno da Feira do
Produtor Rural.
Art. 23 Constatado o desvirtuamento
dos objetivos da Feira do Produtor Rural,
poderá o Município revogar a autorização
de funcionamento por meio de processo
administrativo, sendo assegurado, aos
feirantes, o contraditório e ampla defesa.
Seção VIII
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRODUTOR
RURAL

IV – Orientar o sistema de segurança na área
de comercialização;

Art. 24 Cabe ao Produtor Rural:

V – Estudar o melhor aproveitamento das áreas,
prevendo o remanejamento dos estandes;

I – Cumprir integralmente as determinações
deste Decreto e do Regulamento Interno da
Feira do Produtor Rural;

VI – Determinar o cumprimento das decisões
dos órgãos técnicos correspondentes, quanto
às medidas técnicas fitossanitárias, às normas
da Vigilância Sanitária, à classificação,
embalagem, sistema de comercialização e
outras afins;
VII – Orientar sobre as normas de tráfego e
estacionamento de veículos na área da Feira do
Produtor Rural;
VIII – Fazer cumprir as determinações do
presente Decreto e do Regulamento Interno
da Feira do Produtor Rural com referência à
proibição de:
a) entrada, estocagem, exposição ou venda de
produtos não permitidos;
b) a permanência, no espaço destinado à Feira,
de vendedores de mercadorias estranhas à
Feira do Produtor Rural;
c) a entrada e permanência de indivíduos
ou coletores que venham a prejudicar o
funcionamento da Feira do Produtor Rural;
d) a utilização das áreas de comercialização,
estacionamento ou tráfego para finalidades
outras que não as específicas;
e) alterações, por qualquer meio, da finalidade
do Programa Feira do Produtor Rural,
principalmente no que diz respeito à introdução
de novos produtos ou sistemas de comércio,
locação ou sublocação, empréstimos, fusão de
todo ou parte dos equipamentos de trabalho;
f) tentativas ou pretensões de lucros em
operação calculada de desistência para
transferência a um novo produtor.
Seção VII
DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO
Art. 21 Competirá ao Município, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico:

II – Participar das reuniões e eventos
promovidos pela Secretaria de Agropecuária
e Abastecimento e pela Comissão Gestora,
sempre que convocado;
Art. 25 É de responsabilidade do Produtor
Rural, com relação ao seu local de trabalho:
I – Conservar o local e áreas adjacentes
em condições de uso, higiene e limpeza,
munindo-se do material necessário para tal
fim, inclusive recipientes para resíduos ou
sobras, não sendo permitido colocar lixo na via
pública, logradouros, ou em outros locais que
não sejam as lixeiras próprias ou fornecidas;
II – Reparar, imediatamente, quaisquer danos
ocasionados nas instalações públicas e ou de
terceiros;
III – Manter o espaço ocupado e em
funcionamento regular, de acordo com os
horários estipulados para o funcionamento da
Feira.
Art. 26 Os participantes da Feira deverão
atender as seguintes determinações:
I – Regularidade e frequência na Feira do
Produtor Rural, não podendo ocorrer mais de
duas faltas consecutivas no mês;
II – Nos casos de desistência, ou quaisquer
alterações da identidade visual da Feira do
Produtor Rural, deverá ocorrer, imediatamente,
a devolução, à Secretaria de Agropecuária
e Abastecimento, de todos os materiais
institucionais da Feira do Produtor Rural;
III – Assiduidade e regularidade em participar
da realização da Feira do Produtor Rural;
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IV – Acatar instruções dos agentes encarregados
da fiscalização e do funcionamento da Feira do
Produtor Rural;
V – Realizar atendimento ao público com boas
maneiras e respeito;
VI – Apregoar os produtos sem algazarra,
manter rigorosamente limpos e aferidos os
pesos, balanças e medidas indispensáveis ao
comércio de seus produtos;

de comercialização que não seja a Feira do
Produtor Rural.

Parágrafo único: Salvo as exceções
autorizadas pela Prefeitura da Estância de
Atibaia, SENAR-AR/SP e Comissão Gestora.
Art. 31 Constitui infração sujeita
penalidades e apreensão de produtos:

às

Art. 33 Os familiares ou colaboradores que
forem designados para auxiliar os produtores
rurais nos dias das Feiras deverão seguir
rigorosamente este Decreto e o Regulamento
Interno da Feira do Produtor Rural.
§ 1º – Nos casos de inobservância do previsto
no art. 31, as penalidades serão aplicadas ao
titular do estande, ou seja, ao Produtor Rural.

VII – Não colocar mercadorias em embalagens,
caixas e outros objetos fora dos limites do
estande ou em contato com o chão;

II – Vender produtos deteriorados, impróprios,
fora dos padrões de comercialização e produtos
que não atendam as normas legais vigentes;

§ 2º – É proibido ao Produtor Rural, participante
do Programa Feira do Produtor Rural, a
qualquer momento, abandonar seu estande de
comercialização em favor de qualquer um de
seus familiares que não tenham participado do
Programa Feira do Produtor Rural.

VIII – Não vender produtos impróprios para
o consumo, deteriorados ou condenados pela
Vigilância Sanitária, ou, ainda, sem pesos e
medidas;

III – Fraudar os pesos e as medidas;
IV – Ter comportamento que atente contra a
integridade física, a moral e os bons costumes;

Art. 34 É proibida a permanência de menores
de idade na área de comercialização dos
estandes.

V – Comercializar bebida alcoólica de qualquer
tipo para consumo imediato no local da Feira;

Art. 35 Os casos omissos neste Decreto e no
Regulamento Interno da Feira do Produtor
Rural serão decididos utilizando sempre o
bom senso, o bem comum, respeitando as
leis vigentes e em reuniões com a presença
obrigatória de representantes da Prefeitura da
Estância de Atibaia, da Comissão Gestora e
dos produtores rurais participantes da Feira do
Produtor Rural.

IX – Não deslocar o estande dos pontos
determinados pela Comissão Gestora da Feira
do Produtor Rural, salvo quando autorizada
por esta;

I – Realizar vendas de produtos que não sejam
de produção própria;

VI – Consumir bebida alcoólica e/ou fumar
durante o funcionamento da Feira;

X – Manter o maior asseio, tanto no vestuário,
quanto nos utensílios, para suas atividades;

VII – Desacatar as autoridades municipal ou
policial;

XI – Não se negar a vender produtos
fracionados nas proporções mínimas que
forem fixadas;

VIII – Inobservância de qualquer item deste
Decreto e do Regulamento Interno da Feira do
Produtor Rural.

XII – Não sonegar, nem recusar vender os
produtos;

Art. 32 O não cumprimento do presente
Decreto e do Regulamento Interno da Feira
do Produtor Rural, pelos produtores rurais,
será passível de advertência por escrito pela
Comissão Gestora, nas seguintes formas:

XIII – Não lavar mercadorias nos recintos e
durante a Feira do Produtor Rural;
XIV – Manter em local visível a autorização
de funcionamento e certificado de produtor
orgânico, se for o caso;
XV – Não usar jornais, papel usado, ou
quaisquer impressos para embrulhar gêneros
alimentícios que, por contato direto, possam
ser contaminados.
Art. 27 Estabelecer os procedimentos
higiênico-sanitários para o preparo, o
acondicionamento, o armazenamento, o
transporte, a distribuição e a comercialização
de alimentos e bebidas preparados com
vegetais, com a finalidade de prevenir doenças
de origem alimentar.
Art. 28 Os produtores deverão apresentarse à Feira do Produtor Rural com a higiene
e vestimentas adequadas, devendo, ainda,
utilizar o uniforme completo adotado pelo
Programa.
Seção IX
DAS PROIBIÇÕES, INFRAÇÕES E
PENALIDADES
Art. 29 São proibidos a venda, a locação, a
sublocação, o arrendamento, a doação, ou
qualquer tipo de negociação do estande e/ou
do material institucional do Programa Feira do
Produtor Rural.
Art. 30 É proibida a utilização do material
institucional da Feira do Produtor Rural, sob
hipótese alguma, em qualquer outra feira

Seção XI
DOS PREÇOS PÚBLICOS

II – Suspensão I: após a primeira advertência,
o Produtor Rural sofrerá suspensão de
participação de 1 (uma) Feira do Produtor
Rural;

Art. 36 Ficam isentos do recolhimento do
preço público pela utilização de solo público,
os produtores rurais participantes da Feira
do Produtor Rural de Atibaia, por motivo de
interesse público, devidamente fundamentado
como incentivo aos pequenos produtores rurais
para o desenvolvimento de suas atividades de
produção, nos termos do artigo 8º, inciso I, do
Decreto Municipal nº 6.511 de 04 de agosto de
2011, devendo ser recolhidas todas as demais
taxas incidentes nos termos da legislação
municipal existente.

III – Suspensão II: após a segunda advertência,
o Produtor Rural sofrerá suspensão de
participação de 2 (duas) Feiras do Produtor
Rural;

Parágrafo único: A isenção prevista no caput
deste artigo não se aplica aos permissionários
que explorarão o estande destinado à Praça de
Alimentação.

IV – Exclusão: após a terceira advertência,
o Produtor Rural será excluído da Feira do
Produtor Rural.

Art. 37 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

I – Advertência;

§ 1º – Nos casos não tratados no caput deste
artigo, considerando a gravidade do fato
ocorrido e as consequências deste, a Comissão
Gestora deverá se reunir e deliberar pelo
afastamento de até 30 (trinta) dias, do Produtor
Rural infrator, até a apuração completa dos
fatos ocorridos.
§ 2º – Apurada a gravidade dos fatos,
a Comissão Gestora poderá excluir
automaticamente o Produtor Rural infrator,
impondo ainda os possíveis ressarcimentos de
prejuízos causados.
§ 3º – Deverá ser dado amplo direito de defesa
ao Produtor Rural infrator.
Seção X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, “Fórum Cidadania”, aos 02 de
outubro de 2017.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
- Mario Yassuo Inui –
SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
- Silvio Ramon Llaguno SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Publicado e Arquivado na Secretaria de
Governo, na data supra.
- André Picoli Agatte –
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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Companhia de
Saneamento Ambiental
de Atibaia - SAAE
COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE
COMUNICADO
Em atendimento à Lei nº 8666/93, art. 16,
comunicamos que a relação das compras feitas
pela SAAE, no período de 1º a 30 de setembro
de 2017, encontra-se afixada no “Quadro
de Avisos” do saguão desta Companhia,
situada na Praça Roberto Gomes Pedrosa nº
11 – Centro – Atibaia/SP, sendo o horário de
expediente das 10h às 16h.
Atibaia, 03 de outubro de 2017.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
– SUPERINTENDENTE –
COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE ATIBAIA – SAAE
EXTRATO MENSAL DE ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO
PRESENCIAL
PARA
REGISTRO DE PREÇOS nº 12/2017
Objeto: Registro De Preços De Ácido
Fluossilicico
Ata De Registro De Preços Nº 41/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
04/09/2018)
Fornecedor: GR Industria Comercio E
Transportes De Produtos Quimicos Ltda
Item: 01
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Toneladas
Descrição: Cód. SAAE: 42.01000006 –
Ácido Fluossilícico para fluoretação de água
de abastecimento para consumo humano,
conforme especificação: Aspecto claro e
límpido; Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em
massa; Acidez livre: máximo de 1%; Material
em suspensão: isento; Teor de Ferro (Fe) total:
máximo 10 g/kg; Teor de Manganês (Mn)
total: máximo 10 g/kg. O produto não deverá
conter substâncias orgânicas ou inorgânicas
em quantidades capazes de produzir efeitos
nocivos à saúde dos consumidores de água
tratada. O produto não deverá ceder à água
nenhum contaminante a taxas que excedam os
limites estabelecidos nas Tabelas 3 (três) e 5
(cinco) da Portaria n° 2914/2011 do Ministério
da Saúde, mesmo quando as concentrações
das impurezas cedidas pelo produto forem
combinadas com as concentrações das
impurezas já presentes na água a ser tratada.
Marca: Vale Ferilizantes
Preço Unitário: R$626,00
Preço Total: R$31.300,00
PREGÃO
PRESENCIAL
PARA
REGISTRO DE PREÇOS nº 17/2017
Objeto: Registro de preços de combustíveis
Ata De Registro De Preços Nº 42/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até

29/09/2018)
Fornecedor: Estoril Comércio De Combústiveis
E Derivados De Petróleo Ltda ME
Item: 02
Qtde. estimada anual: 40.000
Unidade: Litros
Descrição: Cód. SAAE: 44.01.000002:
Gasolina comum.
Marca: Shell
Preço Unitário: R$3,28
Preço Total: R$131.200,00
Item: 3
Qtde. estimada anual: 90.000
Unidade: Litros
Descrição: Cód. SAAE: 44.01.000003: Óleo
diesel.
Marca: Shell
Preço Unitário: R$2,68
Preço Total: R$241.200,00
Ata De Registro De Preços Nº 43/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
29/09/2018)
Fornecedor: Auto Posto Atibrás Ltda
Item: 01
Qtde. estimada anual: 40.000
Unidade: Litros
Descrição: Cód. SAAE: 44.01.000001: Álcool
hidratado.
Marca: Petrobrás Distribuidora S/A
Preço Unitário: R$2,16
Preço Total: R$86.400,00

PREGÃO
PRESENCIAL
PARA
REGISTRO DE PREÇOS nº 16/2017
Objeto: Registro de preços de pneus e
componentes
Ata De Registro De Preços Nº 44/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
27/09/2018)
Fornecedor: Roda Brasil Comércio De Peças
Para Veículos Ltda
Lote: 04
Item: 08
Qtde. estimada anual: 26
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002768 – Pneu
215 x 75 R17,5 radial para caminhão leve. Uso
misto.
Marca: Linglong/D905
Preço Unitário: R$579,11
Preço Total: R$15.056,86
Item: 09
Qtde. estimada anual: 60
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001060 Pneu
175 x 70 R13 radial, para veículo de passeio e
utilitário leve.
Marca: Forceum/EXP70
Preço Unitário: R$154,00
Preço Total: R$9.240,00
Lote: 05
Item: 10
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001061 Pneu
185 x 60 R14 radial, para veículo de passeio
e utilitário leve.
Marca: XBRI/Ecology
Preço Unitário: R$200,00
Preço Total: R$6.000,00

15

Item: 11
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001062 Pneu
185 x R14 radial, para veículo utilitário Kombi.
Marca: Linglong/LMC5
Preço Unitário: R$258,60
Preço Total: R$7.758,00
Lote: 06
Item: 12
Qtde. estimada anual: 08
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001055 Pneu
liso 1000 x 20 dianteiro com 16 lonas, para
caminhão pesado.
Marca: Goodride/CR942
Preço Unitário: R$758,00
Preço Total: R$6.064,00
Item: 13
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001070 Pneu
900 x 20 dianteiro liso com 14 lonas para
caminhão pesado.
Marca: Goodride/CR942
Preço Unitário: R$640,00
Preço Total: R$12.800,00
Item: 14
Qtde. estimada anual: 16
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001075 Pneu
750 x 16 dianteiro liso com 10 lonas, para
caminhão leve.
Marca: Linglong/LL9
Preço Unitário: R$349,50
Preço Total: R$5.592,00
Item: 15
Qtde. estimada anual: 08
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001867 Pneu
175/ 70 R14 Radial
Marca: JK/Vectra
Preço Unitário: R$169,25
Preço Total: R$1.354,00
Lote: 07
Item: 16
Qtde. estimada anual: 08
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002322 Pneu
17,5-25 SGL 2 a L2 PR, 12 lonas.
Marca: Superguider/G2L2
Preço Unitário: R$1.873,75
Preço Total: R$14.990,00
Lote: 11
Item: 22
Qtde. estimada anual: 24
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002416 Pneu
7.50 x 16, 10 lonas borrachudo para utilização
rodoviária.
Marca: Linglong/LL59
Preço Unitário: R$377,27
Preço Total: R$9.054,48
Item: 23
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002417 Pneu
900 x 20, 14 lonas borrachudo para utilização
rodoviária.
Marca: Goodride/CL946
Preço Unitário: R$690,00
Preço Total: R$20.700,00
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Item: 24
Qtde. estimada anual: 16
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002418
Pneu 1000 x 20, 16 lonas borrachudo para
utilização rodoviária.
Marca: Goodride/CL946
Preço Unitário: R$764,09
Preço Total: R$12.225,44
Lote: 14
Item: 29
Qtde. estimada anual: 04
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001064 Pneu
275 x 80 R 22,5 Radial para caminhão pesado.
Marca: Vikrant/VUL02
Preço Unitário: R$1.067,50
Preço Total: R$4.270,00
Item: 30
Qtde. estimada anual: 16
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002769 Pneu
2.75/80 R22.5 radial para caminhões pesados.
Uso misto.
Marca: JK/Jetsteel
Preço Unitário: R$1.260,00
Preço Total: R$20.160,00
Ata De Registro De Preços Nº 45/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
27/09/2018)
Fornecedor: Mundial Pneus Itabera – Eireli –
EPP
Lote: 01
Item: 01
Qtde. estimada anual: 02
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002855: Câmara
de ar 1400 x 24.
Marca: Jabuti – TR220A
Preço Unitário: R$135,24
Preço Total: R$270,48
Lote: 02
Item: 02
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.000260:
Câmara de ar para motocicleta 90/90 x 18.
Marca: Jabuti – TR4
Preço Unitário: R$18,17
Preço Total: R$181,70
Item: 03
Qtde. estimada anual: 15
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001767:
Câmara de ar, modelo MH17 (traseiro), para
motocicleta NX150
Marca: Jabuti – TR4
Preço Unitário: R$18,15
Preço Total: R$272,25
Lote: 03
Item: 04
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001063: Pneu
275 x 18 dianteiro, para motocicleta.
Marca: Rot Tyre – RT002
Preço Unitário: R$60,27
Preço Total: R$602,70
Item: 05
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001071: Pneu

90 x 90 18 traseiro, para motocicleta.
Marca: Rot Tyre – RT001
Preço Unitário: R$67,78
Preço Total: R$1.355,60
Item: 06
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001787: Pneu
110 x 90 17 traseiro, para motocicleta.
Marca: Technic – TC
Preço Unitário: R$124,28
Preço Total: R$2.485,60
Item: 07
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001864: Pneu
90 x 90 19 MC dianteiro, para motocicleta.
Marca: Technic – TC
Preço Unitário: R$120,50
Preço Total: R$1.205,00
Lote: 08
Item: 17
Qtde. estimada anual: 8
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002325: Pneu
12 x 16,5 BKT.
Marca: Forerunner – SKS
Preço Unitário: R$616,87
Preço Total: R$4.934,96
Lote: 10
Item: 19
Qtde. estimada anual: 4
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002411: Pneu
7.50 x 16, 12 lonas radial liso para caminhão
3/4.
Marca: Goodyear – G32 CARGO
Preço Unitário: R$626,84
Preço Total: R$2.507,36
Item: 20
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002413: Pneu
195 R14 radial.
Marca: Ling Long – LMC4
Preço Unitário: R$284,94
Preço Total: R$8.548,20
Item: 21
Qtde. estimada anual: 12
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002414: Pneu
215/75 R17.5 radial para utilização urbana.
Marca: Chengshan – CST78
Preço Unitário: R$560,37
Preço Total: R$6.724,44
Lote: 12
Item: 25
Qtde. estimada anual: 08
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002445:
Pneu 1400 X 24 traseiro com 12 lonas para
retroescavadeira.
Marca: Titan – G2/L2
Preço Unitário: R$1.698,78
Preço Total: R$13.590,24
Item: 26
Qtde. estimada anual: 08
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001057:
Pneu 16.9 x 24 traseiro com 10 lonas para
retroescavadeira.
Marca: Forerunner – R4

16

Preço Unitário: R$1.744,70
Preço Total: R$13.957,60
Lote: 13
Item: 27
Qtde. estimada anual: 04
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001074: Pneu
11L 16 SL dianteiro para retroescavadeira.
Marca: Forerunner – R1
Preço Unitário: R$370,40
Preço Total: R$1.481,60
Item: 28
Qtde. estimada anual: 04
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.001054: Pneu
1000 x 16 SL dianteiro para retroescavadeira.
Marca: Super Guider – F2
Preço Unitário: R$522,35
Preço Total: R$2.089,40
Lote: 15
Item: 31
Qtde. estimada anual: 04
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.000254:
Câmara de ar 17.5 x 25
Marca: Jabuti – TRJ1175
Preço Unitário: R$178,65
Preço Total: R$714,60
Item: 32
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.000258:
Câmara de ar 900 X 20
Marca: Jabuti – TR78A
Preço Unitário: R$58,26
Preço Total: R$582,60
Item: 33
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.000256:
Câmara de ar 750 X 16
Marca: Jabuti – TR75A
Preço Unitário: R$34,18
Preço Total: R$341,80
Ata De Registro De Preços Nº 46/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
27/09/2018)
Fornecedor: Mundial Pneus Itabera – Eireli
– EPP
Lote: 09
Item: 18
Qtde. estimada anual: 08
Unidade: Peça
Descrição: Cód SAAE: 20.01.002412 Pneu
7.50 x 16, 12 lonas radial borrachudo para
caminhão 3/4.
Marca: Goodyear G8
Preço Unitário: R$548,62
Preço Total: R$4.388,96
Atibaia, 03 de outubro de 2017.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE
Jucimara Biazetto Romeira Pereira
GERENTE DE SUPRIMENTOS
COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE ATIBAIA – SAAE
Em atendimento ao disposto no § 2º do
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artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a
COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE torna
público o(s) preço(s) registrado(s) na(s)
ata(s) abaixo discriminada(s), bem como,
a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s),
conforme segue:
EXTRATO DE ATAS

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº
22/2016
Objeto: Registro de Preços de Cloro Liquefeito
Ata de Registro de Preços n° 02/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
14/02/2018)
Fornecedor: GR Indústria Comércio e
Transportes de Produtos Químicos Ltda.
Item: 1
Qtde. estimada anual: 95.000
Unidade: Quilogramas
Descrição: Cód. SAAE 43.01.000001 - Cloro
Liquefeito, com pureza de 99,5% de Cl2 em
cilindros especiais de 50kg e 900kg, sendo que
o volume do produto deverá ser equivalente à
80% do volume do recipiente. O produto não
deverá ceder à água nenhum contaminante a
taxas que excedam os limites estabelecidos nas
Tabelas 3(três) e 5 (cinco) da Portaria n.º 2914
de 12 de Dezembro de 2011 do Ministério
da Saúde, mesmo quando as concentrações
das impurezas cedidas pelo produto forem
combinadas com as concentrações das
impurezas já presentes na água a ser tratada.
Marca: Katrium
Preço Unitário: R$11,20
Preço Total: R$1.064.000,00
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº
23/2016
Objeto: Registro de Preços de calçados de
segurança e epi’s
Ata de Registro de Preços n° 03/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
19/02/2018)
Fornecedor: Candido & Cia Comércio de EPI
Ltda EPP.
Lote: 1
Item: 1
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: PC
Descrição: Cód
SAAE: 24.01.000012 Avental confeccionado em lona, vinil, trevira
ou PVC, na cor disponível, sem emenda e sem
manga, com mínimo de 100 cm de altura x 60
cm de largura, com tiras de barbante ou tirantes
para ajuste no pescoço e na cintura, com ilhós
de material metálico reforçado, indicado para
proteção nos trabalhos com produtos químicos.
Acompanhado com certificado de aprovação
(CA), emitido pelo MTE.
Marca: CAPSEG (CA1102)
Preço Unitário: R$7,91
Preço Total: R$158,20
Item: 2
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: CJ
Descrição: Cód SAAE: 24.22.000016 - Calça
bota ou macacão de PVC impermeável com
bota integrada, preferencialmente na cor verde,
tipo pantaneiro - R10, forrado com tecido de
poliéster, ajustes com tirantes (suspensório),

bolso interno. Com certificado de aprovação
(CA), tamanho GG.
Marca: CAPSEG (CA 10943)
Preço Unitário: R$79,90
Preço Total: R$799,00
Item: 31
Qtde. estimada anual: 3
Unidade: PC
Descrição: Cód
SAAE: 26.09.000002 Macacão de segurança, confeccionado com
revestimento de 100% polietileno de alta
densidade, Tychem QC, com capuz, cor
amarelo, com elástico nas extremidades do
capuz, punhos e tornozelos, fechamento em
zíper plástico, com costuras, para uso em
treinamentos e emergências com produtos
químicos, acompanhado com o certificado de
aprovação (CA), emitido pelo MTE. Tamanho
G.
Marca: DU PONT (CA 38647)
Preço Unitário: R$52,90
Preço Total: R$158,70
Item: 32
Qtde. estimada anual: 5
Unidade: PC
Descrição: Cód
SAAE: 26.09.000003 Macacão de segurança, confeccionado com
revestimento de 100% polietileno de alta
densidade, Tychem QC, com capuz, cor
amarelo, com elástico nas extremidades do
capuz, punhos e tornozelos, fechamento em
zíper plástico, com costuras, para uso em
treinamentos e emergências com produtos
químicos, acompanhado com o certificado de
aprovação (CA), emitido pelo MTE. Tamanho
XG.
Marca: DU PONT (CA 386478)
Preço Unitário: R$52,90
Preço Total: R$264,50
Item: 33
Qtde. estimada anual: 5
Unidade: PC
Descrição: Cód
SAAE: 26.09.000004 Macacão de segurança, confeccionado com
revestimento de 100% polietileno de alta
densidade, Tychem QC, com capuz, cor
amarelo, com elástico nas extremidades do
capuz, punhos e tornozelos, fechamento em
zíper plástico, com costuras, para uso em
treinamentos e emergências com produtos
químicos, acompanhado com o certificado de
aprovação (CA), emitido pelo MTE. Tamanho
XXG.
Marca: DU PONT (CA 38648)
Preço Unitário: R$52,90
Preço Total: R$264,50
Item: 55
Qtde. estimada anual:
Unidade: UN.
Descrição: Cód
SAAE: 24.24.000007 Colete refletivo RFX, tipo X, a) cor laranja
fluorescente, b)espessura de 33 a 40mm, c)
fechamento com velcro ou trava plástica na
cintura, d) tecido impermeável em PVC e forro
de algodão, e) faixa refletiva em prata para
visualização diurna ou noturna, f) tamanho
único.
Marca: CAPSEG
Preço Unitário: R$9,90
Preço Total: R$594,00
Item: 9
Qtde. estimada anual: 10
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Unidade: UN.
Descrição: Cód
SAAE: 26.04.000003 Capa de chuva, tamanho padrão nº 54 (G),
confeccionada em tecido revestido de PVC
(trevira), KP-400, cor amarela, com costura
por meio de solda eletrônica, com capuz, com
mangas, com botões em plástico de pressão,
corpo com 1,25 metros de comprimento.
Acompanhado com o certificado de aprovação
(C A), emitido pelo MTB.
Marca: CAPSEG (CA 10942)
Preço Unitário: R$18,90
Preço Total: R$189,00
Item: 10
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: UN.
Descrição: Cód
SAAE: 26.04.000004 Capa de chuva, impermeável, tamanho
padrão grande, nº 60, confeccionada em
tecido revestido de PVC (trevira), KP-400,
cor amarela, com costura por meio de solda
eletrônica, com capuz, com mangas, com
botões em plástico de pressão, corpo com
mínimo de 1,25 metros de comprimento.
Acompanhado com o certificado de aprovação
(CA), emitido pelo MTE.
Marca: CAPSEG (CA 10942)
Preço Unitário: R$18,90
Preço Total: R$378,00
Item: 11
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: UN.
Descrição: Cód SAAE: 26.04.000011 - Capa
de chuva para motociclista, tamanho (G),
composto por blusa e calça, na cor preta,
confeccionado em vinil e poliéster, blusa: com
forração, com manga comprida, com zíper, pala
protetora, velcro, elástico, com bolso frontal,
fita refletiva nas costas e mangas, calça: com
forração, com elástico, velcro e pala protetora
no tornozelo. Acompanhado com o certificado
de aprovação (CA), emitido pelo MTB.
Marca: CAPSEG (CA 10942)
Preço Unitário: R$18,90
Preço Total: R$378,00
Lote: 5
Item: 37
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: UN.
Descrição: Cód
SAAE: 26.11.000001 Protetor abafador de ruídos circum auricular
com duas conchas acústicas com espuma
na parte interna e almofadadas nas bordas,
tamanho único, tipo concha, não condutor
de eletricidade, sem partes metálicas,
preferencialmente na cor preta, indicado para
locais ou próximo aos equipamentos ruidosos.
Acompanhado com o certificado de aprovação
(CA) emitido pelo MTE.
Marca: NADUS (CA 29440)
Preço Unitário: R$9,40
Preço Total: R$94,00
Item: 38
Qtde. estimada anual: 200
Unidade: PC
Descrição: Cód
SAAE: 26.11.000002 Protetor auditivo, confeccionado em silicone
grau farmacêutico ou similar, material de
inserção no canal auditivo, tipo plugue,
fisiologicamente inerte, cor verde ou bege,
lavável, tamanho único, com três abas curvas,
modelo pomp plus ou similar, com cordão e
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caixinha para acondicionamento, indicado
para locais ou próximo aos equipamentos
ruidosos. Acompanhado com o certificado de
aprovação (CA) emitido pelo MTE.
Marca: KALIPSO (CA 14471)
Preço Unitário: R$1,30
Preço Total: R$260,00
Item: 39
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: PC
Descrição: Cód
SAAE: 26.12.000004 Respirador descartável tipo peça semifacial
filtrante para partículas, com formato tipo
concha, confeccionado em manta sintética
branca, composta com quatro grampos de
material metálico sendo dois de cada lado,
nos quais são presas as pontas de dois tirantes
elásticos na parte lateral externa, e uma tira
de metal para um ajuste fácil na região do
septo nasal do lado externo do respirador.
Acompanhado com o certificado de aprovação
(CA), emitido pelo TEM.
Marca: PLASTCOR (CA 29171)
Preço Unitário: R$1,20
Preço Total: R$24,00
Item: 40
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: PC
Descrição: Cód
SAAE: 26.12.000005 Respirador descartável tipo peça semifacial
filtrante para partículas, com formato tipo
concha, confeccionado em manta sintética
branca, com camadas de micro fibras tratadas
eletrostaticamente e carregadas com carvão
ativado, classe FBC 1, para retenção de gases
ácidos (ate 50 ppm), poeiras, nevoas e fumos,
composta com uma válvula de exalação
na parte frontal central, quatro grampos de
material metálico sendo dois de cada lado,
nos quais são presas as pontas de dois tirantes
elásticos na parte lateral externa, e uma tira
de metal para um ajuste fácil na região do
septo nasal do lado externo do respirador,
acompanhado com o certificado de aprovação
(CA), emitido pelo MTE.
Marca: PLASTCOR (CA 29142)
Preço Unitário: R$1,40
Preço Total: R$42,00
Item: 41
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: UN.
Descrição: Cód
SAAE: 26.12.000006 Respirador purificador de ar de segurança, tipo
peça semifacial filtrante PFF2 com FBC1,tipo
filtro químico de baixa capacidade com
formato tipo concha dobrável, descartável,
sem válvula, confeccionada em manta sintética
com o lado interno na cor branca, impregnada
com carvão ativado para proteção contra
vapores orgânicos até 50 ppm (FBC1), poeiras,
nevoas e fumos, com a fixação de 2 tirantes
de elásticos para ajuste da peça a cabeça do
usuário, na parte superior externa possui
um peça de material metálico, moldável,
de cor alumínio, para o ajuste sobre o nariz,
acompanhado com o certificado de aprovação
(CA) emitido pelo MTE.
Marca: INTRAB (CA 12619)
Preço Unitário: R$1,30
Preço Total: R$130,00
Ata de Registro de Preços n° 04/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até

19/02/2018)
Fornecedor: Solicita Comércio e Serviços
Eireli ME.
Lote: 2
Item: 3
Qtde. estimada anual: 5
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.02.000003 - Bota
confeccionada em borracha vulcanizada nº
37/38; a) na cor preta; b) impermeável; c)
com solado antiderrapante; d) cano longo
(altura mínima do cano de 340mm); e) modelo
trator; f) material resistente e anatômico; g)
acompanhado do certificado de aprovação
(CA), emitido pelo MTE.
Marca: INNPRO
Preço Unitário: R$36,66
Preço Total: R$183,30
Item: 4
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.02.000004 - Bota
confeccionada em borracha vulcanizada nº
39; a) na cor preta; b) impermeável; c) com
solado antiderrapante; d) cano longo (altura
mínima do cano de 340mm); e) modelo
trator; f) material resistente e anatômico; g)
acompanhado do certificado de aprovação
(CA), emitido pelo MTE.
Marca: INNPRO
Preço Unitário: R$36,66
Preço Total: R$366,60
Item: 5
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.02.000005 - Bota
confeccionada em borracha vulcanizada nº
40/41; a) na cor preta; b) impermeável; c)
com solado antiderrapante; d) cano longo
(altura mínima do cano de 340mm); e) modelo
trator; f) material resistente e anatômico; g)
acompanhado do certificado de aprovação
(CA), emitido pelo MTEde aprovação (CA),
emitido pelo MTE.
Marca: INNPRO
Preço Unitário: R$36,66
Preço Total: R$366,60
Item: 6
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.02.000006 - Bota
confeccionada em borracha vulcanizada nº
42; a) na cor preta; b) impermeável; c) com
solado antiderrapante; d) cano longo (altura
mínima do cano de 340mm); e) modelo
trator; f) material resistente e anatômico; g)
acompanhado do certificado de aprovação
(CA), emitido pelo MTE.
Marca: INNPRO
Preço Unitário: R$36,66
Preço Total: R$366,60
Item: 7
Qtde. estimada anual: 15
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.02.000007 - Bota
confeccionada em borracha vulcanizada nº
43/44; a) na cor preta; b) impermeável; c)
com solado antiderrapante; d) cano longo
(altura mínima do cano de 340mm); e) modelo
trator; f) material resistente e anatômico; g)
acompanhado do certificado de aprovação
(CA), emitido pelo MTE.
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Marca: INNPRO
Preço Unitário: R$36,66
Preço Total: R$549,90
Item: 8
Qtde. estimada anual: 2
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.02.000009 - Bota
confeccionada em borracha vulcanizada nº
46; a) na cor preta; b) impermeável; c) com
solado antiderrapante; d) cano longo (altura
mínima do cano de 340mm); e) modelo
trator; f) material resistente e anatômico; g)
acompanhado do certificado de aprovação
(CA), emitido pelo MTE.
Marca: INNPRO
Preço Unitário: R$36,66
Preço Total: R$73,32
Ata de Registro de Preços n° 05/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
19/02/2018)
Fornecedor: R. DE O. SANTIL EPI EPP.
Lote: 4
Item: 19
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Par
Descrição: Cód
SAAE: 26.08.000007 Luva nitrílica de segurança tamanho G; a)
confeccionada em látex ou borracha nitrílica;
b) com interior flocado; c) superfície da palma
antiderrapante; d) comprimento mínimo de 33
cm; e) espessura mínima de 0,38 mm; f) cor
verde ou outra; g) em embalagem individual
e com instruções em português; h) com data
de validade; i) com o certificado de aprovação
(CA) emitido pelo M.T.E..
Marca: PLASTCOR (CA 34142)
Preço Unitário: R$5,96
Preço Total: R$596,00
Item: 20
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Par
Descrição: Cód
SAAE: 26.08.000008 Luva nitrílica de segurança tamanho M; a)
confeccionada em látex ou borracha nitrílica;
b) com interior flocado; c) superfície da palma
antiderrapante; d) comprimento mínimo de 33
cm; e) espessura mínima de 0,38 mm; f) cor
verde ou outra; g) em embalagem individual
e com instruções em português; h) com data
de validade; i) com o certificado de aprovação
(CA) emitido pelo M.T.E..
Marca: PLASTCOR (CA 34142)
Preço Unitário: R$5,96
Preço Total: R$298,00
Item: 21
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Par
Descrição: Cód
SAAE: 26.08.000010 Luva nitrílica de segurança tamanho XG; a)
confeccionada em látex ou borracha nitrílica;
b) com interior flocado; c) superfície da palma
antiderrapante; d) comprimento mínimo de 33
cm; e) espessura mínima de 0,38 mm; f) cor
verde ou outra; g) em embalagem individual
e com instruções em português; h) com data
de validade; i) com o certificado de aprovação
(CA) emitido pelo M.T.E..
Marca: VOLK CA (16313)
Preço Unitário: R$7,20
Preço Total: R$720,00
Item: 22
Qtde. estimada anual: 20
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Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 26.08.000011 - Luva
de segurança impermeável; a) confeccionada
em PVC na cor verde ou outra; b) com forro de
suedine ou malha de algodão; c) comprimento
mínimo de 45 cm; d) palma áspera; e) tamanho
mínimo de 9,5”; f) alta resistência química e
abrasiva; g) acompanhado do certificado de
aprovação (CA) emitido pelo M.T.E..
Marca: PLASTCOR (CA 34570)
Preço Unitário: R$11,90
Preço Total: R$238,00
Item: 23
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 26.08.000013 - Luva
confeccionada em raspa de couro curtido ao
cromo; a) com tira de reforço entre o polegar e
indicador; b) costuras reforçadas na palma; c)
punho mínimo com 20 cm de comprimento; d)
com o certificado de aprovação (CA) emitido
pelo M.T.E..
Marca: A.F.GALVÃO (CA19542)
Preço Unitário: R$6,75
Preço Total: R$135,00
Item: 24
Qtde. estimada anual: 250
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 26.08.000017 - Luva
confeccionada em vaqueta de couro tamanho
9”; a) com tira de reforço entre o polegar e
indicador; b) costuras reforçadas na palma e
dorso; c) cano curto; d) punho com elástico;
e) dorso em vaqueta; f) acompanhado com
certificado de aprovação (CA) emitido pelo
M.T.E..
Marca: ZANEL (CA 16072)
Preço Unitário: R$10,40
Preço Total: R$2.600,00
Item: 25
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 26.08.000020 - Luva
confeccionada em malha de algodão tricotada
4 fios; a) com acabamento em overloque; b)
grânulos (pigmento) de PVC ou borracha
na palma e dedos; c) cor branca ou outra;
d) cano curto; e) com elástico no punho; f)
tamanho único; g) acompanha o certificado de
aprovação (CA) emitido pelo M.T.E..
Marca: WC HSUAN (19545)
Preço Unitário: R$1,60
Preço Total: R$32,00
Item: 26
Qtde. estimada anual: 5
Unidade: Cx
Descrição: Cód SAAE: 26.08.000022 - Luva
nitrílica para trabalhos com sensibilidade
ao toque tamanho 9”; a) com interior liso;
b) superfície da palma antideslizante/
antiderrapante; c) alta destreza; d)
comprimento mínimo de 24 cm e espessura de
0,10 mm; e) cor azul ou outra; f) caixa com
90 ou 100 unidades; g) sem talco ou isenta de
pó; h) sensibilidade tátil e resistência química;
i) confeccionada em borracha nitrílica; j) com
certificado de aprovação (CA) emitido pelo
M.T.E..
Marca: VOLK (CA 35633)
Preço Unitário: R$30,50
Preço Total: R$152,50
Item: 27

Qtde. estimada anual: 5
Unidade: Cx
Descrição: Cód SAAE: 26.08.000023 - Luva
nitrílica para trabalhos com sensibilidade
ao toque tamanho 10”; a) com interior
liso; b) superfície da palma antideslizante/
antiderrapante; c) alta destreza; d)
comprimento mínimo de 24 cm e espessura de
0,10 mm; e) cor azul ou outra; f) caixa com
90 ou 100 unidades; g) sem talco ou isenta de
pó; h) sensibilidade tátil e resistência química;
i) confeccionada em borracha nitrílica; j) com
certificado de aprovação (CA) emitido pelo
M.T.E..
Marca: VOLK (CA 35633)
Preço Unitário: R$30,50
Preço Total: R$152,50
Item: 28
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 26.08.000024 - Luva
confeccionada em helanca (nylon)tamanho
M; a) com poliuretano na palma e dedos; b)
cor preta; c) punho com elastano; d) com o
certificado de aprovação (CA) emitido pelo
M.T.E..
Marca: SUPER SAFETY (CA 34370)
Preço Unitário: R$3,40
Preço Total: R$68,00
Item: 29
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 26.08.000025 - Luva
confeccionada em helanca (nylon) tamanho
G; a) com poliuretano na palma e dedos; b)
cor preta; c) punho com elastano; d) com o
certificado de aprovação (CA) emitido M.T.E..
Marca: SUPER SAFETY (CA 34370)
Preço Unitário: R$3,40
Preço Total: R$68,00
Item: 30
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 26.08.000025 - Luva
confeccionada em helanca (nylon) tamanho
G; a) com poliuretano na palma e dedos; b)
cor preta; c) punho com elastano; d) com o
certificado de aprovação (CA) emitido pelo
M.T.E..
Marca: SUPER SAFETY (CA 34370)
Preço Unitário: R$3,40
Preço Total: R$170,00
Lote: 7
Item: 44
Qtde. estimada anual: 4
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.11.000001 - Botina
com biqueira de fibra de carbono e resina
(composite) nº 36; a) cor preta; b) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; c) solado antiderrapante
de poliuretano em bidensidade injetado
direto ao cabedal; d) elástico lateral com
costuras reforçadas; e) palmilha anatômica,
sobre palmilha de EVA com tratamento
antimicrobiano; f) forração de absorção de
suor; G) com protetor de borda na biqueira; h)
contraforte firme e anatômico; i) acompanhado
de copia de laudo de qualidade, descrição
técnica, validade e aplicabilidade do produto,
com copia do certificado de aprovação (CA),
emitido pelo M.T.E..
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Marca: FUJIWARA (CA 32569)
Preço Unitário: R$72,20
Preço Total: R$288,80
Item: 45
Qtde. estimada anual: 4
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.11.000002 - Botina
com biqueira de fibra de carbono e resina
(composite) nº 37; a) cor preta; b) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; c) solado antiderrapante
de poliuretano em bidensidade injetado
direto ao cabedal; d) elástico lateral com
costuras reforçadas; e) palmilha anatômica,
sobre palmilha de EVA com tratamento
antimicrobiano; f) forração de absorção de
suor; G) com protetor de borda na biqueira; h)
contraforte firme e anatômico; i) acompanhado
de copia de laudo de qualidade, descrição
técnica, validade e aplicabilidade do produto,
com copia do certificado de aprovação (CA),
emitido pelo M.T.E..
Marca: FUJIWARA (CA 32569)
Preço Unitário: R$72,20
Preço Total: R$288,80
Item: 46
Qtde. estimada anual: 4
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.11.000003 - Botina
com biqueira de fibra de carbono e resina
(composite) nº 38; a) cor preta; b) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; c) solado antiderrapante
de poliuretano em bidensidade injetado
direto ao cabedal; d) elástico lateral com
costuras reforçadas; e) palmilha anatômica,
sobre palmilha de EVA com tratamento
antimicrobiano; f) forração de absorção de
suor; G) com protetor de borda na biqueira; h)
contraforte firme e anatômico; i) acompanhado
de copia de laudo de qualidade, descrição
técnica, validade e aplicabilidade do produto,
com copia do certificado de aprovação (CA),
emitido pelo M.T.E..
Marca: FUJIWARA (CA 32569)
Preço Unitário: R$72,20
Preço Total: R$288,80
Item: 47
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.11.000004 - Botina
com biqueira de fibra de carbono e resina
(composite) nº 39; a) cor preta; b) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; c) solado antiderrapante
de poliuretano em bidensidade injetado
direto ao cabedal; d) elástico lateral com
costuras reforçadas; e) palmilha anatômica,
sobre palmilha de EVA com tratamento
antimicrobiano; f) forração de absorção de
suor; G) com protetor de borda na biqueira; h)
contraforte firme e anatômico; i) acompanhado
de copia de laudo de qualidade, descrição
técnica, validade e aplicabilidade do produto,
com copia do certificado de aprovação (CA),
emitido M.T.E..
Marca: FUJIWARA (CA 32569)
Preço Unitário: R$72,20
Preço Total: R$2.166,00
Item: 48
Qtde. estimada anual: 40
Unidade: Par
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Descrição: Cód SAAE: 25.11.000005 - Botina
com biqueira de fibra de carbono e resina
(composite) nº 40; a) cor preta; b) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; c) solado antiderrapante
de poliuretano em bidensidade injetado
direto ao cabedal; d) elástico lateral com
costuras reforçadas; e) palmilha anatômica,
sobre palmilha de EVA com tratamento
antimicrobiano; f) forração de absorção de
suor; G) com protetor de borda na biqueira; h)
contraforte firme e anatômico; i) acompanhado
de copia de laudo de qualidade, descrição
técnica, validade e aplicabilidade do produto,
com copia do certificado de aprovação (CA),
emitido pelo M.T.E..
Marca: FUJIWARA (CA 32569)
Preço Unitário: R$72,20
Preço Total: R$2.888,00
Item: 49
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.11.000006 - Botina
com biqueira de fibra de carbono e resina
(composite) nº 41; a) cor preta; b) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; c) solado antiderrapante
de poliuretano em bidensidade injetado
direto ao cabedal; d) elástico lateral com
costuras reforçadas; e) palmilha anatômica,
sobre palmilha de EVA com tratamento
antimicrobiano; f) forração de absorção de
suor; G) com protetor de borda na biqueira; h)
contraforte firme e anatômico; i) acompanhado
de copia de laudo de qualidade, descrição
técnica, validade e aplicabilidade do produto,
com copia do certificado de aprovação (CA),
emitido pelo M.T.E..
Marca: FUJIWARA (CA 32569)
Preço Unitário: R$72,20
Preço Total: R$2.166,00
Item: 50
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.11.000007 - Botina
com biqueira de fibra de carbono e resina
(composite) nº 42; a) cor preta; b) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; c) solado antiderrapante
de poliuretano em bidensidade injetado
direto ao cabedal; d) elástico lateral com
costuras reforçadas; e) palmilha anatômica,
sobre palmilha de EVA com tratamento
antimicrobiano; f) forração de absorção de
suor; G) com protetor de borda na biqueira; h)
contraforte firme e anatômico; i) acompanhado
de copia de laudo de qualidade, descrição
técnica, validade e aplicabilidade do produto,
com copia do certificado de aprovação (CA),
emitido pelo M.T.E..
Marca: FUJIWARA (CA 32569)
Preço Unitário: R$72,20
Preço Total: R$5.054,00
Item: 51
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.11.000008 - Botina
com biqueira de fibra de carbono e resina
(composite) nº 43; a) cor preta; b) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; c) solado antiderrapante
de poliuretano em bidensidade injetado

direto ao cabedal; d) elástico lateral com
costuras reforçadas; e) palmilha anatômica,
sobre palmilha de EVA com tratamento
antimicrobiano; f) forração de absorção de
suor; G) com protetor de borda na biqueira; h)
contraforte firme e anatômico; i) acompanhado
de copia de laudo de qualidade, descrição
técnica, validade e aplicabilidade do produto,
com copia do certificado de aprovação (CA),
emitido pelo M.T.E..
Marca: FUJIWARA (CA 32569)
Preço Unitário: R$72,20
Preço Total: R$3.610,00
Item: 52
Qtde. estimada anual: 15
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.11.000009 - Botina
com biqueira de fibra de carbono e resina
(composite) nº 44; a) cor preta; b) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; c) solado antiderrapante
de poliuretano em bidensidade injetado
direto ao cabedal; d) elástico lateral com
costuras reforçadas; e) palmilha anatômica,
sobre palmilha de EVA com tratamento
antimicrobiano; f) forração de absorção de
suor; G) com protetor de borda na biqueira; h)
contraforte firme e anatômico; i) acompanhado
de copia de laudo de qualidade, descrição
técnica, validade e aplicabilidade do produto,
com copia do certificado de aprovação (CA),
emitido pelo M.T.E..
Marca: FUJIWARA (CA 32569)
Preço Unitário: R$72,20
Preço Total: R$1.083,00
Item: 53
Qtde. estimada anual: 3
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.11.000010 - Botina
com biqueira de fibra de carbono e resina
(composite) nº 45; a) cor preta; b) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; c) solado antiderrapante
de poliuretano em bidensidade injetado
direto ao cabedal; d) elástico lateral com
costuras reforçadas; e) palmilha anatômica,
sobre palmilha de EVA com tratamento
antimicrobiano; f) forração de absorção de
suor; G) com protetor de borda na biqueira; h)
contraforte firme e anatômico; i) acompanhado
de copia de laudo de qualidade, descrição
técnica, validade e aplicabilidade do produto,
com copia do certificado de aprovação (CA),
emitido pelo M.T.E..
Marca: FUJIWARA (CA 32569)
Preço Unitário: R$72,20
Preço Total: R$216,60
Item: 54
Qtde. estimada anual: 3
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.11.000011 - Botina
com biqueira de fibra de carbono e resina
(composite) nº 46; a) cor preta; b) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; c) solado antiderrapante
de poliuretano em bidensidade injetado
direto ao cabedal; d) elástico lateral com
costuras reforçadas; e) palmilha anatômica,
sobre palmilha de EVA com tratamento
antimicrobiano; f) forração de absorção de
suor; G) com protetor de borda na biqueira; h)
contraforte firme e anatômico; i) acompanhado
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de copia de laudo de qualidade, descrição
técnica, validade e aplicabilidade do produto,
com copia do certificado de aprovação (CA),
emitido pelo M.T.E..
Marca: FUJIWARA (CA 32569)
Preço Unitário: R$72,20
Preço Total: R$216,60
Ata de Registro de Preços n° 06/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
19/02/2018)
Fornecedor: Data Equipamentos de Segurança
Ltda ME
Lote: 6
Item: 42
Qtde. estimada anual: 150
Unidade: Pt
Descrição: Cód
SAAE: 26.17.000003 Creme protetor para pele (creme das mãos);
a) com ação antisséptica - proteção contra
microrganismos; b) grupo 3 agua e óleo
resistentes; c) hipoalergênicos (menor
potencial alérgico); d) embalagem em (pote,
frasco ou bisnaga) plástico, conteúdo mínimo
de 200 gramas ou 200 ml; e) acompanhado do
certificado de aprovação (CA), emitido pelo
M.T.E..
Marca: HENLAU CA9611
Preço Unitário: R$5,06
Preço Total: R$759,00
Item: 43
Qtde. estimada anual: 200
Unidade: Pc
Descrição: Cód SAAE: 26.17.000005 - Creme
protetor solar com repelente de insetos; a)
fator de proteção solar - FPS mínimo de 30;
b) proteção da pele contra a ação nociva dos
raios UVA/UVB; c) resistente a agua e ao
suor; d) proteção imediata e com vitamina E;
e) hipoalergênicos (menor potencial alérgico);
f) não comedogênicos (não causa acne); g)
não oleosos (oil free); h) fácil aplicação e com
alto poder de hidratação da pele; i) embalagem
em bisnaga plástica com tampa flip-top; j)
conteúdo 120 gramas ou 120 ml; k) com laudo
técnico de qualidade ou atestado da Anvisa.
Marca: HENLAU
Preço Unitário: R$12,48
Preço Total: R$2.496,00
Ata de Registro de Preços n° 07/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
19/02/2018)
Fornecedor:
Dalson
Comércio
de
Equipamentos de Segurança e Ferramentas
Ltda ME
Lote: 8
Item: 56
Qtde. estimada anual: 4
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000001: Tênis
de segurança na cor preta nº 36; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
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produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo M.T.E..
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$210,52
Item: 57
Qtde. estimada anual: 6
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000002: Tênis
de segurança na cor preta nº 37; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo M.T.E..
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$315,78
Item: 58
Qtde. estimada anual: 6
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000003: Tênis
de segurança na cor preta nº 38; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo MTE.
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$789,45
Item: 59
Qtde. estimada anual: 15
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000004: Tênis
de segurança na cor preta nº 39; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo MTE.
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$789,45
Item: 60

Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000005: Tênis
de segurança na cor preta nº 40; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo MTE.
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$1.578,90
Item: 61
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000006: Tênis
de segurança na cor preta nº 41; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo M.T.E..
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$1.578,90
Item: 62
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000007: Tênis
de segurança na cor preta nº 42; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo MTE.
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$1.578,90
Item: 63
Qtde. estimada anual: 15
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000008: Tênis
de segurança na cor preta nº 43; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
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(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo M.T.E..
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$789,45
Item: 64
Qtde. estimada anual: 15
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000009: Tênis
de segurança na cor preta nº 44; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo M.T.E..
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$789,45
Item: 65
Qtde. estimada anual: 4
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000010: Tênis
de segurança na cor preta nº 45; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo M.T.E..
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$210,52
Item: 66
Qtde. estimada anual: 4
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000011: Tênis
de segurança na cor preta nº 46; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
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antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo M.T.E..
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$210,52
Item: 67
Qtde. estimada anual: 4
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000012: Tênis
de segurança na cor preta nº 33; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo M.T.E..
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$210,52
Item: 68
Qtde. estimada anual: 4
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000013: Tênis
de segurança na cor preta nº 34; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo M.T.E..
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$210,52
Item: 69
Qtde. estimada anual: 4
Unidade: Par
Descrição: Cód SAAE: 25.13.000014: Tênis
de segurança na cor preta nº 35; a) cabedal
confeccionado em microfibra com proteção
contra umidade; b) solado tipo anabela
(sem salto ou saliencia), antiderrapante de
poliuretano em bidensidade injetado direto ao
cabedal; c) sem biqueira (com true-line); d)
sistema de amortecimento de impacto; e) com
cadarço (atacadores); f) contraforte anatômico,
sobre palmilha anatômica com tratamento
antimicrobiano,
palmilha
anatômica;
g) forração para absorção de suor; h)
acompanhado de cópia de laudo de qualidade,
descrição técnica, validade e aplicabilidade do
produto, com copia do certificado de aprovação
(CA ), emitido pelo M.T.E..

Marca: MARLUVAS (CA 36866)
Preço Unitário: R$52,63
Preço Total: R$210,52

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº
24/2016
Objeto: Registro de Preços de uniformes
Ata de Registro de Preços n° 08/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
19/02/2018)
Fornecedor: A. M. Weller confecções ME
Lote: 2
Item: 3
Qtde. estimada anual: 15
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.04.000002:
Jaqueta unissex, tipo japona, tamanho P; a)
confeccionada em nylon impermeabilizado de
boa qualidade; b) com tingimento em cor firme
azul marinho; c) com gola; d) manga longa
e punho de material elástico; e) com zíper
de boa qualidade frontal; f) costurado com
reforço; g) dois bolsos laterais; h) um bolso
interno lado esquerdo; i) com forro interno de
poliéster matelace; j) travete de reforço nas
extremidades dos bolsos; k) reforço especial
embaixo do braço; l) elástico interno nas
mangas e cintura; m) logotipo 8x8cm, bordado
na parte frontal lado esquerdo superior; n)
modelo e cor padrão SAAE; o) letras SAAE
bordadas ou estampadas na cor branca nas
costas; p) etiquetas internas com tamanho e
orientação de lavagem; q) tamanho conforme
padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Uni-K
Preço Unitário: R$41,80
Preço Total: R$627,00
Item: 4
Qtde. estimada anual: 15
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.04.000003:
Jaqueta unissex, tipo japona, tamanho M; a)
confeccionada em nylon impermeabilizado
de boa qualidade; b) com tingimento em cor
firme azul marinho; c) com gola; d) manga
longa e punho de material elástico; e) com
zíper de boa qualidade frontal; f) costurado
com reforço; g) dois bolsos laterais; h) um
bolso interno lado esquerdo; i) com forro
interno de poliéster matelace; j) travete de
reforço nas extremidades dos bolsos; k)
reforço especial embaixo do braço; l) elástico
interno nas mangas e cintura; m) logotipo 8x8
cm, bordado na parte frontal lado esquerdo
superior; n) modelo e cor padrão SAAE; o)
letras SAAE bordadas ou estampadas na cor
branca nas costas; p) etiquetas internas com
tamanho e orientação de lavagem; q) tamanho
conforme padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Uni-K
Preço Unitário: R$41,80
Preço Total: R$627,00
Item: 5
Qtde. estimada anual: 40
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.04.000004:
Jaqueta unissex, tipo japona, tamanho G; a)
confeccionada em nylon impermeabilizado
de boa qualidade; b) com tingimento em cor
firme azul marinho; c) com gola; d) manga
longa e punho de material elástico; e) com
zíper de boa qualidade frontal; f) costurado
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com reforço; g) dois bolsos laterais; h) um
bolso interno lado esquerdo; i) com forro
interno de poliéster matelace; j) travete de
reforço nas extremidades dos bolsos; k)
reforço especial embaixo do braço; l) elástico
interno nas mangas e cintura; m) logotipo 8x8
cm, bordado na parte frontal lado esquerdo
superior; n) modelo e cor padrão SAAE; o)
letras SAAE bordadas ou estampadas na cor
branca nas costas; p) etiquetas internas com
tamanho e orientação de lavagem; q) tamanho
conforme padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Uni-K
Preço Unitário: R$41,80
Preço Total: R$1.672,00
Item: 6
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.04.000005:
Jaqueta unissex, tipo japona, tamanho GG; a)
confeccionada em nylon impermeabilizado de
boa qualidade; b) com tingimento em cor firme
azul marinho; c) com gola; d) manga longa
e punho de material elástico; e) com zíper
de boa qualidade frontal; f) costurado com
reforço; g) dois bolsos laterais; h) um bolso
interno lado esquerdo; i) com forro interno de
poliéster matelace; j) travete de reforço nas
extremidades dos bolsos; k) reforço especial
embaixo do braço; l) elástico interno nas
mangas e cintura; m) logotipo 8x8cm, bordado
na parte frontal lado esquerdo superior; n)
modelo e cor padrão SAAE; o) letras SAAE
bordadas ou estampadas na cor branca nas
costas; p) etiquetas internas com tamanho e
orientação de lavagem; q) tamanho conforme
padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Uni-K
Preço Unitário: R$41,80
Preço Total: R$836,00
Item: 7
Qtde. estimada anual: 5
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.04.000006:
Jaqueta unissex, tipo japona, tamanho XG; a)
confeccionada em nylon impermeabilizado
de boa qualidade; b) com tingimento em cor
firme azul marinho; c) com gola; d) manga
longa e punho de material elástico; e) com
zíper de boa qualidade frontal; f) costurado
com reforço; g) dois bolsos laterais; h) um
bolso interno lado esquerdo; i) com forro
interno de poliéster matelace; j) travete de
reforço nas extremidades dos bolsos; k)
reforço especial embaixo do braço; l) elástico
interno nas mangas e cintura; m) logotipo 8x8
cm, bordado na parte frontal lado esquerdo
superior; n) modelo e cor padrão SAAE; o)
letras SAAE bordadas ou estampadas na cor
branca nas costas; p) etiquetas internas com
tamanho e orientação de lavagem; q) tamanho
conforme padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Uni-K
Preço Unitário: R$41,80
Preço Total: R$269,90
Lote: 6
Item: 22
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Peça
Descrição:
Cód. SAAE: 24.23.000005:
Boné em tecido brim 100% algodão; a) cor
azul Royal; b) com cinco gomos costurados;
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c) costuras duplas; d) pala (aba) frontal de
plástico e cobertura com tecido da mesma
cor; e) aba tamanho de 65mm x 170mm; f)
regulador de tamanho em plástico, velcro
ou prendedor metálico, na parte traseira; g)
intertela no gomo frontal; h) logotipo bordado
ou estampado no tamanho mínimo de 7 x 7cm;
i) modelo e cor padrão SAAE; j) com botão
metálico ou plástico na parte superior; k)
proteção de tecido anti-suor na testa e laterais;
l) tamanho único, conforme, modelo a ser
fornecido pelo SAAE.
Marca: Uni-K
Preço Unitário: R$8,88
Preço Total: R$745,00
Ata de Registro de Preços n° 09/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
19/02/2018)
Fornecedor: D. Costa Neto Distribuidora e
Serviços EPP
Lote: 5
Item: 16
Qtde. estimada anual: 15
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.17.000001: Calça
operacional masculina tamanho P: a) em tecido
com peso 221g/m² (sarja 2/1); b) composição
67% poliéster e 33% algodão penteado (terbim/
unilester/polycottoncedro); c) tecido pré
encolhido com tingimento em cores firmes; d)
cor azul Royal 505; e) fechamento com botões
com a mesma tonalidade do tecido; f) meio
elástico na cintura traseira; g) sete passadores
ou passantes, sendo dois na frente, dois nas
laterais e três atrás; h) três costuras de reforço;
j) travete de reforço no fundilho e extremidades
dos bolsos; j) dois bolsos embutidos na frente
com abertura mínima de 12cm e mínimo
de 17cm de profundidade; k) dois bolsos
chapados atrás de 17cm x 15cm, sem pregas;
l) logotipo 8cm x 8cm estampado ou bordado
no bolso direito traseiro; m) modelo, tamanho,
textura, corte e comparativo SAAE; n) etiqueta
interna de tamanho, composição do tecido e
orientação de lavagem; o) tecido conforme
padrões santista, cedro ou santanense; p)
tamanho padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Styllus
Preço Unitário: R$28,18
Preço Total: R$422,70
Item: 17
Qtde. estimada anual: 15
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.17.000002: Calça
operacional masculina tamanho M: a) em
tecido com peso 221g/m2 (sarja 2/1); b)
composição 67% poliéster e 33% algodão
penteado (terbim/unilester/polycottoncedro);
c) tecido pré encolhido com tingimento
em cores firmes; d) cor azul Royal 505;
e) fechamento com botões com a mesma
tonalidade do tecido; f) meio elástico na cintura
traseira; g) sete passadores ou passantes,
sendo dois na frente, dois nas laterais e três
atrás; h) três costuras de reforço; j) travete
de reforço no fundilho e extremidades dos
bolsos; j) dois bolsos embutidos na frente com
abertura mínima de 12cm e mínimo de 17cm
de profundidade; k) dois bolsos chapados atrás
de 17cm x 15cm, sem pregas; l) logotipo 8cm
x 8cm estampado ou bordado no bolso direito
traseiro; m) modelo, tamanho, textura, corte

e comparativo SAAE; n) etiqueta interna de
tamanho, composição do tecido e orientação
de lavagem; o) tecido conforme padrões
santista, cedro ou santanense; p) tamanho
padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Styllus
Preço Unitário: R$28,18
Preço Total: R$3.381,60
Item: 18
Qtde. estimada anual: 15
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.17.000003: Calça
operacional masculina tamanho G: a) em tecido
com peso 221g/m2 (sarja 2/1); b) composição
67% poliéster e 33% algodão penteado (terbim/
unilester/polycottoncedro); c) tecido pré
encolhido com tingimento em cores firmes; d)
cor azul Royal 505; e) fechamento com botões
com a mesma tonalidade do tecido; f) meio
elástico na cintura traseira; g) sete passadores
ou passantes, sendo dois na frente, dois nas
laterais e três atrás; h) três costuras de reforço;
j) travete de reforço no fundilho e extremidades
dos bolsos; j) dois bolsos embutidos na frente
com abertura mínima de 12cm e mínimo
de 17cm de profundidade; k) dois bolsos
chapados atrás de 17cm x 15cm, sem pregas;
l) logotipo 8cm x 8cm estampado ou bordado
no bolso direito traseiro; m) modelo, tamanho,
textura, corte e comparativo SAAE; n) etiqueta
interna de tamanho, composição do tecido e
orientação de lavagem; o) tecido conforme
padrões santista, cedro ou santanense; p)
tamanho padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Styllus
Preço Unitário: R$28,18
Preço Total: R$3.381,60
Item: 19
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.17.000004: Calça
operacional masculina tamanho GG: a) em
tecido com peso 221g/m2 (sarja 2/1); b)
composição 67% poliéster e 33% algodão
penteado (terbim/unilester/polycottoncedro);
c) tecido pré encolhido com tingimento
em cores firmes; d) cor azul Royal 505;
e) fechamento com botões com a mesma
tonalidade do tecido; f) meio elástico na cintura
traseira; g) sete passadores ou passantes,
sendo dois na frente, dois nas laterais e três
atrás; h) três costuras de reforço; j) travete
de reforço no fundilho e extremidades dos
bolsos; j) dois bolsos embutidos na frente com
abertura mínima de 12cm e mínimo de 17cm
de profundidade; k) dois bolsos chapados atrás
de 17cm x 15cm, sem pregas; l) logotipo 8cm
x 8cm estampado ou bordado no bolso direito
traseiro; m) modelo, tamanho, textura, corte
e comparativo SAAE; n) etiqueta interna de
tamanho, composição do tecido e orientação
de lavagem; o) tecido conforme padrões
santista, cedro ou santanense; p) tamanho
padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Styllus
Preço Unitário: R$28,18
Preço Total: R$563,60
Item: 20
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Par
Descrição: Cód. SAAE: 24.17.000005: Calça
operacional masculina tamanho XG: a) em
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tecido com peso 221g/m2 (sarja 2/1); b)
composição 67% poliéster e 33% algodão
penteado (terbim/unilester/polycottoncedro);
c) tecido pré encolhido com tingimento
em cores firmes; d) cor azul Royal 505;
e) fechamento com botões com a mesma
tonalidade do tecido; f) meio elástico na cintura
traseira; g) sete passadores ou passantes,
sendo dois na frente, dois nas laterais e três
atrás; h) três costuras de reforço; j) travete
de reforço no fundilho e extremidades dos
bolsos; j) dois bolsos embutidos na frente com
abertura mínima de 12cm e mínimo de 17cm
de profundidade; k) dois bolsos chapados atrás
de 17cm x 15cm, sem pregas; l) logotipo 8cm
x 8cm estampado ou bordado no bolso direito
traseiro; m) modelo, tamanho, textura, corte
e comparativo SAAE; n) etiqueta interna de
tamanho, composição do tecido e orientação
de lavagem; o) tecido conforme padrões
santista, cedro ou santanense; p) tamanho
padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Styllus
Preço Unitário: R$28,18
Preço Total: R$281,80
Item: 21
Qtde. estimada anual: 5
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.17.000006: Calça
operacional masculina tamanho XXG: a)
em tecido com peso 221g/m2 (sarja 2/1); b)
composição 67% poliéster e 33% algodão
penteado (terbim/unilester/polycottoncedro);
c) tecido pré encolhido com tingimento
em cores firmes; d) cor azul Royal 505;
e) fechamento com botões com a mesma
tonalidade do tecido; f) meio elástico na cintura
traseira; g) sete passadores ou passantes,
sendo dois na frente, dois nas laterais e três
atrás; h) três costuras de reforço; j) travete
de reforço no fundilho e extremidades dos
bolsos; j) dois bolsos embutidos na frente com
abertura mínima de 12cm e mínimo de 17cm
de profundidade; k) dois bolsos chapados atrás
de 17cm x 15cm, sem pregas; l) logotipo 8cm
x 8cm estampado ou bordado no bolso direito
traseiro; m) modelo, tamanho, textura, corte
e comparativo SAAE; n) etiqueta interna de
tamanho, composição do tecido e orientação
de lavagem; o) tecido conforme padrões
santista, cedro ou santanense; p) tamanho
padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Styllus
Preço Unitário: R$28,64
Preço Total: R$143,20
Ata de Registro de Preços n° 10/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
19/02/2018)
Fornecedor: Indústria e Comércio José Romeu
Nitaques Roupas Ltda ME
Lote: 8
Item: 24
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 26.16.000002 - Touca
árabe ou capuz para proteção solar; a) em
tecido 100% algodão, brim leve; b) gramatura
mínima de 190 g/m²; c) cor azul Royal; d)
fechamento frontal no pescoço com velcro;
e) ajuste de elástico na parte traseira sobre a
cabeça; f) largura fechada de 35cm e altura de
38cm, diâmetro na parte superiora da cabeça
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18cm; g) abertura no rosto diâmetro de 18cm;
h) com logotipo estampado na parte traseira; i)
com costuras reforçadas.
Marca: Roni
Preço Unitário: R$15,00
Preço Total: R$750,00
Ata de Registro de Preços n° 11/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
19/02/2018)
Fornecedor: Uniformes Campinas Ltda EPP
Lote: 1
Item: 1
Qtde. estimada anual: 5
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.01.000022: Avental
(guarda-pó), confeccionado em tecido de boa
qualidade com peso 106 g/ m², composição
67% poliéster e 33% algodão penteado,
tecido pré-encolhido, com tingimento em
cores firmes, cor bege claro, com gola, manga
longa, costuras reforçadas, reforço nos pontos
vulneráveis, comprimento na altura do joelho,
corte na extremidade traseira, aberturas laterais
para alcance dos bolsos da calça, com um
bolso superior 14cm x 13cm do lado esquerdo
com logotipo (8 x 8cm) bordado modelo e cor
padrão SAAE, dois bolsos inferiores 17cm x
14,5cm, abotoamento frontal, com botões da
tonalidade da cor do tecido, etiqueta interna
de tamanho e orientação de lavagem. Tamanho
conforme padrão nacional G.
Marca: Uniformes Campinas
Preço Unitário: R$42,00
Preço Total: R$210,00
Item: 2
Qtde. estimada anual: 5
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.01.000025: Avental
(guarda-pó), confeccionado em tecido de boa
qualidade com peso 106 g/ m², composição
67% poliéster e 33% algodão penteado,
tecido pré-encolhido, com tingimento em
cores firmes, cor bege claro, com gola, manga
longa, costuras reforçadas, reforço nos pontos
vulneráveis, comprimento na altura do joelho,
corte na extremidade traseira, aberturas laterais
para alcance dos bolsos da calça, com um
bolso superior 14cm x 13cm do lado esquerdo
com logotipo (8 x 8cm) bordado modelo e cor
padrão SAAE, dois bolsos inferiores 17cm x
14,5cm, abotoamento frontal, com botões da
tonalidade da cor do tecido, etiqueta interna
de tamanho e orientação de lavagem. Tamanho
conforme padrão nacional XXG.
Marca: Uniformes Campinas
Preço Unitário: R$42,00
Preço Total: R$210,00
Lote: 3
Item: 8
Qtde. estimada anual: 25
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.06.000001: Camisa
polo manga curta tamanho P; a) confeccionada
em malha de PV, com 67% de poliéster e 33%
de viscose; b) tecido de boa qualidade na cor
azul claro ou azul céu; c) manga curta com
barra do mesmo tecido; d) com gola tipo polo
em malha de elastano mais poliéster e viscose,
cor da mesma tonalidade; e) com tingimento
em cores firmes; f) peitilho duplo e com
abotoamento de dois botões transparentes ou
na mesma tonalidade do tecido; g) travete de

reforço nas extremidades laterais dos bolsos e
no peitilho; h) único bolso de 12cm x 13,5cm
do lado esquerdo na mesma cor do tecido; i)
logotipo 8x8cm bordado no bolso; j) modelo
e cor padrão SAAE; k) etiqueta interna de
tamanho e orientação de lavagem; l) tamanho
conforme padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Uniformes Campinas
Preço Unitário: R$19,74
Preço Total: R$493,50
Item: 9
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.06.000002: Camisa
polo manga curta tamanho M; a) confeccionada
em malha de PV, com 67% de poliéster e 33%
de viscose; b) tecido de boa qualidade na cor
azul claro ou azul céu; c) manga curta com
barra do mesmo tecido; d) com gola tipo polo
em malha de elastano mais poliéster e viscose,
cor da mesma tonalidade; e) com tingimento
em cores firmes; f) peitilho duplo e com
abotoamento de dois botões transparentes ou
na mesma tonalidade do tecido; g) travete de
reforço nas extremidades laterais dos bolsos e
no peitilho; h) único bolso de 12cm x 13,5cm
do lado esquerdo na mesma cor do tecido; i)
logotipo 8x8cm bordado no bolso; j) modelo
e cor padrão SAAE; k) etiqueta interna de
tamanho e orientação de lavagem; l) tamanho
conforme padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Uniformes Campinas
Preço Unitário: R$19,74
Preço Total: R$1.974,00
Item: 10
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.06.000003: Camisa
polo manga curta tamanho G; a) confeccionada
em malha de PV, com 67% de poliéster e 33%
de viscose; b) tecido de boa qualidade na cor
azul claro ou azul céu; c) manga curta com
barra do mesmo tecido; d) com gola tipo polo
em malha de elastano mais poliéster e viscose,
cor da mesma tonalidade; e) com tingimento
em cores firmes; f) peitilho duplo e com
abotoamento de dois botões transparentes ou
na mesma tonalidade do tecido; g) travete de
reforço nas extremidades laterais dos bolsos e
no peitilho; h) único bolso de 12cm x 13,5cm
do lado esquerdo na mesma cor do tecido; i)
logotipo 8x8cm bordado no bolso; j) modelo
e cor padrão SAAE; k) etiqueta interna de
tamanho e orientação de lavagem; l) tamanho
conforme padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Uniformes Campinas
Preço Unitário: R$19,74
Preço Total: R$1.974,00
Item: 25
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.06.000004:
Camisa polo manga curta tamanho GG; a)
confeccionada em malha de PV, com 67% de
poliéster e 33% de viscose; b) tecido de boa
qualidade na cor azul claro ou azul céu; c)
manga curta com barra do mesmo tecido; d)
com gola tipo polo em malha de elastano mais
poliéster e viscose, cor da mesma tonalidade;
e) com tingimento em cores firmes; f) peitilho
duplo e com abotoamento de dois botões
transparentes ou na mesma tonalidade do
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tecido; g) travete de reforço nas extremidades
laterais dos bolsos e no peitilho; h) único bolso
de 12cm x 13,5cm do lado esquerdo na mesma
cor do tecido; i) logotipo 8x8cm bordado
no bolso; j) modelo e cor padrão SAAE; k)
etiqueta interna de tamanho e orientação de
lavagem; l) tamanho conforme padrão nacional
ABNT ou SENAI.
Marca: Uniformes Campinas
Preço Unitário: R$19,74
Preço Total: R$394,80
Item: 26
Qtde. estimada anual: 25
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.06.000012:
Camisa polo manga curta tamanho XG; a)
confeccionada em malha de PV, com 67% de
poliéster e 33% de viscose; b) tecido de boa
qualidade na cor azul claro ou azul céu; c)
manga curta com barra do mesmo tecido; d)
com gola tipo polo em malha de elastano mais
poliéster e viscose, cor da mesma tonalidade;
e) com tingimento em cores firmes; f) peitilho
duplo e com abotoamento de dois botões
transparentes ou na mesma tonalidade do
tecido; g) travete de reforço nas extremidades
laterais dos bolsos e no peitilho; h) único bolso
de 12cm x 13,5cm do lado esquerdo na mesma
cor do tecido; i) logotipo 8x8cm bordado
no bolso; j) modelo e cor padrão SAAE; k)
etiqueta interna de tamanho e orientação de
lavagem; l) tamanho conforme padrão nacional
ABNT ou SENAI.
Marca: Uniformes Campinas
Preço Unitário: R$19,74
Preço Total: R$493,50
Lote: 7
Item: 23
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 26.02.000001: Bolsa
tipo pochete, com dois compartimentos,
confeccionada em lona impermeável, cor
azul Royal, forrada com material em vinil do
lado interno, com zíper nos compartimentos,
acoplado um compartimento avulso central,
com logotipo (7 x 7cm) estampado ou
costurado padrão SAAE, também com zíper,
cinto de nylon na cor preta, com regulagem
e sistema de fecho de plástico, utilizada para
transporte de EPI’s para o local da obra,
tamanho e modelo padrão SAAE.
Marca: Uniformes Campinas
Preço Unitário: R$19,20
Preço Total: R$1.920,00
Ata de Registro de Preços n° 12/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
19/02/2018)
Fornecedor: Waldir Cocuzza
Lote: 4
Item: 11
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.06.000011 - Camisa
polo manga longa tamanho P; a) confeccionada
em malha de PV, com 67% de poliéster e 33%
de viscose; b) tecido de boa qualidade na cor
azul claro ou azul céu; c) manga longa com
barra em malha de elastano mais poliéster e
viscose, cor da mesma tonalidade; d) com gola
tipo polo em malha de elastano mais poliéster
e viscose, cor da mesma tonalidade; e) com
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tingimento em cores firmes; f) peitilho duplo e
com abotoamento de dois botões transparentes
ou na mesma tonalidade do tecido; g) travete
de reforço nas extremidade laterais dos bolsos
e no peitilho; h) único bolso de 12cm x 13,5cm
do lado esquerdo na mesma cor do tecido;
i) logotipo de 8 x 8cm bordado no bolso;
j) modelo e cor padrão SAAE; l) etiqueta
interna de tamanho e orientação de lavagem;
k) tamanho conforme padrão nacional ABNT
ou SENAI.
Marca: Total
Preço Unitário: R$23,86
Preço Total: R$715,90
Item: 12
Qtde. estimada anual: 70
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.06.000013 Camisa polo manga longa tamanho M; a)
confeccionada em malha de PV, com 67% de
poliéster e 33% de viscose; b) tecido de boa
qualidade na cor azul claro ou azul céu; c)
manga longa com barra em malha de elastano
mais poliéster e viscose, cor da mesma
tonalidade; d) com gola tipo polo em malha
de elastano mais poliéster e viscose, cor da
mesma tonalidade; e) com tingimento em cores
firmes; f) peitilho duplo e com abotoamento
de dois botões transparentes ou na mesma
tonalidade do tecido; g) travete de reforço nas
extremidade laterais dos bolsos e no peitilho;
h) único bolso de 12cm x 13,5cm do lado
esquerdo na mesma cor do tecido; i) logotipo
de 8 x 8cm bordado no bolso; j) modelo e cor
padrão SAAE; l) etiqueta interna de tamanho e
orientação de lavagem; k) tamanho conforme
padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Total
Preço Unitário: R$23,84
Preço Total: R$1.668,80
Item: 13
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.06.000014 Camisa polo manga longa tamanho G; a)
confeccionada em malha de PV, com 67% de
poliéster e 33% de viscose; b) tecido de boa
qualidade na cor azul claro ou azul céu; c)
manga longa com barra em malha de elastano
mais poliéster e viscose, cor da mesma
tonalidade; d) com gola tipo polo em malha
de elastano mais poliéster e viscose, cor da
mesma tonalidade; e) com tingimento em cores
firmes; f) peitilho duplo e com abotoamento
de dois botões transparentes ou na mesma
tonalidade do tecido; g) travete de reforço nas
extremidade laterais dos bolsos e no peitilho;
h) único bolso de 12cm x 13,5cm do lado
esquerdo na mesma cor do tecido; i) logotipo
de 8 x 8cm bordado no bolso; j) modelo e cor
padrão SAAE; l) etiqueta interna de tamanho e
orientação de lavagem; k) tamanho conforme
padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Total
Preço Unitário: R$23,84
Preço Total: R$2.384,00
Item: 14
Qtde. estimada anual: 40
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.06.000015 Camisa polo manga longa tamanho GG; a)
confeccionada em malha de PV, com 67% de

poliéster e 33% de viscose; b) tecido de boa
qualidade na cor azul claro ou azul céu; c)
manga longa com barra em malha de elastano
mais poliéster e viscose, cor da mesma
tonalidade; d) com gola tipo polo em malha
de elastano mais poliéster e viscose, cor da
mesma tonalidade; e) com tingimento em cores
firmes; f) peitilho duplo e com abotoamento
de dois botões transparentes ou na mesma
tonalidade do tecido; g) travete de reforço nas
extremidade laterais dos bolsos e no peitilho;
h) único bolso de 12cm x 13,5cm do lado
esquerdo na mesma cor do tecido; i) logotipo
de 8 x 8cm bordado no bolso; j) modelo e cor
padrão SAAE; l) etiqueta interna de tamanho e
orientação de lavagem; k) tamanho conforme
padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Total
Preço Unitário: R$23,84
Preço Total: R$953,60
Item: 15
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 24.06.000016 Camisa polo manga longa tamanho XG; a)
confeccionada em malha de PV, com 67% de
poliéster e 33% de viscose; b) tecido de boa
qualidade na cor azul claro ou azul céu; c)
manga longa com barra em malha de elastano
mais poliéster e viscose, cor da mesma
tonalidade; d) com gola tipo polo em malha
de elastano mais poliéster e viscose, cor da
mesma tonalidade; e) com tingimento em cores
firmes; f) peitilho duplo e com abotoamento
de dois botões transparentes ou na mesma
tonalidade do tecido; g) travete de reforço nas
extremidade laterais dos bolsos e no peitilho;
h) unico bolso de 12cm x 13,5cm do lado
esquerdo na mesma cor do tecido; i) logotipo
de 8 x 8cm bordado no bolso; j) modelo e cor
padrão SAAE; l) etiqueta interna de tamanho e
orientação de lavagem; k) tamanho conforme
padrão nacional ABNT ou SENAI.
Marca: Total
Preço Unitário: R$23,84
Preço Total: R$476,80
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº
21/2016
Objeto: Registro de Preços de Sulfato de
alumínio ferroso
Ata de Registro de Preços n° 13/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
19/02/2018)
Fornecedor: Caldas Química Indústria E
Comércio Ltda EPP.
Item: 1
Qtde. estimada anual: 650.000
Unidade: Quilogramas
Descrição: Sulfato de alumínio ferroso
granulado, de acordo com a NBR 11176 usado
na água de abastecimento para o consumo
humano, conforme especificação: - Parâmetros
Operacionais: - Alumínio total solúvel em água
(% em massa como AI203) mínimo 14%; Ferro total solúvel em água (% em massa como
Fe203), máximo 2,5%; - Resíduo insolúvel em
água (% em massa), máximo 6,0%; - Acidez
livre (% em massa como H2S04), máximo
0,5%; - Basicidade livre (% em massa como
AI203), máximo 0,4%; O produto não deverá
conter substâncias orgânicas ou inorgânicas

em quantidades capazes de produzir efeitos
nocivos à saúde dos consumidores de água
tratada; O produto não deverá ceder à água
nenhum contaminante a taxas que excedam os
limites estabelecidos nas Tabelas 3 (três) e 5
(cinco) da Portaria n° 2914 de 12 de Dezembro
de 2011 do Ministério da Saúde, mesmo
quando as concentrações das impurezas
cedidas pelo produto forem combinadas com
as concentrações das impurezas já presentes na
água a ser tratada.
Marca: Caldas Química
Preço Unitário: R$1,30
Preço Total: R$845.000,00
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº
01/2017
Objeto: Registro de Preços de hidrômetros e
materiais correlatos
Ata de Registro de Preços n° 14/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
07/03/2018)
Fornecedor: Lao Indústria Ltda.
Item: 1
Qtde. estimada anual: 4.000
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 17.01.000001 Hidrômetro domiciliar taquimétrico para água
fria, sem conexões, blindagem magnética,
tipo unijato com transmissao magnética,
vazão máxima de 1,5 m³/h, vazão nominal de
0,75 m³/h, diâmetro nominal 20mm (3/4”),
mostrador orientável com giro de 360º com
limitador de rotação, relojoaria com grau de
proteção ip68, inclinada com possibilidade
de leitura a 45º graus, com chanfro na lateral,
sem formação de degrau no meio da cúpula,
classe metrológica “B” na posição horizontal
e classe metrológica “A” na posição vertical,
anel anti-fraude em volta de toda relojoaria
com o logotipo da SAAE Atibaia. carcaça de
latão pintada de azul, a sigla “ATIBAIA” nos
dois lados da carcaça, acima da numeração
do hidrômetro, setas indicando o sentido do
fluxo e número indicando vazão máxima em
ambos os lados em alto relevo, sem opção
em contrário, conforme determinado pela
portaria 246 inmetro, devidamente aferidos,
verificação inicial pelo IPEM/SP (Instituto
de Peso e Medida do Estado de Sao Paulo) e
na sua totalidade quanto a sua conformidade
técnica exigida pela portaria do inmetro, e
deverá acompanhar o certificado do inmetro
do tipo classe “B”. O hidrômetro deverá ser
fabricado em conformidade com as normas
ABNT NBR 8009/1997, 8194/2005 e nm
212/2002 e portaria 246/2000 do Inmetro.
Marca: LAO
Preço Unitário: R$45,57
Preço Total: R$182.280,00
Item: 2
Qtde. estimada anual: 2.000
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 17.01.000003 Hidrômetro domiciliar taquimétrico para água
fria, sem conexões, blindagem magnética,
tipo unijato com transmissão magnética,
vazão máxima de 3,0 M³/H, vazão nominal
de 1,5 M³/H, diâmetro nominal 20mm (3/4”),
mostrador orientável com giro de 360º com
limitador de rotação, relojoaria com grau de
proteção ip68, inclinada com possibilidade

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 04 de outubro de 2017 - nº 1922 - Ano XXI

26

www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

de leitura a 45º graus, com chanfro na lateral,
sem formação de degrau no meio da cúpula,
classe metrológica “B” na posição horizontal
e classe metrológica “A” na posição vertical,
anel anti-fraude em volta de toda relojoaria
com o logotipo da saae atibaia. carcaça de
latão pintada de azul, a sigla “ATIBAIA” nos
dois lados da carcaça, acima da numeração
do hidrômetro, setas indicando o sentido do
fluxo e número indicando vazão máxima em
ambos os lados em alto relevo, sem opção
em contrário, conforme determinado pela
portaria 246 inmetro, devidamente aferidos,
verificação inicial pelo ipem/sp (instituto de
peso e medida do estado de sao paulo) e na sua
totalidade quanto a sua conformidade técnica
exigida pela portaria do inmetro, e deverá
acompanhar o certificado do inmetro do tipo
classe “B”. O hidrômetro deverá ser faricado
em conformidade com as normas ABNT NBR
8009/1997, 8194/2005 E NM 212/2002 e
portaria 246/2000 do Inmetro.
Marca: LAO
Preço Unitário: R$45,21
Preço Total: R$90.420,00
Ata de Registro de Preços n° 15/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
07/03/2018)
Fornecedor: Gaas Serviços e Soluções Ltda
ME.
Item: 3
Qtde. estimada anual: 12.000
Unidade: Peça
Descrição: cód. SAAE: 17.02.000017 - Porca
de metal dn 3/4” para hidrômetro padrão
SAAE.
Marca: GAAS
Preço Unitário: R$3,60
Preço Total: R$43.200,00
Item: 4
Qtde. estimada anual: 12.000
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000020 - Tubete
de metal curto dn 3/4” para hidrômetro padrão
SAAE.
Marca: GAAS
Preço Unitário: R$3,60
Preço Total: R$43.200,00
Ata de Registro de Preços n° 16/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
07/03/2018)
Fornecedor: Forthy Tubos e Conexões EireliEPP.
Item: 5
Qtde. estimada anual: 12.000
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 36.01.000051 Guarnição de borracha macia, cor preta, dn
3/4”, para hidrômetro padrão SAAE.
Marca: FY
Preço Unitário: R$0,12
Preço Total: R$1.440,00

PREGÃO
PRESENCIAL
PARA
REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2017
Objeto: Registro de preços de materiais de
limpeza
Ata De Registro De Preços Nº 17/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
11/05/2018)
Fornecedor: Paulo Leandro Marculino Leite

Comércio De Produtos Para Higienização ME
Item: 3
Qtde. estimada anual: 500
Unidade: Litro
Descrição: Cód. SAAE: 47.01.000001 - Álcool
etílico hidratado 92,8° INPM, indicado para
limpeza doméstica, armazenado em frasco
plástico com 1 litro, conforme NBR 5991/97
Marca: AUDAX
Preço Unitário: R$4,79
Preço Total: R$2.395,00
Item: 4
Qtde. estimada anual: 1.650
Unidade: Litro
Descrição: Cód. SAAE: 47.01.000005
- Desinfetante líquido, aroma eucalipto,
composição mínima de: cloreto de
benzalconeo ou tensoativos catiônicos/não
iônicos, armazenado em frasco plástico de 500
ml a 2 litros.
Marca: FUZETTO
Preço Unitário: R$1,49
Preço Total: R$2.458,50
Item: 5
Qtde. estimada anual: 400
Unidade: Frasco
Descrição: Cód. SAAE: 47.01.000008
- Detergente neutro para lavar louças,
armazenado em frasco plástico com 500 ml.
Marca: FUZETTO
Preço Unitário: R$1,08
Preço Total: R$432,00
Item: 6
Qtde. estimada anual: 60
Unidade: Frasco
Descrição: Cód. SAAE: 47.01.000010 - Limpa
vidros, limpeza a seco, frasco com 500ml.
Marca: FUZETTO
Preço Unitário: R$1,45
Preço Total: R$87,00
Item: 7
Qtde. estimada anual: 450
Unidade: Frasco
Descrição: Cód. SAAE: 47.01.000007 Desinfetante e desodorizante de mictórios,
composto de: 9,70 % de ácido clorídrico,
0,50% aldeído fórmico, espessante tensoativos
não iônico, perfume e corante. frasco com 500
ml.
Marca: MINUANO
Preço Unitário: R$1,79
Preço Total: R$805,50
Item: 8
Qtde. estimada anual: 600
Unidade: Frasco
Descrição: Cód. SAAE: 47.01.000012 Limpador instantâneo multiuso, composição
mínima:
ativo
tensoativo
aniônico
biodegradável, alquil benzeno sulfonato
de sódio, álcool, perfume, ser testado
dermatologicamente, próprio para uso na
limpeza de cozinhas, banheiros e outras
superfícies laváveis, armazenado em frasco
plástico com 500 ml.
Marca: MINUANO
Preço Unitário: R$2,72
Preço Total: R$1.632,00
Ata de Registro de Preços n° 18/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
11/05/2018)

Fornecedor: Trela Comercial De Material De
Limpeza E Higiene LTDA
Lote: 5
Item: 13
Qtde. estimada anual: 400
Unidade: Fardo
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000019 Papel higiênico branco de folha simples
extra macio, absorvente e homogêneo de alta
qualidade, gofrado, picotado, 100% de fibra
celulósica virgem, em rolos de 30/60 metros
de comprimento x 10 centímetros de largura,
embalados em pacotes plásticos com 4 rolos
e armazenados em fardos plásticos com 16
pacotes.
Marca: ALVEFLOR
Preço Unitário: R$24,13
Preço Total: R$9.652,00
Ata de Registro de Preços n° 19/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
16/05/2018)
Fornecedor:
Terrão
Comércio
E
Representações LTDA
Lote: 1
Item: 01
Qtde. estimada anual: 40
Unidade: Caixa
Descrição: Cód. SAAE: 46.01.000012 Copo plástico descartável de 150 a 180 ml,
fabricação em conformidade com a NBR
14865, embalados em sacos plásticos com 100
unidades e armazenados dentro de caixa de
papelão com 2.500 unidades.
Marca: COPOMAIS
Preço Unitário: R$48,10
Preço Total: R$1.924,00
Item: 02
Qtde. estimada anual: 06
Unidade: Caixa
Descrição: Cód. SAAE: 46.01.000010 Copo de poliestireno, atóxico, capacidade
50 ml, composto de poliestireno, fabricação
em conformidade com a NBR nº 14865.
embalados em sacos plásticos com 100
unidades e armazenado dentro de caixa de
papelão com 5.000 unidades, copo próprio
para servir chá ou café.
Marca: COPOMAIS
Preço Unitário: R$56,00
Preço Total: R$336,00
Lote: 6
Item: 14
Qtde. estimada anual: 2.700
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000020 - Papel
toalha branco de folha simples, interfolhada, 2
dobras, de alta qualidade e resistência, gofrado,
produzido com 100% de fibra celulósica
virgem, macia, com alta absorção, resistente
ao estado úmido, medidas: 21 a 23 cm X 21 a
27 cm, embalados em fardo com 1.000 folhas.
Marca: Baby Virgem.
Preço unitário: R$8,22
Preço total: R$22.194,00
Ata de Registro de Preços n° 20/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
16/05/2018)
Fornecedor: Silvana Baiocchi Gonçalves EPP
Lote: 3
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Item: 09
Qtde. estimada anual: 400
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.01.000021 - Sabão
em pedra glicerinado, cada unidade com 200
gramas, dermatologicamente testado. Os
sabões deverão ser entregues embalados em
saco plástico
Marca: YPÊ
Preço Unitário: R$1,24
Preço Total: R$496,00
Item: 10
Qtde. estimada anual: 150
Unidade: Pacote
Descrição: Cód. SAAE: 47.01.000022 detergente em pó composição mínima: alquil
benzeno sulfonato de sódio, branqueador
óptico, tensoativos, tamponate, coadjuvante,
alvejante, água e carga, ser testado
dermatologicamente, armazenado em caixa ou
embalagem plástica com 1 kg;
Marca: ASSIM
Preço Unitário: R$5,00
Preço Total: R$750,00
Item: 11
Qtde. estimada anual: 600
Unidade: Frasco
Descrição: Cód. SAAE: 47.01.000025 Saponáceo em pó, composição mínima:
alquil benzeno sulfonato de sódio,
dicloroisocianurato de sódio, agente abrasivo,
agente de branqueamento e cloro, armazenado
em frasco de 300 gramas.
Marca: RADIUM
Preço Unitário: R$2,50
Preço Total: R$1.500,00
Lote: 4
Item: 12
Qtde. estimada anual: 1.200
Unidade: Litro
Descrição: Cód. SAAE: 47.01.000037 sabonete líquido, concentrado com PH neutro
de aroma suave de qualidade (erva-doce, tuttifrutti e florais), para higienização das mãos
sem promover seu ressecamento, ardência
e irritação, rotulado e armazenado em galão
plástico de 5 litros.
Marca: HARMONIEX
Preço Unitário: R$1,32
Preço Total: R$1.584,00
Lote: 7
Item: 15
Qtde. estimada anual: 25
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000009 Escova de nylon com base oval de madeira ou
plástico.
Marca: CAICARA
Preço Unitário: R$1,82
Preço Total: R$45,50
Item: 16
Qtde. estimada anual: 04
Unidade: Fardo
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000010 Esponja de lã de aço, com fios finos e macios,
fardo contendo 14 pacotes com 8 unidades.
Marca: Q LUSTRO
Preço Unitário: R$1,82
Preço Total: R$45,50
Item: 17
Qtde. estimada anual: 350

Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000011 Esponja dupla face multiuso tamanho 110 mm
x 74 a 75 mm x 20 a 24 mm
Marca: BRITISH
Preço Unitário: R$0,56
Preço Total: R$196,00
Item: 18
Qtde. estimada anual: 200
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000014 Flanela para limpeza, tamanho: 38 a 42 x 58 a
62 (cm), cor abóbora.
Marca: PANO BOM
Preço Unitário: R$1,37
Preço Total: R$274,00
Item: 19
Qtde. estimada anual: 250
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000029 - saco
branco, alvejado, de 1ª qualidade, tamanho
aproximadamente 45/50 cm de largura x 65/70
cm de comprimento (fechado) para limpeza.
Marca: PANO BOM
Preço Unitário: R$2,68
Preço Total: R$670,00
Item: 20
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000027 - rodo
de madeira 40 cm, com duas tiras de E.V.A. e
cabo de madeira de 1,34 metros.
Marca: CAICARA
Preço Unitário: R$3,10
Preço Total: R$155,00
Item: 21
Qtde. estimada anual: 25
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000041 vassoura de nylon comum, com cabo de
madeira de 1,34 metros.
Marca: CAICARA
Preço Unitário: R$4,50
Preço Total: R$112,50
Item: 22
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000042 vassoura de nylon macia, com cabo de madeira
de 1,34 metros.
Marca: CAICARA
Preço Unitário: R$4,59
Preço Total: R$229,50
Item: 23
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000043 vassoura de pelo animal 40cm, com cabo de
madeira de 1,34 metros.
Marca: CAICARA
Preço Unitário: R$13,90
Preço Total: R$278,00
Item: 24
Qtde. estimada anual: 05
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000044 VASSOURA DE PELO ANIMAL 60CM,
COM CABO DE MADEIRA DE 1,34
METROS.
Marca: CAICARA
Preço Unitário: R$16,50

Preço Total: R$82,50
Lote: 8
Item: 25
Qtde. estimada anual: 6.000
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000061 - saco
plástico, para acondicionamento de lixo,
capacidade: de 15 a 20 litros, com dimensões:
39 cm de largura - 58 cm de altura. (as
medidas podem variar 2 cm para menos e 5
cm para mais), embalado em saco plástico com
100 unidades, com etiqueta de identificação de
quantidade e tamanho.
Marca: ITAQUITI
Preço Unitário: R$0,09
Preço Total: R$540,00
Item: 26
Qtde. estimada anual: 10.000
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000062 - saco
plástico, para acondicionamento de lixo,
capacidade: de 50 a 60 litros, com dimensões:
63 cm de largura - 80 cm de altura. (as medidas
podem variar 2 cm para menos e 5 cm para
mais), embalado em saco plástico com 50
unidades, com etiqueta de identificação de
quantidade e tamanho.
Marca: ITAQUITI
Preço Unitário: R$0,17
Preço Total: R$1.700,00
Item: 27
Qtde. estimada anual: 3.000
Unidade: Unidade
Descrição: Cód. SAAE: 47.02.000063 saco plástico, para acondicionamento de
lixo, capacidade: de 200 a 240 litros, com
dimensões: 115 cm de largura - 115 cm de
altura. (as medidas podem variar 2 cm para
menos e 5 cm para mais), embalado em saco
plástico com 25 unidades, com etiqueta de
identificação de quantidade e tamanho.
Marca: ITAQUITI
Preço Unitário: R$0,71
Preço Total: R$2.130,00
PREGÃO
PRESENCIAL
PARA
REGISTRO DE PREÇOS nº 20/2016
Objeto: Materiais hidráulicos
Ata De Registro De Preços Nº 21/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Corr Plastik Industrial LTDA
Lote: 17
Item: 06
Qtde. estimada anual: 500
Unidade: Tubo
Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000002 - tubo
de PVC rígido, junta elástica, com ponta e
bolsa (PBA) para adutoras e redes de água.
conforme NBR 5647, DN 50 mm de 60
mm (2”), injetada classe 15, conforme NBR
10351. barra com 6 metros, acompanhado
com anel.
Marca: CORR PLASTIK
Preço Unitário: R$36,90
Preço Total: R$18.450,00
Item: 07
Qtde. estimada anual: 300
Unidade: TUBO
Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000004 - tubo
de pvc rígido, junta elástica (JE), com ponta
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e bolsa (PBA) para adutoras e redes de água,
conforme NBR 5647, DN 75mm de 85mm
(3”), classe 15. barra com 6 metros com anel.
Marca: CORR PLASTIK
Preço Unitário: R$75,00
Preço Total: R$22.500,00
Item: 08
Qtde. estimada anual: 200
Unidade: TUBO
Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000005 - tubo
de PVC rígido, junta elástica (JE), com ponta
e bolsa (PBA) para adutoras e rede de água
conforme NBR 5647, DN 100 mm de 110 mm
(4”), classe 15. barra com 6 metros com anel
Marca: CORR PLASTIK
Preço Unitário: R$124,80
Preço Total: R$24.960,00

Ata de Registro de Preços n° 22/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Forthy Tubos E Conexões EIRELI
EPP
Lote: 11
Item: 126
Qtde. estimada anual: 250
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.04.000001 registro de gaveta de liga de cobre para
instalações hidráulicas e prediais conforme
NBR 15705 e 14580, com roscas internas na
entrada e saída conforme NBR NM ISO 7-1,
acionamento por volante, diâmetro nominal 20
mm( ³/4”). marcaçâo indelével com nome ou
marca do fabricante, DN e fluxo do líquido.
Marca: IVM
Preço Unitário: R$16,50
Preço Total: R$4.125,00
Item: 127
Qtde. estimada anual: 60
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.04.000002 registro de gaveta de liga de cobre para
instalações hidráulicas e prediais conforme
NBR 15705 e 14580, com roscas internas na
entrada e saída conforme NBR NM ISO 7-1,
acionamento por volante, diâmetro nominal
25 mm (1”). marcação indelével com nome ou
marca do fabricante, DN e fluxo do líquido.
Marca: IVM
Preço Unitário: R$36,00
Preço Total: R$2.160,00
Item: 128
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.04.000004 registro de gaveta de liga de cobre para
instalações hidráulicas e prediais conforme
NBR 15705 e 14580, com roscas internas na
entrada e saída conforme NBR NM ISO 7-1,
acionamento por volante, diâmetro nominal
50 mm (2”). Marcação indelével com nome
ou marca do fabricante, DN e fluxo do líquido.
Marca: MIPEL
Preço Unitário: R$70,00
Preço Total: R$700,00
Lote: 12
Item: 38
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.02.000005 - Luva

de ferro galvanizado, bitola 2”, BSP, NBR
6943 E ISO 49.
Marca: Tupy
Preço unitário: R$19,80
Preço total: R$396,00
Item: 105
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 12.02.000003 - Niple
de ferro galvanizado, bitola 3/4”, conforme
NBR 5580, duplo sextavado (NBR 6943), com
rosca ISO 7/1.
Marca: Tupy
Preço unitário: R$3,80
Preço total: R$114,00

Ata de Registro de Preços n° 23/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Startubo Comercial EIRELLI
EPP
Lote: 1
Item: 01
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Tubo
Descrição: Cód. SAAE: 01.01.000004 - tubo
em ferro fundido dúctil, para canalizações sob
pressão de sistema de adução e distribuição
de água, classe K-7, de ponta e bolsa (NBR
13747), com junta elástica tipo 2GS, diâmetro
nominal 150mm, fabricação, inspeção e
recebimento conforme norma ABNT NBR
7675, revestimento interno de argamassa de
cimento conforme NBR 8682 aplicada por
centrifugação, revestimento externo com
zinco metálico conforme NBR 11827, e com
pintura betuminosa anti-corrosão de cor preta,
fornecido em barra de 6 metros de comprimento
e anel de borracha da junta elástica conforme
NBR 7676. Os tubos deverão ter informações
tais como identificação do fabricante, ano de
fabricação, DN e classe, e o descritivo NBR
7675, sendo todas as marcações de forma
visível e indelével.
Marca: GOOD STEEL
Preço Unitário: R$1.200,00
Preço Total: R$12.000,00
Item: 02
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Tubo
Descrição: Cód. SAAE: 01.01.000005 - tubo
em ferro fundido dúctil, para canalizações sob
pressão de sistema de adução e distribuição
de água, classe K-7, de ponta e bolsa (NBR
13747), com junta elástica tipo 2GS, diâmetro
nominal 200mm, fabricação, inspeção e
recebimento conforme norma ABNT NBR
7675, revestimento interno de argamassa de
cimento conforme NBR 8682 aplicada por
centrifugação, revestimento externo com
zinco metálico conforme NBR 11827, e com
pintura betuminosa anti-corrosão de cor preta,
fornecido em barra de 6 metros de comprimento
e anel de borracha da junta elástica conforme
NBR 7676. Os tubos deverão ter informações
tais como identificação do fabricante, ano de
fabricação, DN e classe, e o descritivo NBR
7675, sendo todas as marcações de forma
visível e indelével.
Marca: GOOD STEEL
Preço Unitário: R$1.396,00
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Preço Total: R$13.960,00
Item: 03
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Tubo
Descrição: Cód. SAAE: 01.01.000006 - tubo
em ferro fundido dúctil, para canalizações sob
pressão de sistema de adução e distribuição
de água, classe K-7, de ponta e bolsa (NBR
13747), com junta elástica tipo 2GS, diâmetro
nominal 250mm, fabricação, inspeção e
recebimento conforme norma ABNT NBR
7675, revestimento interno de argamassa de
cimento conforme NBR 8682 aplicada por
centrifugação, revestimento externo com
zinco metálico conforme NBR 11827, e com
pintura betuminosa anti-corrosão de cor preta,
fornecido em barra de 6 metros de comprimento
e anel de borracha da junta elástica conforme
NBR 7676. Os tubos deverão ter informações
tais como identificação do fabricante, ano de
fabricação, DN e classe, e o descritivo NBR
7675, sendo todas as marcações de forma
visível e indelével.
Marca: GOOD STEEL
Preço Unitário: R$1.830,00
Preço Total: R$18.300,00
Item: 04
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 01.01.000014 extremidade ferro fundido dúctil, DN 50
mm (conforme NBR 7675), flange/ponta,
centrifugado para canalizações sob pressão de
água tratada, com as seguintes características:
medidas: DN (diâmetro nominal) 50 mm,
classe de pressão: pn-16, construção: flange/
ponta, conforme NBR 7675, revestimento
interno em argamassa de cimento aluminoso
aplicada por centrifugação. As espessuras do
revestimento de cimento conforme NBR 8682.
Revestimento externo em pintura betuminosa
anticorrosão preta, o flange deve ser soldado
conforme NBR 7560, deverá ser submetido a
ensaio de pressão hidrostático conforme NBR
7675, o ressalto do flange deverá apresentar
superfície usinada com acabamento uniforme,
sulcos (estrias) circunferências equidistantes
entre si com 1mm de profundidade, deverá
trazer na superfície externa o ano de fabricação,
o diâmetro nominal correspondente e NBR
7675, serão aceitos materiais com no máximo
de 02 (dois) anos de fabricação, ou seja, do
ano corrente ou imediatamente anterior, todas
as marcas na peça deverão ser fundidas em
alto relevo. Acessórios: arruelas, parafusos
e porcas sextavadas conforme ASTM A153
classe C.
Marca: GOOD STEEL
Preço Unitário: R$87,00
Preço Total: R$1.740,00
Item: 05
Qtde. estimada anual: 05
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 01.01.000068 extremidade (toco) ferro fundido dúctil, DN
100 mm (conforme NBR 7675), flange/ponta,
centrifugado para canalizações sob pressão de
água tratada, com as seguintes características:
medidas: DN (diâmetro nominal) 100 mm
e comprimento total de 50 cm, classe de
pressão: pn-16, construção: flange/ponta,
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conforme NBR 7675, revestimento interno em
argamassa de cimento aluminoso aplicada por
centrifugação. as espessuras do revestimento
de cimento conforme NBR 8682. Revestimento
externo em pintura betuminosa anticorrosão
preta, o flange deve ser soldado conforme
NBR 7560, deverá ser submetido a ensaio de
pressão hidrostático conforme NBR 7675, o
ressalto do flange deverá apresentar superfície
usinada com acabamento uniforme, sulcos
(estrias) circunferências equidistantes entre
si com 1mm de profundidade, deverá trazer
na superfície externa o ano de fabricação,
o diâmetro nominal correspondente e NBR
7675, serão aceitos materiais com no máximo
de 02 (dois) anos de fabricação, ou seja, do
ano corrente ou imediatamente anterior. Todas
as marcas na peça deverão ser fundidas em
alto relevo. Acessórios: arruelas, parafusos
e porcas sextavadas conforme ASTM A153
classe C.
Marca: GOOD STEEL
Preço Unitário: R$180,00
Preço Total: R$900,00
Lote: 10
Item: 124
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000013 válvula gaveta em ferro fundido dúctil, para
utilização em redes de água potável, com DN
(diâmetro nominal) 75mm, com extremidades
flangeadas com furação pn-10/16, conforme
NBR 7675, face a face corpo série 14 da norma
ISO 5752, com passagem plena (sem ressaltos
ou depressões), conforme NBR 14.968, com
cunha em ferro fundido dúctil conforme NBR
6916, revestida integralmente com elastômero
sintético EPDM, corpo e tampa em ferro
fundido dúctil conforme NBR 6916, para
classe de pressão pn-10/16. Revestimento
interno e externo com pó de epóxi atóxico na
cor azul, depositado eletrostaticamente com
espessura mínima de camada de 150 micra. a
válvula deverá ter haste não ascendente em aço
inoxidável ABNT 410 ou ABNT 420, conforme
NBR 5601, com rosca trapezoidal, porca de
manobra em latão e sistema de vedação com
no mínimo duas juntas toricas, permitindo
substituição (reengaxetamento) das mesmas
com a válvula 100% aberta (sistema em carga,
sem interrupção de abastecimento). a fixação da
tampa ao corpo deverá ser através de parafusos
tipo ALLEN em aço inox AISI 304, sem
porcas e embutidos na tampa e corpo, ou com
vedação por efeito autoclave. o acionamento
da válvula deverá ser por cabeçote. Deverão
ser realizados ensaios de resistência do corpo
e tampa, resistência ao uso e hidrodinâmico,
para qualificação da mesma, ou quando
houver alguma modificação substancial em
seu projeto. Serão aceitos materiais com no
máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano
corrente ou imediatamente anterior. Todas as
marcações na peça com nome ou marca do
fabricante, classe de pressão, ano de fabricação
e DN correspondente, deverão ser fundidas em
alto relevo no corpo da válvula. Deverão estar
acompanhados dos respectivos parafusos,
porcas sextavadas e arruelas conforme ASTM
A153 classe C.

Marca: GOOD STEEL
Preço Unitário: R$350,00
Preço Total: R$17.500,00
Item: 125
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000081 válvula gaveta em ferro fundido dúctil, para
utilização em redes de água potável, com DN
(diâmetro nominal) 50mm, com extremidades
flangeadas com furação pn-10/16, conforme
NBR 7675, face a face corpo série 14 da norma
ISO 5752, com passagem plena (sem ressaltos
ou depressões), conforme NBR 14.968, com
cunha em ferro fundido dúctil conforme NBR
6916, revestida integralmente com elastômero
sintético EPDM, corpo e tampa em ferro
fundido dúctil conforme NBR 6916, para
classe de pressão pn-10/16. Revestimento
interno e externo com pó de epóxi atóxico na
cor azul, depositado eletrostaticamente com
espessura mínima de camada de 150 micra. a
válvula deverá ter haste não ascendente em aço
inoxidável ABNT 410 ou ABNT 420, conforme
NBR 5601, com rosca trapezoidal, porca de
manobra em latão e sistema de vedação com
no mínimo duas juntas tóricas, permitindo
substituição (reengaxetamento) das mesmas
com a válvula 100% aberta (sistema em carga,
sem interrupção de abastecimento). a fixação da
tampa ao corpo deverá ser através de parafusos
tipo ALLEN em aço inox AISI 304, sem
porcas e embutidos na tampa e corpo, ou com
vedação por efeito autoclave. O acionamento
da válvula deverá ser por cabeçote. Deverão
ser realizados ensaios de resistência do corpo
e tampa, resistência ao uso e hidrodinâmico,
para qualificação da mesma, ou quando
houver alguma modificação substancial em
seu projeto. Serão aceitos materiais com no
máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano
corrente ou imediatamente anterior. Todas as
marcações na peça com nome ou marca do
fabricante, classe de pressão, ano de fabricação
e DN correspondente, deverão ser fundidas em
alto relevo no corpo da válvula. Deverão estar
acompanhados dos respectivos parafusos,
porcas sextavadas e arruelas conforme ASTM
a153 classe C.
Marca: GOOD STEEL
Preço Unitário: R$250,00
Preço Total: R$12.500,00

Ata de Registro de Preços n° 24/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Hidroluna Materiais Para
Saneamento LTDA
Lote: 4
Item: 33
Qtde. estimada anual: 03
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000021 - luva
de correr DN 300 mm, com bolsas, fabricada
em ferro fundido dúctil, conforme norma
ABNT NBR 7675 e 6916, bolsas com junta
elástica modelo junta mecânica, conforme
norma ABNT NBR 7677, revestida externa e
internamente com pintura betuminosa, com
acessórios. Deverão estar fundidos em alto
relevo, em sua superfície externa: o nome ou

a marca do fabricante, o ano de fabricação e
o DN correspondente. Serão aceitos materiais
com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja,
do ano corrente ou imediatamente anterior.
Marca: INAPI
Preço Unitário: R$562,46
Preço Total: R$1.687,38
Item: 34
Qtde. estimada anual: 03
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000026 luva de correr DN 150 mm, com bolsas,
fabricada em ferro fundido dúctil, conforme
NBR 7675, bolsas com junta elástica modelo
junta mecânica, conforme norma NBR 7677,
revestida externa e internamente com pintura
betuminosa, fornecer com anel de borracha
conforme norma NBR 7676.
Marca: INAPI
Preço Unitário: R$186,23
Preço Total: R$558,69
Item: 35
Qtde. estimada anual: 03
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000027 luva de correr DN 250 mm, com bolsas,
fabricada em ferro fundido dúctil, conforme
NBR 7675, bolsas com junta elástica modelo
junta mecânica, conforme norma NBR 7677,
revestida externa e internamente com pintura
betuminosa, fornecer com anel de borracha
conforme norma NBR 7676.
Marca: INAPI
Preço Unitário: R$369,50
Preço Total: R$1.108,50
Item: 36
Qtde. estimada anual: 03
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000028 luva de correr DN 400 mm, com bolsas,
fabricada em ferro fundido dúctil, conforme
NBR 7675, bolsas com junta elástica modelo
junta mecânica, conforme norma NBR 7677,
revestida externa e internamente com pintura
betuminosa, fornecer com anel de borracha
conforme norma NBR 7676.
Marca: INAPI
Preço Unitário: R$815,93
Preço Total: R$2.447,79
Ata de Registro de Preços n° 25/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Hifersane Comércio E Indústria
De Materiais Hidráulicos LTDA
Lote: 23
Item: 98
Qtde. estimada anual: 3.000
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 09.05.000014 cotovelo PVC, fabricação conforme pecp34,
com extremidades roscáveis conforme ISO
7/1, para pressão de serviço de 7,5kgf/cm² a
20°c, bitola 3/4” x 90°, com anel de reforço de
alumínio nas extremidades.
Marca: HIFERSANE
Preço Unitário: R$1,50
Preço Total: R$4.500,00
Item: 53
Qtde. estimada anual: 1.700
Unidade: Peça
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Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000021 - luva
de PVC, fabricação conforme pecp34, com
extremidades roscáveis conforme ISO 7/1,
para pressão de serviço de 7,5 kgf/ cm² a 20°c,
bitola 3/4”.
Marca: HIFERSANE
Preço Unitário: R$0,80
Preço Total: R$1.360,00
Item: 81
Qtde. estimada anual: 200
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 05.05.000008 - CAP
PVC, fabricação conforme PECP 34, com
extremidades roscáveis conforme ISO 7/1,
para pressão de serviço de 7,5 kgf/cm² a 20°c,
bitola 3/4”.
Marca: HIFERSANE
Preço Unitário: R$0,90
Preço Total: R$180,00
Item: 106
Qtde. estimada anual: 700
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 12.05.000002 NIPLE PVC, fabricação conforme pecp34,
com extremidades roscáveis conforme ISO
7/1, para pressão de serviço de 7,5kgf/cm² a
20°, bitola 3/4”.
Marca: PLASTILIT
Preço Unitário: R$0,80
Preço Total: R$560,00
Lote: 25
Item: 131
Qtde. estimada anual: 4.000
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.05.000006
- registro de esfera com borboleta, em
PVC rígido, cor marrom, bitola 3/4”, duas
extremidades externas roscá-veis, conforme
NBR 11306.
Marca: HIFERSANE
Preço Unitário: R$2,49
Preço Total: R$9.960,00
Lote: 26
Item: 132
Qtde. estimada anual: 4.000
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.05.000007 registro rápido passeio, para ligação ramal
predial, em PVC rígido, cor azul, bitola 20
mm, com garras em polia-cetal (POM), esfera
e haste em poliacetal (POM), batentes laterais
da esfera em poliuretano (PU), anel de vedação
em borracha nítrica (NBR), acionamento:
cabeça quadrada, pressão de trabalho 1,6
MPA e extremidades: adaptador DN 20 mm
conforme norma técnica ABNT NBR 11306.
Marca: HIFERSANE
Preço Unitário: R$3,15
Preço Total: R$12.600,00
Lote: 33
Item: 109
Qtde. estimada anual: 1.500
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 13.05.000007 - colar
tomada (t de serviço integrado), DN 63 x
20 mm, confeccionado em polipropileno
copolímero, porcas embutidas no corpo da
peça, anéis de vedação em borracha nitrílica,
cortador e trava em latão. Com dois parafusos
de aço galvanizado, resistência ao impacto
superior a 100 joules (5 kg a 2 m), grande

resistência a torção, pressão de trabalho: 16
kg/cm², ideal para ser usado em linha em carga
com tubo de PEAD, e saída de 20 mm para
PEAD, de acordo com as normas ISO 14236.2,
DIN 8076 e NTS 175.
Marca: HIFERSANE
Preço Unitário: R$11,57
Preço Total: R$17.355,00

Ata de Registro de Preços n° 26/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Ivalsan Indústria E Comércio De
Válvulas E Conexões LTDA - ME
Lote: 8
Item: 114
Qtde. estimada anual: 05
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000001 válvula de gaveta corpo chato em ferro fundido
dúctil bolsa / bolsa com junta elástica DN
75mm, com cabeçote conforme NBR 12430 e
bolsa conforme NBR 7675, padrão construtivo
ABNT PB 816 pn-16, para tubos de ferro
fundido dúctil DN 75mm
Marca: IVÁLVULAS
Preço Unitário: R$340,00
Preço Total: R$1.700,00
Item: 115
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000002 válvula de gaveta com cunha maciça em
ferro fundido revestida de borracha. Classe
de pressão 1,6 MPA, padrão construtivo
conforme norma NBR 14968. Acionamento
por cabeçote, extremidades com bolsa junta
elástica conforme NBR 7674, para tubos de
ferro fundido dúctil DN 150mm conforme
NBR 7675. Acompanhado de anéis.
Marca: IVÁLVULAS
Preço Unitário: R$795,00
Preço Total: R$7.950,00
Item: 119
Qtde. estimada anual: 02
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000007 válvula de gaveta corpo chato em ferro
fundido dúctil bolsa / bolsa com junta elástica
DN 400mm, com cabeçote conforme NBR
12430/98 e bolsa conforme NBR 7674/88,
padrão construtivo ABNT PB 816 pn-16, para
tubos de ferro fundido dúctil DN 400mm
Marca: IVÁLVULAS
Preço Unitário: R$4.350,00
Preço Total: R$8.700,00
Ata de Registro de Preços n° 27/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: J. E. Materiais Para Saneamento
E Construção Eireli - EPP
Lote: 9
Item: 116
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000004 Válvula De Gaveta Com Cunha Maciça
Em Ferro Fundido Revestida De Borracha.
Classe de pressão 1,6 mpa, padrão construtivo
conforme norma nbr 14968. Acionamento Por
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Cabeçote, Extremidades Com Bolsa Junta
Elástica Conforme NBR 7674, para tubos de
ferro fundido dúctil DN 200mm conforme
NBR 7675. Acompanhado De Anéis.
Marca: FERBASE
Preço Unitário: R$1.042,78
Preço Total: R$10.427,80
Item: 117
Qtde. estimada anual: 03
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000005 válvula de gaveta com cunha maciça em
ferro fundido revestida de borracha. Classe
de pressão 1,6 MPA, padrão construtivo
conforme norma NBR 14968. Acionamento
por cabeçote, extremidades com bolsa junta
elástica conforme NBR 7674, para tubos de
ferro fundido dúctil DN 250mm conforme
NBR 7675. Acompanhado de anéis.
Marca: FERBASE
Preço Unitário: R$1.327,19
Preço Total: R$3.981,57
Item: 118
Qtde. estimada anual: 02
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000006 válvula de gaveta com cunha maciça em
ferro fundido revestida de borracha. Classe
de pressão 1,6 MPA, padrão construtivo
conforme norma NBR 14968. Acionamento
por cabeçote, extremidades com bolsa junta
elástica conforme NBR 7674, para tubos de
ferro fundido dúctil DN 300mm conforme
NBR 7675. Acompanhado de anéis.
Marca: FERBASE
Preço Unitário: R$1.782,21
Preço Total: R$3.564,42
Item: 120
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000009 válvula de gaveta com cunha maciça em
ferro fundido revestida de borracha. Classe
de pressão 1,6 MPA, padrão construtivo
conforme norma NBR 14968. Acionamento
por cabeçote, extremidades com bolsa junta
elástica conforme NBR 7674, para tubos
de PVC DN 50mm conforme NBR 7675.
Acompanhado de anéis.
Marca: FERBASE
Preço Unitário: R$189,60
Preço Total: R$18.960,00
Item: 121
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000010 válvula de gaveta com cunha maciça em
ferro fundido revestida de borracha. Classe
de pressão 1,6 MPA, padrão construtivo
conforme norma NBR 14968. Acionamento
por cabeçote, extremidades com bolsa junta
elástica conforme NBR 7674, para tubos
de PVC DN 75mm conforme NBR 7675.
Acompanhado de anéis.
Marca: FERBASE
Preço Unitário: R$270,18
Preço Total: R$2.701,80
Item: 122
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000011 -
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válvula de gaveta com cunha maciça em
ferro fundido revestida de borracha. Classe
de pressão 1,6 MPA, padrão construtivo
conforme norma NBR 14968. Acionamento
por cabeçote, extremidades com bolsa junta
elástica conforme NBR 7674, para tubos
de PVC DN 100mm conforme NBR 7675.
Acompanhado de anéis.
Marca: FERBASE
Preço Unitário: R$350,76
Preço Total: R$3.507,60
Item: 123
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000012 válvula de gaveta com cunha maciça em
ferro fundido revestida de borracha. Classe
de pressão 1,6 MPA, padrão construtivo
conforme norma NBR 14968. Acionamento
por cabeçote, extremidades com bolsa junta
elástica conforme NBR 7674, para tubos
de PVC DN 150mm conforme NBR 7675.
Acompanhado de anéis.
Marca: FERBASE
Preço Unitário: R$625,68
Preço Total: R$6.256,80

Ata de Registro de Preços n° 28/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: L.C.P. Da Silva Hidráulica LTDA
- ME
Lote: 36
Item: 133
Qtde. estimada anual: 5.000
Unidade: Rolo
Descrição: Cód. SAAE: 36.01.000003
- fita veda rosca 18 mm x 25 metros,
de politetrafluoretileno conforme NBR
16368:2015.
Marca: SIGNAL
Preço Unitário: R$1,87
Preço Total: R$9.350,00
Ata de Registro de Preços n° 29/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Lucas Calixto Boletini De Souza
EIRELI - EPP
Lote: 6
Item: 78
Qtde. estimada anual: 05
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 05.01.000003 - CAP
de ferro fundido dúctil, DN 100mm (conforme
NBR 6916 e 7675) com bolsas junta elástica
(conforme NBR 7674). Fornecer com anel de
borracha (conforme NBR 7676), deverão estar
fundidos, em alto relevo, em sua superfície
externa: o nome ou a marca do fabricante,
o ano de fabricação e o DN correspondente.
Serão aceitos materiais com no máximo 02
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou
imediatamente anterior.
Marca: ARAÚJO
Preço Unitário: R$45,00
Preço Total: R$225,00
Item: 79
Qtde. estimada anual: 05
Unidade: Peça

Descrição: Cód. SAAE: 05.01.000004 - CAP
de ferro fundido ductil, DN 150mm (conforme
NBR 6916 e 7675) com bolsas junta elástica
(conforme NBR 7674). Fornecer com anel de
borracha (conforme NBR 7676), deverão estar
fundidos, em alto relevo, em sua superfície
externa: o nome ou a marca do fabricante,
o ano de fabricação e o DN correspondente.
Serão aceitos materiais com no máximo 02
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou
imediatamente anterior.
Marca: ARAÚJO
Preço Unitário: R$68,00
Preço Total: R$340,00
Item: 91
Qtde. estimada anual: 05
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 08.01.000011 - curva
em ferro fundido dúctil com bolsas, junta
elástica, DN 200mm x 45 graus conforme
NBR 7675/88, bolsas conforme NBR 7674/88,
com anéis conforme NBR 7676/88 (CBBJE).
Marca: ARAÚJO
Preço Unitário: R$205,00
Preço Total: R$1.025,00
Item: 92
Qtde. estimada anual: 05
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 08.01.000012 - curva
em ferro fundido dúctil com bolsas, junta
elástica, DN 200mm x 90 graus conforme
NBR 7675/88, bolsas conforme NBR 7674/88,
com anéis conforme NBR 7676/88 (CBBJE).
Marca: ARAÚJO
Preço Unitário: R$257,00
Preço Total: R$1.285,00
Item: 58
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 03.01.000025 redução concêntrica de ferro fundido dúctil,
flangeada, DN 150 x 80 mm, PN 16, conforme
NBR 7675/88 .
Marca: ARAÚJO
Preço Unitário: R$162,00
Preço Total: R$1.620,00
Item: 63
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.01.000002 adaptador em ferro fundido dúctil com ponta,
bolsa e junta elástica para interligação de rede
de ferro com rede PVC, DN 75 mm x DN 75
mm, conforme NBR 7675 e bolsa conforme
NBR 5647 (EB181) AD (JC) X PBA (JE).
Marca: ARAÚJO
Preço Unitário: R$20,00
Preço Total: R$200,00
Item: 64
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.01.000003 adaptador em ferro fundido dúctil com ponta,
bolsa e junta elástica para interligação de rede
de ferro com rede PVC, DN 100 mm x DN 100
mm, conforme NBR 7675 e bolsa conforme
NBR 5647 (eb181) (APBJE), acompanhado
de anel de borracha.
Marca: ARAÚJO
Preço Unitário: R$40,50
Preço Total: R$405,00

Ata de Registro de Preços n° 30/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Lupy Brasil Válvulas E Equip.
EIRELI - EPP
Lote: 15
Item: 39
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000001 luva monopartida, longa, DN 50 mm, com
aplicação de 63 a 70 mm, comprimento 200
mm, confeccionada em aço inox 304, com
porcas fixas na luva, para uso em tubulações
de aço.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$195,50
Preço Total: R$19.550,00
Item: 40
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000002 luva monopartida, longa, DN 75 mm, com
aplicação de 87 a 95 mm, comprimento 200
mm, confeccionada em aço inox 304, para uso
em tubulações de aço. Com porcas fixas na
luva.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$252,95
Preço Total: R$2.529,50
Item: 41
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000003 luva monopartida, longa, DN 100 mm, com
aplicação de 113 a 123 mm, comprimento 200
mm, confeccionada em aço inox 304, com
porcas fixas na luva, para uso em tubulações
de aço.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$356,50
Preço Total: R$5.347,50
Item: 42
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000004 luva monopartida longa DN 125 mm, com
aplicação de 139 a 150 mm, comrimento 200
mm, confeccionada em aço inox 304, para uso
em tubulações de aço. Com porcas fixas na
luva.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$368,00
Preço Total: R$3.680,00
Item: 43
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000005 luva monopartida longa DN 150 mm, com
aplicação de 168 a 180 mm, confeccionado em
aço inox 304, para uso em tubulações de aço.
Com porcas fixas na luva.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$379,50
Preço Total: R$7.590,00
Item: 44
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000006 luva monopartida longa DN 200 mm, com
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aplicação de 215 a 226 mm, confeccionado em
aço inox 304, para uso em tubulações de aço,
com porcas fixas na luva.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$396,75
Preço Total: R$3.967,50
Item: 45
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000007 luva monopartida longa DN 250 mm, com
aplicação de 271 a 281 mm, confeccionado em
aço inox 304, com porcas fixas na luva, para
uso em tubulações de aço.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$431,25
Preço Total: R$4.312,50

Ata de Registro de Preços n° 31/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Mexichem Brasil Indústria De
Transformação Plástica LTDA
Lote: 18
Item: 10
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Tubo
Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000007 - tubo,
PVC soldável, marrom, bitola DN 25 mm,
conforme NBR 5648, barra com 6 metros.
Marca: AMANCO
Preço Unitário: R$8,84
Preço Total: R$884,00
Item: 51
Qtde. estimada anual: 600
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000012 luva, PVC soldável, marrom, bitola 25 mm,
conforme NBR 5648.
Marca: AMANCO
Preço Unitário: R$0,34
Preço Total: R$204,00
Item: 69
Qtde. estimada anual: 1.500
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.05.000006 adaptador, PVC, soldável, curto, com bolsa e
rosca, bitola 25 mm x 3/4”, conforme NBR
5648.
Marca: AMANCO
Preço Unitário: R$0,32
Preço Total: R$480,00
Item: 86
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 06.05.000008 TEE, PVC soldável, marrom, bitola 25 mm.
Conforme NBR 5648.
Marca: AMANCO
Preço Unitário: R$0,51
Preço Total: R$25,50
Item: 96
Qtde. estimada anual: 1.000
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 09.05.000005 cotovelo, PVC, soldável marrom, bitola 25
mm x 90°, conforme NBR 5648.
Marca: AMANCO
Preço Unitário: R$0,27
Preço Total: R$270,00

Ata de Registro de Preços n° 32/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Nelia Maria Cyrino Leal - ME
Lote: 2
Item: 20
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000001 - luva
de correr de ferro fundido dúctil, DN 50mm
(conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e
junta elástica (conforme NBR 7674). Fornecer
com anel de borracha (conforme NBR 7676),
deverão estar fundidos, em alto relevo, em
sua superfície externa: o nome ou a marca
do fabricante, o ano de fabricação e o DN
correspondente. Serão aceitos materiais com
no máximo 02 anos de fabricação, ou seja,
do ano corrente ou imediatamente anterior;
e revestimento interno e externo com pintura
anticorrosiva betuminosa preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$44,90
Preço Total: R$2.245,00
Item: 21
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000002 - luva
de correr de ferro fundido dúctil com bolsas
e junta elástica DN 60 mm, (2¹/2”), conforme
NBR 7675, bolsas conforme NBR 7675, com
anéis conforme NBR 7676. (LCJE).
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$74,80
Preço Total: R$748,00
Item: 22
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000003 - luva
de correr de ferro fundido dúctil, DN 75mm
(conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e
junta elástica (conforme NBR 7674). Fornecer
com anel de borracha (conforme NBR 7676),
deverão estar fundidos, em alto relevo, em
sua superfície externa: o nome ou a marca
do fabricante, o ano de fabricação e o DN
correspondente. Serão aceitos materiais com
no máximo 02 anos de fabricação, ou seja,
do ano corrente ou imediatamente anterior;
e revestimento interno e externo com pintura
anticorrosiva betuminosa preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$74,80
Preço Total: R$1.496,00
Item: 23
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000004 - luva
de correr de ferro fundido dúctil, DN 100mm
(conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e
junta elástica (conforme NBR 7674). Fornecer
com anel de borracha (conforme NBR 7676),
deverão estar fundidos, em alto relevo, em
sua superfície externa: o nome ou a marca
do fabricante, o ano de fabricação e o DN
correspondente. Serão aceitos materiais com
no máximo 02 anos de fabricação, ou seja,
do ano corrente ou imediatamente anterior;
e revestimento interno e externo com pintura
anticorrosiva betuminosa preta.
Marca: FANUEL
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Preço Unitário: R$92,30
Preço Total: R$923,00
Item: 24
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000006 - luva
de correr de ferro fundido dúctil, DN 150mm
(conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e
junta elástica (conforme NBR 7674). Fornecer
com anel de borracha (conforme NBR 7676),
deverão estar fundidos, em alto relevo, em
sua superfície externa: o nome ou a marca
do fabricante, o ano de fabricação e o DN
correspondente. Serão aceitos materiais com
no máximo 02 anos de fabricação, ou seja,
do ano corrente ou imediatamente anterior;
e revestimento interno e externo com pintura
anticorrosiva betuminosa preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$133,00
Preço Total: R$1.330,00
Item: 25
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000007 - luva
de correr de ferro fundido dúctil, DN 200mm
(conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e
junta elástica (conforme NBR 7674). Fornecer
com anel de borracha (conforme NBR 7676),
deverão estar fundidos, em alto relevo, em
sua superfície externa: o nome ou a marca
do fabricante, o ano de fabricação e o DN
correspondente. Serão aceitos materiais com
no máximo 02 anos de fabricação, ou seja,
do ano corrente ou imediatamente anterior;
e revestimento interno e externo com pintura
anticorrosiva betuminosa preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$187,00
Preço Total: R$3.740,00
Item: 26
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000008 - luva
de correr de ferro fundido dúctil, DN 250mm
(conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e
junta elástica (conforme NBR 7674). Fornecer
com anel de borracha (conforme NBR 7676),
deverão estar fundidos, em alto relevo, em
sua superfície externa: o nome ou a marca
do fabricante, o ano de fabricação e o DN
correspondente. Serão aceitos materiais com
no máximo 02 anos de fabricação, ou seja,
do ano corrente ou imediatamente anterior;
e revestimento interno e externo com pintura
anticorrosiva betuminosa preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$256,00
Preço Total: R$5.120,00
Item: 27
Qtde. estimada anual: 06
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000009 - luva
de correr de ferro fundido dúctil, DN 300mm
(conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e
junta elástica (conforme NBR 7674). Fornecer
com anel de borracha (conforme NBR 7676),
deverão estar fundidos, em alto relevo, em
sua superfície externa: o nome ou a marca
do fabricante, o ano de fabricação e o DN
correspondente. Serão aceitos materiais com
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no máximo 02 anos de fabricação, ou seja,
do ano corrente ou imediatamente anterior;
e revestimento interno e externo com pintura
anticorrosiva betuminosa preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$353,00
Preço Total: R$2.118,00
Item: 28
Qtde. estimada anual: 06
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000010 - luva
de correr de ferro fundido dúctil, DN 400mm,
(conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e
junta elástica (conforme NBR 7674). Fornecer
com anel de borracha (conforme NBR 7676),
deverão estar fundidos, em alto relevo, em
sua superfície externa: o nome ou a marca
do fabricante, o ano de fabricação e o DN
correspondente. Serão aceitos materiais com
no máximo 02 anos de fabricação, ou seja,
do ano corrente ou imediatamente anterior, e
revestimento interno e externo com pintura
anticorrosiva betuminosa preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$470,00
Preço Total: R$2.820,00
Item: 29
Qtde. estimada anual: 02
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000011 - luva
de correr de ferro fundido dúctil, DN 500mm,
(conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e
junta elástica (conforme NBR 7674). Fornecer
com anel de borracha (conforme NBR 7676),
deverão estar fundidos, em alto relevo, em
sua superfície externa: o nome ou a marca
do fabricante, o ano de fabricação e o DN
correspondente. Serão aceitos materiais com
no máximo 02 anos de fabricação, ou seja,
do ano corrente ou imediatamente anterior, e
revestimento interno e externo com pintura
anticorrosiva betuminosa preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$2.030,00
Preço Total: R$4.060,00
Lote: 5
Item: 80
Qtde. estimada anual: 200
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 05.01.000018 - tampa
td-9 circular, para caixa de registro, com
articu-lação, confeccionado em ferro fundido
ductil, conforme NBR nº 6916/81 e 10160/87.
Diâmetro de abertura do telar: 100 mm,
diâmetro da tampa: 130 mm; altura do te-lar:
120 mm, diâmetro da base do telar: 194 mm.
Com tolerância: ( + - 2 mm).
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$44,50
Preço Total: R$9.700,00
Ata de Registro de Preços n° 33/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Sanetam Comércio De Tubos E
Conexões LTDA-ME
Lote: 16
Item: 113
Qtde. estimada anual: 2.500
Unidade: KIT
Descrição: Cód. SAAE: 14.05.000001 - kit

cavalete de PVC, com derivação para torneira,
DN 3/4” para ramais prediais, conforme NBR
10925. composição: 04 (quatro) cotovelos
PVC rosca branco 3/4” x 90º com reforço
metálico; 01 (um) PLUG PVC rosca branco
3/4” conforme NBR 9821; sendo que todos
anteriores deverão ser fabricados conforme
pecp34, com extremidades roscáveis conforme
ISO 7/1; 02 (dois) tubos aletado rosca branco
3/4” com reforço metálico; 01 (um) registro
esfera com borboleta, em PVC rígido, cor
marrom, bitola 3/4”, rosca conforme NBR
11306; e 01 (um) rolo de fita veda rosca 18mm
x 25 metros, de politetrafluoretileno conforme
NBR 16368.
Marca: ESSA
Preço Unitário: R$18,00
Preço Total: R$45.000,00
Lote: 32
Item: 108
Qtde. estimada anual: 1.500
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 13.05.000006 - colar
tomada (te de serviço integrado), para uso
em redes de PVC de diâmetro 60 mm com
saída para ramais prediais de PEAD 20 mm,
conforme NTS 175.
Marca: ESSA
Preço Unitário: R$12,20
Preço Total: R$18.300,00
Item: 110
Qtde. estimada anual: 300
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 13.05.000013 colar tomada (te de serviço integrado), para
uso em redes de PVC de diâmetro 85 mm
com saída para ramais prediais de PEAD 20
mm, conforme NTS 175, confeccionado em
polipropileno copolímero, porcas embutidas no
corpo da peça, anéis de vedação em borracha
nitrílica, cortador e trava em latão, com dois
parafusos de aço galvanizado, resistência a
torção, pressão de trabalho 16 kg/cm².
Marca: ESSA
Preço Unitário: R$13,00
Preço Total: R$3.900,00
Item: 111
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 13.05.000014 colar tomada (te de serviço integrado), para
uso em redes de PVC de diâmetro 110 mm
com saída para ramais prediais de PEAD 20
mm, conforme NTS 175, confeccionado em
polipropileno copolímero, porcas embutidas no
corpo da peça, anéis de vedação em borracha
nitrílica, cortador e trava em latão, com dois
parafusos de aço galvanizado, resistência a
torção, pressão de trabalho 16 kg/cm².
Marca: ESSA
Preço Unitário: R$16,50
Preço Total: R$1.650,00
Lote: 34
Item: 72
Qtde. estimada anual: 2.500
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.06.000001 adaptador simples, em polipropileno (PP),
cor preta, bitola de 20 mm x 3/4”, com garras
em poliacetal (POM), anel de vedação em
borracha nítrica (NBR), pressão de trabalho

1,6 MPA e extremidades: adaptador DN 20
mm e rosca macho 3/4”. Conforme NTS 179.
Marca: ESSA
Preço Unitário: R$0,89
Preço Total: R$2.225,00
Item: 103
Qtde. estimada anual: 1.200
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 10.06.000002 - união,
em polipropileno (PP), cor preta, bitola de 20
mm, com garras em poliaceta (POM), anel de
vedação em borracha nítrica (NBR), pressão de
trabalho 1,6 MPA e extremidades: adaptador
DN 20 mm. Conforme NTS 179.
Marca: ESSA
Preço Unitário: R$1,20
Preço Total: R$1.440,00
Ata de Registro de Preços n° 34/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Paramount Faucets Metais
Sanitários LTDA
Lote: 14
Item: 129
Qtde. estimada anual: 150
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 15.04.000006 registro tipo ferrule, em ligas de cobre, para
ramal predial conforme 13466 e NBR 13467,
para ser usado como derivador em ligações de
água potável, diâmetro nominal 20 mm, com
rosca conforme NBR NM ISO 7-1.
Marca: FORUSI-RAMO
Preço Unitário: R$17,68
Preço Total: R$2.652,00
Ata de Registro de Preços n° 35/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: PH Conexões Para Saneamento
LTDA - EPP
Lote: 19
Item: 12
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Tubo
Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000013 - tubo,
de PVC branco, roscável, bitola ³/4”, conforme
norma pecp-34, com duas extremidades
roscáveis macho conforme ISO 7/1, para
pressão de serviço de 7,5kgf/cm² a 20°, barra
com 6 metros.
Marca: MULTILIT
Preço Unitário: R$20,42
Preço Total: R$2.042,00
Item: 13
Qtde. estimada anual: 200
Unidade: Tubo
Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000018 - tubo
de PVC rígido de seção circular para esgoto
predial e ventilação conforme NBR 5688, na
cor branca, diâmetro externo nominal 110 mm
(4”) com ponta bolsa e junta elástica, barra
com 6 metros. fornecer com os respectivos
anéis de borracha.
Marca: MULTILIT
Preço Unitário: R$39,59
Preço Total: R$7.918,00
Lote: 20
Item: 46
Qtde. estimada anual: 700
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Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000002 - luva
de correr PVC rígido PBA com bolsas e junta
elástica para tubos de PVC rígido PBA classe
20 conforme NBR 5647, diâmetro externo
nominal 60 mm (2”), injetado conforme NBR
10351, acompanhada com anéis.
Marca: PESCARA
Preço Unitário: R$4,49
Preço Total: R$3.143,00
Item: 47
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000003 - luva
de correr PVC rígido PBA com bolsas e junta
elástica, para tubos de PVC rígido PBA classe
20 conforme NBR 5647, diâmetro externo
nominal 75 mm (2¹/2”), injetado conforme
NBR 10351, acompanhada com anéis.
Marca: TIGRE
Preço Unitário: R$18,36
Preço Total: R$183,60
Item: 48
Qtde. estimada anual: 60
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000004 - luva
de correr PVC rígido PBA com bolsas e junta
elástica para tubos de PVC rígido PBA classe
20 conforme NBR 5647, diâmetro externo
nominal 85 mm (3”), injetado conforme NBR
10351, acompanhada com anéis.
Marca: PESCARA
Preço Unitário: R$ 10,84
Preço Total: R$ 650,40
Item: 49
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000005 - luva
de correr de PVC rígido PBA com bolsas junta
elástica, conforme NBR 5647, para tubos de
PVC PBA de diâmetro externo nominal 110
mm (4”), injetada classe 20, conforme NBR
10351, acompanhada de anel.
Marca: PESCARA
Preço Unitário: R$ 17,28
Preço Total: R$ 1.728,00
Item: 50
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000006 - luva
de correr de PVC rígido PBA com bolsas junta
elástica, conforme NBR 5647, para tubos de
PVC PBA de diâmetro externo nominal 160
mm (6”), moldada classe 20, conforme NBR
10351 acompanhada com anéis.
Marca: MULTICONEXÕES
Preço Unitário: R$ 39,75
Preço Total: R$ 795,00
Lote: 21
Item: 65
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.05.000001 adaptador de PVC PBA rígido para interligação
de tubos de ferro fundido para PVC conforme
NBR 5647 diâmetros: nominal 50 mm, externo
60mm (ferro x PVC). comprimento: 210mm.
Injetada classe 20, conforme NBR 10351,
acompanhado de anel de borracha.
Marca: MULTICONEXÕES
Preço Unitário: R$ 4,90

Preço Total: R$ 147,00
Item: 66
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.05.000002
- adaptador de PVC PBA rígido para
interligação de tubos de ferro fundido para
PVC conforme NBR 5647 diâmetros: ponta
DN 56 mm, de 70 mm, bolsa: DN 50 mm, de
60 mm e comprimento 170 mm (ferro x PVC)
injetada classe 20, conforme NBR 10351,
acompanhado de anel de borracha.
Marca: MULTICONEXÕES
Preço Unitário: R$ 5,20
Preço Total: R$ 52,00
Item: 67
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.05.000003 adaptador de PVC PBA rígido para interligação
de tubos de ferro fundido para PVC conforme
NBR 5647 diâmetro externo nominal 85 mm,
(ferro x PVC) injetada classe 20, conforme
NBR 10351.
Marca: MULTICONEXÕES
Preço Unitário: R$ 13,30
Preço Total: R$ 133,00
Item: 68
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.05.000004 adaptador de PVC PBA rígido para interligação
de tubos de ferro fundido para PVC conforme
NBR 5647, DN 110 mm, (PVC x ferro)
injetada classe 20, conforme NBR 10351,
acompanhado de anel de borracha.
Marca: MULTICONEXÕES
Preço Unitário: R$ 23,80
Preço Total: R$ 476,00
Lote: 22
Item: 59
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 03.05.000002 redução de PVC PBA rígido com ponta e bolsa
junta elástica DEN 85 x 60 mm, conforme NBR
5647, para tubo de PVC PBA, injetada classe
20, conforme NBR 10351, acompanhada de
anel.
Marca: AMANCO
Preço Unitário: R$ 10,63
Preço Total: R$ 212,60
Atibaia, 29 de maio de 2017.
Item: 60
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 03.05.000006 redução de PVC PBA rígido com ponta e bolsa
junta elástica, conforme NBR 5647, DEN 110
x 85 mm, injetada classe 20, conforme NBR
10351, acompanhada de anel, para tubo de
PVC PBA.
Marca: AMANCO
Preço Unitário: R$ 18,51
Preço Total: R$ 370,20
Item: 84
Qtde. estimada anual: 70
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 06.05.000001 - TEE
PVC rígido PBA com bolsas e junta elástica,
para tubos de PVC rígido PBA classe 20
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conforme NBR 5647, diâmetro externo
nominal 60 mm (2”), injetado conforme NBR
10351, acompanhado com anéis.
Marca: CORR PLASTIK
Preço Unitário: R$ 13,47
Preço Total: R$ 942,90
Item: 85
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 06.05.000003 - TEE
PVC rígido PBA com bolsas e junta elástica,
para tubos de PVC rígido PBA classe 20
conforme NBR 5647, diâmetro externo
nominal 85 mm (3”), injetado conforme NBR
10351, com anéis.
Marca: TIGRE
Preço Unitário: R$ 24,89
Preço Total: R$ 497,80
Item: 93
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 08.05.000001 - curva
de PVC rígido PBA com 22 graus e trinta
minutos, ponta - bolsa e junta elástica para
tubos de PVC de diâmetro externo nominal 60
mm (2”) conforme NBR 5647, moldada classe
15, conforme NBR 10351. acompanhada de
anéis.
Marca: MULTICONEXÕES
Preço Unitário: R$ 6,93
Preço Total: R$ 69,30
Item: 94
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 08.05.000002 - curva
de PVC rígido PBA 45 graus, DN 50/60 mm
com ponta bolsa e junta elástica, conforme
NBR 5647, para tubos de PVC diâmetro
externo nominal 60 (2”) moldada classe 15,
conforme NBR 10351, acompanhada com
anel.
Marca: MULTICONEXÕES
Preço Unitário: R$ 6,94
Preço Total: R$ 69,40
Item: 95
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 08.05.000003 - curva
de PVC rígido PBA, DN 50/60 mm, 90°,
com ponta, bolsa e junta elástica, conforme
NBR 5647, para tubos de PVC de diâmetro
externo nominal 60 mm (2”) moldada classe
15 conforme NBR 10351, acompanhada com
anel.
Marca: MULTICONEXÕES
Preço Unitário: R$ 7,89
Preço Total: R$ 157,80
Lote: 35
Item: 104
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 10.06.000006 - união
de compressão, em polipropileno (PP), de 63
mm, PN 16.
Marca: POLIERG
Preço Unitário: R$ 37,63
Preço Total: R$ 3.763,00
Lote: 37
Item: 09
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Tubo
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Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000006 - tubo
de PVC rígido, junta elástica, com ponta e
bolsa (PBA) para adutoras e redes de água
conforme norma técnica da ABNT: ce02:
11102-006, DN 140mm e de 160mm, classe
20, barra de 6 metros, acompanhado com o
respectivo anel.
Marca: MULTILIT
Preço Unitário: R$ 539,80
Preço Total: R$ 16.194,00
Lote: 38
Item: 11
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Tubo
Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000008 TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, MARROM,
DN 32 MM, BARRA COM 6 METROS,
CONFORME NBR Nº 5648.
Marca: MULTILIT
Preço Unitário: R$ 18,60
Preço Total: R$ 186,00
Item: 52
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000013 - luva,
PVC soldável, marrom, bitola 32 mm, NBR
5648.
Marca: MULTILIT
Preço Unitário: R$ 0,62
Preço Total: R$ 12,40
Item: 70
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.05.000007 adaptador, PVC, soldável, curto, com bolsa e
rosca, bitola 32 mm x 1”, conforme NBR 5648.
Marca: MULTILIT
Preço Unitário: R$ 0,56
Preço Total: R$ 11,20
Item: 71
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.05.000009 adaptador, PVC, soldável, curto, com bolsa e
rosca, bitola 50 mm x 1 1/2”, conforme NBR
5648.
Marca: MULTILIT
Preço Unitário: R$ 1,37
Preço Total: R$ 13,70
Item: 87
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 06.05.000009 TEE, PVC soldável, marrom, bitola 32 mm,
conforme NBR 5648.
Marca: MULTILIT
Preço Unitário: R$ 1,16
Preço Total: R$ 11,60
Ata de Registro de Preços n° 36/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Granada Comércio De Tubos E
Conexões EIRELI - EPP
Lote: 13
Item: 101
Qtde. estimada anual: 100
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 10.03.000006 flange solto em aço carbono, PN 10/16, junta
plana para vedação, conforme NBR 7675,

com as seguintes características: 1) material:
fabricado com aço carbono; 2) DN: 50 mm; 3)
d1: 165 mm (diâmetro externo); 4) d2: 78 mm
(diâmetro interno); 5) DK: 125 mm (medida
entre flanges); 6) d: 18 mm (diâmetro dos
furos); 7) b: 16 mm (espessura); 8) a flange
deve estar acompanhada dos respectivos
acessórios com as seguintes características:
composição: parafusos, porcas, arruelas e
vedação; aplicação: uso em flange DN 50
mm, PN 10/16, NBR 7675; parafusos e porcas
sextavadas, conforme ASTM a153 classe c;
material: parafusos, porcas e arruelas em aço
com tratamento zincado bicromatizado ou
fosfatizado, arruela de vedação em borracha
nitrílica de 1/8” ou 3 mm; dimensão do
parafuso: diâmetro m16 e comprimento 90
mm.
Marca: PATRESE
Preço Unitário: R$ 43,38
Preço Total: R$ 4.338,00
Item: 102
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 10.03.000007 flange solto em aço carbono, PN 10/16, junta
plana para vedação, conforme NBR 7675,
com as seguintes características: 1) material:
fabricado com aço carbono; 2) DN: 75 mm;
3) d1: 194 mm (diâmetro externo); 4) d2:
108 mm (diâmetro interno); 5) DK: 154 mm
(medida entre flanges); 6) d: 18 mm (diâmetro
dos furos); 7) b: 16 mm (espessura); 8) a flange
deve estar acompanhada dos respectivos
acessórios com as seguintes características:
composição: parafusos, porcas, arruelas e
vedação; aplicação: uso em flange DN 75
mm, PN 10/16, NBR 7675; parafusos e porcas
sextavadas, conforme ASTM a153 classe c;
material: parafusos, porcas e arruelas em aço
com tratamento zincado bicromatizado ou
fosfatizado, arruela de vedação em borracha
nitrílica de 1/8” ou 3 mm; dimensão do
parafuso: diâmetro m16 e comprimento 95
mm.
Marca: PATRESE
Preço Unitário: R$ 52,60
Preço Total: R$ 1.052,00
Lote: 24
Item: 54
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000022 - luva
de PVC, fabricação conforme pecp34, com
extremidades roscáveis conforme ISO 7/1,
para pressão de serviço de 7,5 kgf/ cm² a 20°c,
bitola 1”.
Marca: TIGRE
Preço Unitário: R$ 1,96
Preço Total: R$ 39,20
Item: 61
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 03.05.000019 bucha de redução de PVC branco, fabricação
conforme pecp34, com extremidades roscáveis
conforme ISO 7/1, para pressão de serviço de
7,5 kgf/ cm² a 20°c, bitola 1” x 3/4”.
Marca: TIGRE
Preço Unitário: R$ 0,88
Preço Total: R$ 26,40
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Item: 97
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 09.05.000006 cotovelo PVC, fabricação conforme pecp34,
com extremidades roscáveis conforme ISO
7/1, para pressão de serviço de 7,5kgf/cm² a
20°c, bitola 32mm x 90°.
Marca: TIGRE
Preço Unitário: R$ 2,36
Preço Total: R$ 47,20
Item: 99
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 09.05.000015 cotovelo PVC, fabricação conforme pecp34,
com extremidades roscáveis conforme ISO
7/1, para pressão de serviço de 7,5kgf/cm² a
20°c, bitola 1” x 90°.
Marca: TIGRE
Preço Unitário: R$ 2,36
Preço Total: R$ 23,60
Item: 107
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 12.05.000003 NIPLE PVC, fabricação conforme pecp34,
com extremidades roscáveis conforme ISO
7/1, para pressão de serviço de 7,5kgf/cm² a
20°, bitola 1”.
Marca: TIGRE
Preço Unitário: R$ 1,27
Preço Total: R$ 38,10
Lote: 30
Item: 55
Qtde. estimada anual: 300
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.06.000004 - luva
de correr soldável polietileno de alta densidade
de eletrofusão com as seguintes características:
1) material: fabricado com resina tipo PE
100; 2) de: 63mm; 3) classe de pressão: PN
10; 4) standard dimension ratio: SDR 17; 5)
fabricação: conforme NBR 15.593; 6) nota
1: deve ser fornecido em embalagem plástica
reforçada e etiqueta com identificação, código
e descrição. 7) nota 2: garantia mínima de 12
(doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 23,94
Preço Total: R$ 7.182,00
Item: 56
Qtde. estimada anual: 300
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 02.06.000005 - luva
de correr soldável polietileno de alta densidade
de eletrofusão com as seguintes características:
1) material: fabricado com resina tipo PE 100;
2) de: 63mm; 3) classe de pressao: PN 16; 4)
standard dimension ratio: sdr 11; 5) fabricação:
conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser
fornecido em embalagem plástica reforçada e
etiqueta com identificação, código e descrição.
7) nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses
para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 23,94
Preço Total: R$ 7.182,00
Item: 57
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Peça
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Descrição: Cód. SAAE: 04.06.000007 colarinho para flange soldável longo polietileno
de alta densidade de eletrofusão com as
seguintes características: 1) material: fabricado
com resina tipo PE 100; 2) de: 63mm; 3) classe
de pressão: PN 16; 4) standard dimension ratio:
SDR 11; 5) fabricação: conforme NBR 15.593;
6) nota 1: deve ser fornecido em embalagem
plástica reforçada e etiqueta com identificação,
código e descrição. 7) nota 2: garantia mínima
de 12 (doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 38,24
Preço Total: R$ 1.912,00
Item: 74
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.06.000007 colarinho para flange soldável longo polietileno
de alta densidade de eletrofusão com as
seguintes características: 1) material: fabricado
com resina tipo PE 100; 2) de: 63mm; 3) classe
de pressão: PN 16; 4) standard dimension ratio:
SDR 11; 5) fabricação: conforme NBR 15.593;
6) nota 1: deve ser fornecido em embalagem
plástica reforçada e etiqueta com identificação,
código e descrição. 7) nota 2: garantia mínima
de 12 (doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 31,63
Preço Total: R$ 1.581,50
Item: 75
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.06.000012
- colarinho para flange soldável longo
polietileno de alta densidade de eletrofusão
com as seguintes características: 1) material:
fabricado com resina tipo PE 100; 2) de:
63mm; 3) classe de pressão: PN 10; 4) standard
dimension ratio: SDR 17; 5) fabricação:
conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser
fornecido em embalagem plástica reforçada e
etiqueta com identificação, código e descrição.
7) nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses
para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 31,63
Preço Total: R$ 1.581,50
Item: 76
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.06.000013
- colarinho para flange soldável longo
polietileno de alta densidade de eletrofusão
com as seguintes características: 1) material:
fabricado com resina tipo PE 100; 2) de:
90mm; 3) classe de pressão: PN 10; 4) standard
dimension ratio: SDR 17; 5) fabricação:
conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser
fornecido em embalagem plástica reforçada e
etiqueta com identificação, código e descrição.
7) nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses
para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 58,61
Preço Total: R$ 2.930,50
Item: 77
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 04.06.000014 -

colarinho para flange soldável longo polietileno
de alta densidade de eletrofusão com as
seguintes características: 1) material: fabricado
com resina tipo PE 100; 2) de: 90mm; 3) classe
de pressão: PN 16; 4) standard dimension ratio:
SDR 11; 5) fabricação: conforme NBR 15.593;
6) nota 1: deve ser fornecido em embalagem
plástica reforçada e etiqueta com identificação,
código e descrição. 7) nota 2: garantia mínima
de 12 (doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 58,61
Preço Total: R$ 2.930,50
Lote: 31
Item: 62
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 03.06.000002 redução concêntrica soldável polietileno de
alta densidade de eletrofusão com as seguintes
características: 1) material: fabricado com
resina tipo PE 100; 2) de: 90 x 63mm; 3) classe
de pressão: PN 16; 4) standard dimension ratio:
SDR 11; 5) fabricação: conforme NBR 15.593;
6) nota 1: deve ser fornecido em embalagem
plástica reforçada e etiqueta com identificação,
código e descrição. 7) nota 2: garantia mínima
de 12 (doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 54,96
Preço Total: R$ 1.099,20
Item: 82
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 05.06.000002 - CAP
soldável polietileno de alta densidade de
eletrofusão com as seguintes características:
1) material: fabricado com resina tipo PE
100; 2) DN: 63mm; 3) classe de pressão: PN
16; 4) standard dimension ratio: SDR 11; 5)
fabricação: conforme NBR 15.593; 6) nota
1: deve ser fornecido em embalagem plástica
reforçada e etiqueta com identificação, código
e descrição. 7) nota 2: garantia mínima de 12
(doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 43,00
Preço Total: R$ 2.150,00
Item: 83
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 05.06.000004 - CAP
soldável polietileno de alta densidade de
eletrofusão com as seguintes características:
1) material: fabricado com resina tipo PE
100; 2) DN: 90mm; 3) classe de pressão: PN
16; 4) standard dimension ratio: SDR 11; 5)
fabricação: conforme NBR 15.593; 6) nota
1: deve ser fornecido em embalagem plástica
reforçada e etiqueta com identificação, código
e descrição. 7) nota 2: garantia mínima de 12
(doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 60,24
Preço Total: R$ 1.204,80
Item: 88
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 06.06.000003 - TE
soldável polietileno de alta densidade de
eletrofusão com as seguintes características:

1) material: fabricado com resina tipo PE 100;
2) de: 63 x 63mm; 3) classe de pressão: PN
10; 4) standard dimension ratio: SDR 17; 5)
fabricação: conforme NBR 15.593; 6) nota
1: deve ser fornecido em embalagem plástica
reforçada e etiqueta com identificação, código
e descrição. 7) nota 2: garantia mínima de 12
(doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 54,02
Preço Total: R$ 540,20
Item: 89
Qtde. estimada anual: 60
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 06.06.000004 - TE
soldável polietileno de alta densidade de
eletrofusão com as seguintes características:
1) material: fabricado com resina tipo PE 100;
2) de: 63 x 63mm; 3) classe de pressão: PN
16; 4) standard dimension ratio: SDR 11; 5)
fabricação: conforme NBR 15.593; 6) nota
1: deve ser fornecido em embalagem plástica
reforçada e etiqueta com identificação, código
e descrição. 7) nota 2: garantia mínima de 12
(doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 54,02
Preço Total: R$ 3.241,20
Item: 90
Qtde. estimada anual: 20
Unidade: Peça
Descrição: Cód. SAAE: 06.06.000006 - TE
soldável polietileno de alta densidade de
eletrofusão com as seguintes características:
1) material: fabricado com resina tipo PE 100;
2) de: 90 x 90mm; 3) classe de pressão: PN
16; 4) standard dimension ratio: SDR 11; 5)
fabricação: conforme NBR 15.593; 6) nota
1: deve ser fornecido em embalagem plástica
reforçada e etiqueta com identificação, código
e descrição. 7) nota 2: garantia mínima de 12
(doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GEORGE FISCHER
Preço Unitário: R$ 88,23
Preço Total: R$ 1.764,60
Ata de Registro de Preços n° 37/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
24/05/2018)
Fornecedor: Npk Enginnering Do Brasil LTDA
Lote: 27
Item: 14
Qtde. estimada anual: 10
Unidade: Rolo
Descrição: Cód. SAAE: 01.06.000002 - tubo
(PEAD) PE 80 para ramal predial 32 mm
(1”), conforme ABNT NBR 15561. rolo com
50 metros. A matéria prima utilizada para
fabricação dos tubos deverá ser virgem e para
o fornecimento será exigida a certificação
apresentada pelo fabricante.
Marca: NPK+PEVEDUTO
Preço Unitário: R$ 162,53
Preço Total: R$ 1.625,30
Lote: 28
Item: 15
Qtde. estimada anual: 200
Unidade: Rolo
Descrição: Cód. SAAE: 01.06.000007 - tubo
de polietileno de alta densidade (PEAD) cor
azul, DN 20 mm, conforme normas NBR
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15561. Rolo com 100 m. A matéria prima
utilizada para fabricação dos tubos deverá ser
virgem e para o fornecimento será exigida a
certificação apresentada pelo fabricante.
Marca: NPK+PEVEDUTO
Preço Unitário: R$ 157,49
Preço Total: R$ 31.498,00
Lote: 29
Item: 16
Qtde. estimada anual: 50
Unidade: Rolo
Descrição: Cód. SAAE: 01.06.000013 - tubo
de polietileno de alta densidade (PEAD), para
distribuição e adução de água, PE 100, de
63mm, PN 16, SDR 11, conforme NBR 15561
e NTS 194. nota 1: o tubo deve ser fornecido na
cor preta com listras azuis ou azul em bobina
de 50 metros, amarrado com fita plástica de
maneira a evitar que se desmonte durante o
transporte, com seu respectivo comprimento
marcado em suas extremidades. nota 2: o tubo
deve ser fornecido com suas extremidades
fechadas por dispositivos que proteja contra
a entrada de corpos estranhos. nota 3: o tubo
deve ser marcado de metro em metro de forma
indelével e visível, através de impressão a
quente, tipo hot-stamping em cor legível,
com no mínimo os seguintes dizeres: a) nome
e/ ou marca de identificação do fabricante;
b) identificação comercial do composto
utilizado na fabricação; c) classificação e tipo
do composto (PE 100); d) diâmetro externo
nominal (de 63mm); e) os dizeres PN 16; f)
código que permita rastrear a sua produção,
tal que contemple um indicador relativo ao
mês e ano da produção. Nota 5: os requisitos,
exames, métodos de ensaio para fabricação,
inspeção na fábrica e recebimento dos tubos
conforme NBR 15561.
Marca: NPK+PEVEDUTO
Preço Unitário: R$ 535,66
Preço Total: R$ 26.783,00
Item: 17
Qtde. estimada anual: 200
Unidade: Rolo
Descrição: Cód. SAAE: 01.06.000014 - tubo
de polietileno de alta densidade (PEAD), para
distribuição e adução de água, PE 100, de
63mm, PN 12,5, SDR 13,6, conforme NBR
15561 e NTS 194. Nota 1: o tubo deve ser
fornecido na cor preta com listras azuis ou azul
em bobina de 50 metros, amarrado com fita
plástica de maneira a evitar tensões adicionais
aos tubos e que não se desmonte durante o
transporte, com seu respectivo comprimento
marcado em suas extremidades. Nota 2: o tubo
deve ser fornecido com suas extremidades
fechadas por dispositivos que proteja contra
a entrada de corpos estranhos. Nota 3: o tubo
deve ser marcado de metro em metro de forma
indelével e visível, através de impressão a
quente, tipo hot-stamping em cor legível,
com no mínimo os seguintes dizeres: a) nome
e/ou marca de identificação do fabricante;
b) identificação comercial do composto
utilizado na fabricação; c) classificação e tipo
do composto (pe100); d) diâmetro externo
nominal (de 63mm); e) os dizeres PN 12,5; f)
código que permita rastrear a sua produção,
tal que contemple um indicador relativo ao
mês e ano da produção; nota 4: os requisitos,

exames, métodos de ensaio para fabricação,
inspeção na fábrica e recebimento dos tubos
conforme NBR 15561.
Marca: NPK+PEVEDUTO
Preço Unitário: R$ 456,00
Preço Total: R$ 91.200,00
Item: 18
Qtde. estimada anual: 60
Unidade: Rolo
Descrição: Cód. SAAE: 01.06.000015 - tubo
de polietileno de alta densidade (PEAD),
para distribuição e adução de água, PE 100,
de 90mm, PN 10, SDR 17, conforme NBR
15561 e NTS 194. Nota 1: o tubo deve ser
fornecido na cor preta com listras azuis ou azul
em bobina de 50 metros, amarrado com fita
plástica de maneira a evitar que se desmonte
durante o transporte, com seu respectivo
comprimento marcado em suas extremidades.
Nota 2: o tubo deve ser fornecido com suas
extremidades fechadas por dispositivos que
proteja contra a entrada de corpos estranhos.
Nota 3: o tubo deve ser marcado de metro em
metro de forma indelével e visível, através
de impressão a quente, tipo hot-stamping
em cor legível, com no mínimo os seguintes
dizeres: a) nome e/ou marca de identificação
do fabricante; b) identificação comercial
do composto utilizado na fabricação; c)
classificação e tipo do composto (pe100); d)
diâmetro externo nominal (de 90mm); e) os
dizeres PN 10; f) código que permita rastrear a
sua produção, tal que contemple um indicador
relativo ao mês e ano da produção; nota 4: os
requisitos, exames, métodos de ensaio para
fabricação, inspeção na fábrica e recebimento
dos tubos conforme NBR 15561.
Marca: NPK+PEVEDUTO
Preço Unitário: R$ 744,11
Preço Total: R$ 44.646,60
Item: 19
Qtde. estimada anual: 30
Unidade: Rolo
Descrição: Cód. SAAE: 01.06.000016 - tubo
de polietileno de alta densidade (PEAD), para
distribuição e adução de água, PE 100, de
90mm, PN 16, SDR 11, conforme NBR 15561
e NTS 194. Nota 1: o tubo deve ser fornecido
na cor preta com listras azuis ou azul em bobina
de 50 metros, amarrado com fita plástica de
maneira a evitar que se desmonte durante o
transporte, com seu respectivo comprimento
marcado em suas extremidades. Nota 2: o tubo
deve ser fornecido com suas extremidades
fechadas por dispositivos que proteja contra
a entrada de corpos estranhos. Nota 3: o tubo
deve ser marcado de metro em metro de forma
indelével e visível, através de impressão a
quente, tipo hot-stamping em cor legível,
com no mínimo os seguintes dizeres: a) nome
e/ou marca de identificação do fabricante;
b) identificação comercial do composto
utilizado na fabricação; c) classificação e tipo
do composto (pe100); d) diâmetro externo
nominal (de 90mm); e) os dizeres PN 16; f)
código que permita rastrear a sua produção, tal
que contemple um indicador relativo ao mês e
ano da produção; nota 5: os requisitos, exames,
métodos de ensaio para fabricação, inspeção
na fábrica e recebimento dos tubos conforme
NBR 15561.

Marca: NPK+PEVEDUTO
Preço Unitário: R$ 1.079,00
Preço Total: R$ 32.370,00
Atibaia, 03 de outubro de 2017.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE
Jucimara Biazetto Romeira Pereira
GERENTE DE SUPRIMENTOS
COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE ATIBAIA – SAAE
EXTRATO DE CONTRATOS
CONTRATANTE:
Companhia
de
Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE
PROCESSO: 18/2017
CONTRATO:
18/2017 CONTRATADA: Telefônica Brasil
S/A ASSINATURA: 13/09/2017 OBJETO:
Telefonia Fixa e Móvel
VIGÊNCIA:
12/09/2018
VALOR:
R$287.724,00
MODALIDADE:
Pregão
Presencial
PROPONENTES: 01.
COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE ATIBAIA – SAAE
EXTRATO DE ADITAMENTOS
CONTRATANTE:
Companhia
de
Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE
PROCESSO: 24/2013
CONTRATO:
15/2013
CONTRATADA: Fluid Feeder
Indústria E Comércio Ltda ASSINATURA:
14/09/2017
OBJETO:
Manutenção
do Sistema Clorador MODALIDADE:
Pregão Presencial VIGÊNCIA: 25/09/2018
FINALIDADE DESTE TERMO: Reajuste e
Prorrogação do Prazo Contratual.
CONTRATANTE:
Companhia
de
Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE
PROCESSO DE DISPENSA: 09/2014
CONTRATO: 17/2014 CONTRATADA:
Atitude Distribuição De Boletins Jurídicos
Ltda ASSINATURA: 18/09/2017 OBJETO:
Recortes Eletrônicos – Diários Oficiais
VIGÊNCIA: 30/09/2018 FINALIDADE
DESTE TERMO: Reajuste e Prorrogação do
Prazo Contratual.
CONTRATANTE:
Companhia
de
Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE
PROCESSO DE DISPENSA: 08/2014
CONTRATO: 05/2015 CONTRATADA:
Fundação Centro Tecnológico De HidráulicaFCTH
ASSINATURA:
28/09/2017
OBJETO: Estudo de alternativas para
melhorias na captação de água do Rio Atibaia
VIGÊNCIA: 30/10/2017 FINALIDADE
DESTE TERMO: Prorrogação do Prazo
Contratual.
Atibaia, 03 de outubro de 2017.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE
Jucimara Biazetto Romeira Pereira
GERENTE DE SUPRIMENTOS

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 04 de outubro de 2017 - nº 1922 - Ano XXI

38

www.atibaia.sp.gov.br

Câmara da Estância de Atibaia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

Tendo em vista a homologação do Concurso Público nº 001/2015, para o cargo de Advogado, publicada em 12/07/2017, NOTIFICA o aprovado e
classificado, abaixo relacionado, a comparecer na sede da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, localizada à Av. Nove de Julho, 265 – Centro
– Atibaia/SP, para manifestar seu interesse pela vaga e apresentação de documentos, de acordo com o CAPÍTULO IX – DA ADMISSÃO – Itens
124 a 133 e seus subitens. A convocação será por meio de Telegrama com Aviso de Recebimento (AR). O não comparecimento, a não apresentação
de documentos e/ou a não comprovação dos pré-requisitos, na data estabelecida de sua convocação, implicará a exclusão do candidato do certame.
CARGO: ADVOGADO

Classificação

Nome

Documento

2º

TONY RIVA DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

142158194-9

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 03 de outubro de 2017

Fabiano Batista de Lima
Presidente

