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Prefeitura regulamenta atividades de mototáxi e motofrete em Atibaia

N

Lei Complementar publicada na Imprensa Oficial Eletrônica do município
autoriza motosserviços na cidade diante do cumprimento de uma série de exigências

o último sábado (24) a Prefeitura
publicou, na Imprensa Oficial
Eletrônica da Estância de Atibaia –
IOE, edição nº 1971, a Lei Complementar nº
769/2018, regulamentando as atividades
profissionais de mototáxi e motofrete no
município. A novidade é uma boa notícia
para os prestadores de serviço e para
a população, já que a atividade agora
deverá ser realizada com mais conforto e,
sobretudo, segurança para todos.
Entre as medidas há a obrigação de
que as motocicletas utilizadas em
motosserviços
estejam
equipadas
com antena de proteção “corta-pipa”;
com “quebra-mato”; alça metálica de
segurança, na qual o passageiro possa
se segurar (no caso de mototáxi); e
escapamento dotado de silencioso
e protetor. Os atuais prestadores de
motosserviços terão 90 dias, contados da
publicação da lei, para providenciar essas
e as demais adequações exigidas.
No documento, aprovado pela Câmara
Municipal e sancionado e promulgado
pelo Poder Executivo autoriza as
atividades de motosserviços no
município desde que observadas as
regras estabelecidas na nova legislação.
O documento ainda estabelece as
atividades conforme suas terminologias,
sendo “mototáxi” e “motofrete”,
respectivamente, o transporte individual
de passageiros em motocicleta e a
entrega de mercadorias, por meio da
utilização de motocicleta ou triciclo
automotor de cabine fechada, desde que
não excedida a capacidade de transporte
do veículo.
A Lei nº 769/2018 estipula que essas
atividades poderão ser prestadas somente
por pilotos de motocicletas de empresas/
cooperativas com sede no município,
abertas para esses fins, regularmente
inscritas no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), portadoras de
inscrição municipal ativa no município,
que demonstrem estar quites com o
Erário Municipal, e detentoras de alvará

liberatório para tais atividades, emitido
pelo órgão fiscalizador competente da
Prefeitura.
Na nova legislação, também estão
previstas exigências a serem cumpridas
pelos motoristas (piloto de empresa/
cooperativa), como: ter no mínimo 21
anos; ser habilitado para condução de
motocicletas (categoria “A”) no mínimo
há 24 meses; não estar com sua carteira
nacional de habilitação cassada ou
suspensa; apresentar, como proprietário,
contratado ou cooperado, atestado
de antecedentes criminais (sendo
obrigatória a renovação a cada 12 meses);
e comprovar domicílio em Atibaia.

A lei – que pode ser consultada na íntegra
na IOE (www.atibaia.sp.gov.br) – ainda
estabelece normas sobre: as alterações
no quadro de funcionários das empresas/
cooperativas; os pilotos no momento
da prestação dos serviços, como o
uso de equipamentos de segurança
(capacete, touca, colete, trajes e calçados
adequados, etc); os serviços de transporte
de botijões de gás de cozinha e galões
de água; as motocicletas (características,
identificação, registro, vistoria, etc);
os espaços utilizados pelas empresas
prestadoras de motosserviços (sedes/

escritórios); entre outras determinações.
Além disso, o documento conta com
proibições na prestação do serviço
de mototáxi, sendo vedado: receber
passageiros em visível estado de
embriaguez ou sob efeito de tóxico;
receber passageiros com criança no colo;
receber passageiros com idade inferior a
dez anos ou que não tenham condições
de cuidar de sua própria segurança, bem
como passageiras em adiantado estado
de gravidez; receber passageiros que
não queiram utilizar capacete; e prestar
serviço com o prazo de autorização
vencido; além de sanções.
Segundo a Lei nº 769/2018, a Prefeitura
autorizará, para a prestação do serviço
de mototáxi, um número de motocicletas
que respeite a proporção de uma moto
para cada 400 habitantes de Atibaia,
considerando-se a progressão demográfica
com índice medido pelo último Censo
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, com possibilidade de
ampliação pelo Poder Público, em caso
de necessidade, no percentual de até 10%
além do limite exposto na lei (não será
permitida nova inscrição acima do fixado,
apenas cadastro reserva para futuras
vagas). Além disso, a nova legislação
determina que o serviço de mototáxi será
remunerado por tarifa a ser fixada pelo
Poder Executivo, por meio de decreto,
sendo que o valor mínimo cobrado por
corrida não poderá ser igual ou inferior ao
da tarifa do transporte coletivo.
A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e a Secretaria de
Mobilidade e Planejamento Urbano
da Prefeitura da Estância de Atibaia
serão responsáveis, dentro de suas
respectivas áreas de competência, por
normalizar, fiscalizar, supervisionar e
controlar os motosserviços, assim como
aplicar as penalidades cabíveis aos
transgressores das normas previstas na
Lei Complementar nº 769/2018.
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Atos do Poder Executivo
Audiência Pública
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Odontológicos, da Secretária da Saúde, com entregas parceladas, por
um período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até:
25/04/2018 às 08h25. Abertura de propostas dia 25/04/2018 às 08h30 e
início da sessão de disputa de preços dia: 26/04/2018 às 08h30.

A Prefeitura da Estância de Atibaia, CONVOCA os interessados
e o público em geral para a Audiência Pública a ser realizada no dia
18 de abril de 2018, quarta-feira, às 18 horas, no Auditório do Centro
de Convenções e Eventos “Victor Brecheret”, localizado na Alameda
Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thaís, neste Município, a pedido
da Secretaria de Governo, para exposição e discussão do projeto de
construção de um complexo composto por Arena Futebolística e
Terminal Rodoviário e Urbano, em área definida por esta municipalidade
à margem da Rodovia Fernão Dias, sob regime de Parceria PúblicoPrivada, conforme processo administrativo da Prefeitura n° 21.827/2017.
Essa audiência pública será promovida pela Ouvidoria Geral do
Município e coordenada pelo Sr. Marcos Melo, 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 – Sr°
Saulo Pedroso de Souza – Prefeito da Estância de Atibaia; Secretário
– Sr° Walter Ramiro Carneiro Júnior – Procurador Geral do Município;
Assistente – Sr° Homero Alves Santana Franco – Coordenador do
Comitê Avaliador.
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.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/18, PROCESSO Nº 9.866/2018, cujo
o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de aparelhos
de ar condicionado, sem instalação, destinado ao uso do Gabinete do
Prefeito, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Recebimento de propostas iniciais até: 23/04/2018 às 08h25. Abertura
de propostas dia 23/04/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de
preços dia: 24/04/2018 às 08h30.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, FÓRUM DA
CIDADANIA, 21 de março de 2018.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO MUNICIPAL
Marcos Melo
OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

Compras, Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público para conhecimento
dos interessados a abertura das seguintes licitações:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº050/18, PROCESSO Nº 10.396/2018,
cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de fraldas
descartáveis destinadas ao uso nas Creches Municipais da Rede
Municipal de Ensino – Secretária de Educação, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais
até: 23/04/2018 às 08h25. Abertura de propostas dia 23/04/2018 às
08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 24/04/2018 às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº051/18, PROCESSO Nº 9.139/2018, cujo
o objeto é o registro de preços para eventual aquisição Material de
Consumo Odontológico, Lista 01/18, destinada ao uso dos Consultórios

PREGÃO ELETRÔNICO Nº053/18, PROCESSO Nº 8.460/2018,
cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de kit
patrulheiro, destinados ao uso da Secretaria de Segurança Pública, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Recebimento
de propostas iniciais até: 25/04/2018 às 08h25. Abertura de propostas
dia 25/04/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia:
26/04/2018 às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº054/18, PROCESSO Nº 4.202/2018, cujo
o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de veículo 0km
tipo suv, destinado ao uso da Secretaria de Segurança Pública, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Recebimento
de propostas iniciais até: 23/04/2018 às 08h25. Abertura de propostas
dia 23/04/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia:
24/04/2018 às 08h30.
Para aquisição dos Editais os interessados deverão acessar os sites http://
www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou,
dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da
10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$
10,00(dez reais).
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
27 de março de 2.018.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2018, PROCESSO Nº
10.970/2018, cujo o objeto é a contratação de empresa, sob regime de
empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para
obra de revitalização da Av. Jerônimo de Camargo, Trecho I, Atibaia/SP.
Entrega e abertura dos envelopes às 9 horas do dia 09 de maio de 2018,
na Sala de Licitações, situada à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica,
Atibaia/SP. Para aquisição de cópias do edital, os interessados deverão
acessar o site www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp., ou dirigir-se à sede
da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis das 10 horas às 16
horas, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00
(cinquenta reais).
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2018, PROCESSO Nº
8.784/2018, cujo o objeto é a contratação de empresa, sob regime de
empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para
construção de Unidade de Saúde e praça do Complexo Santa Clara/
Caetetuba, Atibaia/SP. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
às 9 horas do dia 10 de maio de 2018, na Sala de Licitações, situada à
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para aquisição de cópias
do edital, os interessados deverão acessar o site www.atibaia.sp.gov.br/
lic/cm.asp., ou dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia,
nos dias úteis das 10 horas às 16 horas, mediante o recolhimento de
emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
PREGÃO ELETRÔNICO Nº055/18, PROCESSO Nº 8.956/2018, cujo
o objeto é o registro de preços para eventual prestação de serviços de
locação de praticáveis em alumínio e tapumes de fechamento metálico,
destinados ao uso nos eventos da Secretaria de Cultura e Eventos, de
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forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. Recebimento
de propostas iniciais até: 19/04/2018 às 08h25. Abertura de propostas
dia 19/04/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia:
20/04/2018 às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº056/18, PROCESSO Nº 6.084/2018, cujo
o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de impressos
padronizados, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura,
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Recebimento de propostas iniciais até: 19/04/2018 às 08h25. Abertura
de propostas dia 19/04/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de
preços dia: 20/04/2018 às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº057/18, PROCESSO Nº 41.372/2017,
cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de paletes
de madeira, destinados ao uso da Coordenadoria Especial de Defesa
Civil, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Recebimento de propostas iniciais até: 25/04/2018 às 08h25. Abertura
de propostas dia 25/04/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de
preços dia: 26/04/2018 às 08h30.
Para aquisição dos Editais os interessados deverão acessar os sites http://
www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou,
dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da
10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$
10,00(dez reais).
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
03 de abril de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/18, PROCESSO Nº 12.220/2018,
cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de onibus,
double deck, 0 km, destinado a coordenadoria especial do idoso, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Recebimento
de propostas iniciais até: 19/04/2018 às 08h25. Abertura de propostas
dia 19/04/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia:
20/04/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/18, PROCESSO Nº 12.070/2018, cujo
o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de kits coletivos
pedagógicos para uso em salas de aula, da rede municipal de ensino,
da secretaria de educação, com entregas parceladas, por um período de
12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 25/04/2018 às
08h25. Abertura de propostas dia 25/04/2018 às 08h30 e início da sessão
de disputa de preços dia: 26/04/2018 às 08h30.
Para aquisição dos Editais os interessados deverão acessar os sites http://
www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou,
dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da
10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$
10,00(dez reais).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, PROCESSO Nº 11.660/2018,
cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de conservação, manutenção e limpeza de áreas públicas, vias
públicas e próprios públicos, destinados ao uso da Secretaria de Serviços,
de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. Entrega dos
envelopes e início da sessão de lances: “Proposta e Documentação”, às
09 hs dia 19 de Abril de 2.018 na Sala de Licitações, situada à Rua
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia – SP.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018, PROCESSO Nº 10.825/2018,
cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para implantação
de projetos de apoio pedagógico, destinado ao atendimento dos alunos da
Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, por um período
de 12 (doze) meses. Entrega dos envelopes e início da sessão de lances:

“Proposta e Documentação”, às 09 hs dia 23 de Abril de 2.018 na Sala de
Licitações, situada à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia – SP.
Para aquisição do(s) edital(is) 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).
Demais informações: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
04 de abril de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
AVISO DE NOVA DATA

PROCESSO N.º 6.966/2018. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º
007/2018. OBJETO: Contratação de empresa, sob regime de empreitada
global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma e
ampliação da EMEI Professora Ercilia Aparecida Bacci, Atibaia/SP. A
Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, comunica aos
interessados que, de acordo com a Ata n° 071/2018, esclarece dúvidas
formuladas por empresas interessadas no certame e em razão disso
resolve REDESIGNAR para o dia 07/05/2018 às 09 horas, NOVA DATA
para a ENTREGA DOS ENVELOPES “Proposta e Documentação”,
na Sala de Licitações, situada à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica,
Atibaia/SP. A Ata encontra-se disponível no site www.atibaia.sp.gov.br.
PROCESSO N.º 6.965/2018. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º
008/2018. OBJETO: Contratação de empresa, sob regime de empreitada
global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para reurbanização
de vias, com execução de drenagem de águas pluviais e pavimentação
asfáltica em diversos locais do município de Atibaia/SP. A Secretaria de
Administração, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados
que, de acordo com a Ata n° 072/2018, esclarece dúvidas formuladas
por empresas interessadas no certame e em razão disso resolve
REDESIGNAR para o dia 08/05/2018 às 09 horas, NOVA DATA para a
ENTREGA DOS ENVELOPES “Proposta e Documentação”, na Sala de
Licitações, situada à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. A
Ata encontra-se disponível no site www.atibaia.sp.gov.br.
PREGÃO
ELETRONICO
Nº
078/2017,
PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 28.776/2017, cujo o objeto é a contratação de
empresa especializada no fornecimento de sistema para gerenciar as
unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, laboratório
municipal, caps, vigilância em saúde, almoxarifado da saúde, central de
vagas e farmácias, da secretaria municipal de saúde, de forma parcelada,
por um período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração,
no uso de suas atribuições, de acordo com a Ata n. 075/2018, resolve
RERRATIFICAR o edital e REDESIGNAR para o dia 17/04/2018 às
09 horas nova data para ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO
DA SESSÃO DE LANCES “Proposta e Documentação”, na Sala de
Licitações, situada à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
A Ata e o Edital Consolidado encontram-se disponíveis no site www.
atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp.
Demais informações: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
03 de Abril de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
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HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.082/18. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 036/18. INTERESSADO: Diversas Secretarias.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de café em
pó, destinado ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura,
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 036/2018, referente
ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários, entre
parênteses, para os lotes indicados, ofertados pela empresa adjudicatária
abaixo: RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI
para o lote 01 (R$ 8,49) da cota principal e o lote 02 (R$ 8,49) da cota
reservada. Publique-se, Encaminhe-se; À Secretaria de Administração
para as seguintes providências: 1. Registro da homologação, publicação,
lavratura da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações,
controle e emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações
legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 28 dias do mês de março de
2018. - Jairo de Oliveira Bueno – Secretário de Administração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.726/2017. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 008/2018. Interessado: Secretaria Municipal de
Saúde. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de uniformes,
destinados ao uso da Secretaria Municipal da Saúde, 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 Srta. Pregoeira, que acato na íntegra,
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 008/2018, referente ao objeto
em epígrafe, com os respectivos valores unitários, entre parênteses,
para os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo:
- CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA, para os lotes 01 (R$
75.495,00) e 4 (R$ 158.994,00); - A. M. WELLER CONFECCOES, para
os lotes 02 (R$ 237.994,80) e 03 (R$ 35.998,20). Publique-se na forma
da lei. Encaminhe-se: À Secretaria de Administração para as seguintes
providências: 1. Registro da homologação, publicação, lavratura da
Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle e
emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais.
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 27 dias do mês de março de 2018.
- Maria Amélia Sakamiti Roda – Secretaria Municipal de Saúde
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº
4.854/18.
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 014/18. INTERESSADO: Secretaria de
Administração. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição
de materiais para manutenção de bens imóveis, destinados ao uso de
diversas Secretarias desta Prefeitura, 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 do
Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Presencial
014/2018, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores
unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas
empresas adjudicatárias, conforme se descreve abaixo: D L ISHIZUCKA
, para os lotes 1 (R$ 37,90), 02 (R$ 3,90), 03 (R$ 3,50), 04 (R$ 2,50), 05
(R$ 2,00), 06 (R$ 4,00), 07 (R$ 3,00), 08 (R$ 5,80), 09 (R$8,00), 10 (R$
2,00), 11 (R$ 3,00), 12 (R$ 4,30), 13 (R$ 5,00), 14 (R$ 10,00), 15 (R$
17,00) e 16 (R$ 8,48). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: À
Secretaria de Administração para as seguintes providências: 1. Registro
da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços,
registro no sistema de licitações, controle e emissão das Autorizações
de Fornecimento e demais anotações legais, devendo ainda, emitir
as solicitações e autorização das respectivas despesas. Prefeitura da
Estância de Atibaia, ao 29º dia do mês de março de 2018. – Jairo de
Oliveira Bueno – Secretário de Administração.
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
02 de abril de 2.018.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.808/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2018
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de pneus, destinados
as máquinas, caminhões e demais veículos desta Prefeitura, 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 do Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o
Pregão Eletrônico Nº 019/2018, referente ao objeto em epígrafe, com
os respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados,
ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo:
RODA BRASIL PNEUS LTDA, para os lotes 02 (R$ 599,00), 03 (R$
1.133,00), 04 (R$ 1.024,00), 05 (R$ 780,00), 10 (R$ 1.262,00), 13 (R$
1.094,00), 14 (R$ 1.094,00), 15 (R$ 129,00), 16 (R$ 637,00), 18 (R$
1.420,00), 19 (R$ 1.420,00), 21 (R$ 1.493,00), 22 (R$ 1.490,00), 23
(R$ 1.485,00), 25 (R$ 1.900,00), 26 (R$ 1.900,00), 27 (R$ 155,00),
28 (R$ 137,90), 29 (R$ 178,00), 31 (R$ 2.360,00), 32 (R$ 2.570,00),
33 (R$ 226,00), 34 (R$ 210,00), 35 (R$ 230,00), 36 (R$ 199,00), 37
(R$ 1.900,00), 38 (R$ 1.900,00), 39 (R$ 237,00), 40 (R$ 347,00),
41 (R$ 242,00), 42 (R$ 376,00), 43 (R$ 376,00), 44 (R$ 339,00),
45 (R$ 399,00), 46 (R$ 288,00), 47 (R$ 436,00), 48 (R$ 542,00),
49 (R$ 580,00), 50 (R$ 410,00), 51 (R$ 378,00), 52 (R$ 462,00), 54
(R$ 545,00), 55 (R$ 476,00), 56 (R$ 499,00), 57 (R$ 425,00), 58 (R$
1.238,00), 59 (R$ 1.023,00), 60 (R$ 1.129,00), 71 (R$ 476,00), 72 (R$
476,00), 74 (R$ 702,00), 75 (R$ 81,00), 78 (R$ 923,00), 79 (R$ 952,00)
e 81 (R$ 1.014,00); COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS
LTDA, para os lotes 06 (R$ 789,00), 09 (R$ 1.380,00), 11 (R$ 892,00),
12 (R$ 892,00), 17 (R$ 2.860,00), 20 (R$ 1.569,00) e 70 (R$ 600,00);
LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA, para
os lotes 24 (R$ 335,00), 30 (R$ 350,00), 53 (R$ 445,00), 61 (R$ 180,00),
62 (R$ 23,00), 64 (R$ 35,00), 65 (R$ 197,33), 66 (R$ 456,17), 67 (R$
396,04), 68 (R$ 584,00), 76 (R$ 160,00) e 77 (R$ 694,33); Os lotes 01,
07, 08, 63, 69, 73 e 80 foram FRACASSADOS. Publique-se na forma
da lei. Encaminhe-se: 1. Registro da homologação, publicação, lavratura
da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle
e emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais.
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 03 dias do mês de abril de 2018. Jairo Oliveira Bueno - Secretaria de Administração.
Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitações,
04 de abril de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações - Interina
DESPACHO
PROCESSO N.º 10.397/18 - DESPACHO - Vistos, Em cumprimento
ao mandado de segurança do Processo n.º 1010110-04.2017.8.26.0048,
AUTORIZO a contratação da empresa RAUL RODRIGUES
ORTOPEDIA para aquisição de prótese de quadril esquerda em
cerâmica, destinada ao paciente Carlos Alberto Tomaz, no valor total de
R$ 12.708,00 (doze mil, setecentos e oito reais). Retorne-se o processo
à Secretaria de Administração para os fins legais. Prefeitura da Estância
de Atibaia, aos 03 dias do mês de abril de 2.018. SECRETÁRIA DE
SAÚDE - Maria Amélia Sakamiti Roda.
Secretaria de Administração, 03 de abril de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações Interina
AVISO DE ESCLARECIMENTO
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PROCESSO Nº 42.803//2017 – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ampliação e
readequação da iluminação externa do Centro de Convenções, sito a
Alameda Lucas Nogueira Garcez, 511, Cidade Satélite, Atibaia/SP.
A Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, comunica
aos interessados que, de acordo com a Ata n° 077/2018, esclarece
dúvidas apresentadas por empresas interessadas no presente certame.
Informamos que a Ata está disponível aos interessados nos sites www.
atibaia.sp.gov.br. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de
Compras e Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone:
11 4414-2630.
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
03 de abril 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
RATIFICAÇÃO
PROCESSO N.º 08.255/18 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/18 –
RATIFICAÇÃO - Vistos, Ratifico a inexigibilidade de licitação na
contratação da empresa CIDADE DO LIVRO LIVRARIA E EVENTOS
EIRELI para prestação de serviço de projeto cultural socioeducativo de
fomento a leitura, destinados a professores e alunos do 5º ano do ensino
fundamental e do Infantil V, da Rede Municipal de Ensino, nos termos
do artigo 25, caput da Lei de Licitações n.º 8.666/93, de acordo com
o parecer da Procuradoria Geral do Município constante nos autos, no
valor de R$ 142.935,00 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e trinta
e cinco reais), e determino a publicação na Imprensa Oficial no prazo
de 05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da Lei
n.° 8.666/93. Retorne-se o processo à Secretaria de Administração, para
os fins legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 03 dias do mês de
abril de 2.018. - MARCIA APARECIDA BERNARDES - Secretária de
Educação.
Secretaria de Administração, 03 de abril de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações Interina
COMUNICADO ERRATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.345/2018 – PREGÃO
ELETRONICO Nº 013/2018. Registro de preços para eventual aquisição
de brinquedos pedagógicos, destinados ao uso dos alunos das Creches
e Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de
Educação, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Tornamos público que, na publicação divulgada no dia 17/03/2018,
houve um erro de digitação ao informar o valor homologado para o item
07. Sendo assim, onde se lê: “MAGALI GARCIA SANTOS – ME., para
os lotes 03 (R$ 13,30), 05 (R$ 15,45), 06 (R$ 3,36), 07 (R$ 33,30), 08
(R$ 9,39), 09 (R$ 9,41), 11 (R$ 31,92), 12 (R$ 32,70), 13 (R$ 84,00), 14
(R$ 65,15), 15 (R$ 5,00), 16 (R$ 5,00), 17 (R$ 5,00), 18 (R$ 5,00), 19
(R$ 5,00), 20 (R$ 5,00), 21 (R$ 76,25), 22 (R$ 23,00), 23 (R$ 25,00), 24
(R$ 9,40), 27 (R$ 16,00), 28 (R$ 13,25), 30 (R$ 28,22), 32 (R$ 28,15),
33 (R$ 28,22), 34 (R$ 28,22), 35 (R$ 30,40) e 37 (R$ 165,00);”. Leia-se:
“MAGALI GARCIA SANTOS – ME., para os lotes 03 (R$ 13,30), 05
(R$ 15,45), 06 (R$ 3,36), 07 (R$ 33,60), 08 (R$ 9,39), 09 (R$ 9,41), 11
(R$ 31,92), 12 (R$ 32,70), 13 (R$ 84,00), 14 (R$ 65,15), 15 (R$ 5,00),
16 (R$ 5,00), 17 (R$ 5,00), 18 (R$ 5,00), 19 (R$ 5,00), 20 (R$ 5,00), 21
(R$ 76,25), 22 (R$ 23,00), 23 (R$ 25,00), 24 (R$ 9,40), 27 (R$ 16,00),
28 (R$ 13,25), 30 (R$ 28,22), 32 (R$ 28,15), 33 (R$ 28,22), 34 (R$
28,22), 35 (R$ 30,40) e 37 (R$ 165,00).
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
03 de abril 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa

Diretora do Departamento de Compras e Licitações

CLASSIFICAÇÃO FINAL E PRAZO PARA RECURSO
PROCESSO N.º 19.786/17. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/17.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços
de trabalho técnico social, para a execução do plano de desenvolvimento
socioterritorial do empreendimento denominado Jerônimo de Camargo
I e II – Programa Minha Casa Minha Vida – Secretaria de Habitação de
Interesse Social, conforme descrito no Anexo I. Tornamos público que,
de acordo com a Ata n.º 069/18 a Comissão Permanente de Licitações
realizou sorteio público entre as licitantes empatadas, apurando o
seguinte resultado: 1º LUGAR - ASP - ASSESSORIA SOCIAL E
PESQUISA LTDA EPP e 2º LUGAR - HUMANIZAR CONSULTORIA
SOCIOAMBIENTAL LTDA EPP. Assim, concede-se o prazo de 05
(cinco) dias úteis aos interessados para, querendo, interponham recurso
acerca desta decisão. Notificamos aos interessados que a ata referida
encontra-se disponível no site: www.atibaia.sp.gov.br.
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
03 de abril de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações – Interina
EMPRESAS COM REGISTRO CADASTRAL DEFERIDOS
PROCESSO: N.º 10.066/2018
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES N.º 014/18
INTERESSADO: TCA – SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL LTDA - EPP
JULGAMENTO: 29/03/2018
PROCESSO: N.º 11.652/2018
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL
FORNECEDORES N.º 015/18
INTERESSADO: TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME
JULGAMENTO: 03/04/2018
PROCESSO: N.º 8.543/2018
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL
FORNECEDORES N.º 016/18
INTERESSADO: BOREAL ENGENHARIA LTDA. (FILIAL)
JULGAMENTO: 04/04/2018
PROCESSO: N.º 8.544/2018
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL
FORNECEDORES N.º 017/18
INTERESSADO: BOREAL ENGENHARIA LTDA. (MATRIZ)
JULGAMENTO: 04/04/2018

DE

DE

DE

PROCESSO: N.º 12.124/2018
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES N.º 018/18
INTERESSADO: ELÉTRICA BIASI – INSTALAÇÕES LTDA - EPP
JULGAMENTO: 04/04/2018
Atibaia, aos 03 dias do mês de abril de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações Interina
EXTRATO DE CONTRATOS
Processo nº 35.491/15 – Pregão Presencial nº 101/15 – 2º Termo de
Aditamento ao Contrato Administrativo n.º 102/16 – Contratante:
Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Arq Soluções em
Serviços Eireli – Objeto: Prorrogação de prazo – Vigência: 02 meses –
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Valor: R$ 233.040,00 – Assinatura: 06/03/18.

Pregão Eletrônico n.º 102/17

Processo nº 08.371/17 – Inexigibilidade nº 011/17 – 1º Termo de
Aditamento ao Contrato Administrativo n° 025/17 – Contratante:
Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO) – Objeto: Prorrogação de prazo –
Vigência: 12 meses – Valor: R$ 8.841,96 – Assinatura: 26/03/18.

1º Termo de Aditamento à Ata de Registro de Preços n.° 461/17
Data de assinatura: 02 de Abril de 2018.
Empresa:
CENTERMEDI-COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Objeto: O presente termo tem por objeto a troca de marca do lote 01.

Secretaria de Administração, 03 de abril de 2018.

Secretaria de Administração, aos 02 dias do mês de Abril de 2018.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações Interina

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações interina

TERMO DE PENALIDADE

EXTRATO DE ATAS

PROCESSO Nº 28.107/17 - Assunto: Processo de Acompanhamento
de Execução Contratual do Pregão Eletrônico nº 109/17 - Processo
Administrativo nº 15.857/17, tendo por objeto “Registro de Preços
para eventual aquisição de fogão industrial, destinado ao uso nas
Unidades da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de educação, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses”. TERMO DE
PENALIDADE - Face ao que consta dos autos, diante da conduta da
empresa ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP, que gerou transtornos
a esta Administração em decorrência de atrasos na entrega do objeto
da Autorização de Fornecimento nº 3820/2017, que se arrastou durante
meses; Consoante entendimento da Secretaria de Administração às
fls. 93/96 dos autos, prestigiando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, aplico-lhe as seguintes sanções: - CANCELAMENTO da
Ata de Registro de Preços nº 514/17; - MULTA no valor de R$ 504,00
(quinhentos e quatro reais), correspondente a 15% (quinze por cento)
do valor da referida Autorização de Fornecimento, com fundamento no
artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e nos termos do item 5.3., II, da
aludida Ata de Registro de Preços, em virtude do longo atraso, medida
que se mostra adequada ao caso. Ficando-lhe assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis que terá início a partir da publicação desta, para as
razões de recurso administrativo. Publique-se - Notifique-se. Retornem
os autos à Secretaria de Administração, para os fins legais. Prefeitura
da Estância de Atibaia, aos 27 de março de 2.018. Márcia Aparecida
Bernardes - Secretária de Educação.
		
Secretaria de Administração - Departamento de Compras e Licitações,
03 de abril de 2.018.

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.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações Interina
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 1.238/17
Pregão Eletrônico n.º 055/17
2º Termo de Aditamento à Ata de Registro de Preços n.° 376/17
Data de assinatura: 29 de março de 2018.
Empresa: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA.
Objeto: O presente termo tem por objeto a troca de marca dos lotes 16
e 17.
Secretaria de Administração, aos 29 dias do mês de Março de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações interina
Processo n.º 13.783/17

PROCESSO N.º 36.081/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 220/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais
odontológicos, lista 11/2017, destinados ao uso dos consultórios
odontológicos da Secretaria Municipal da saúde, com entregas
parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/03/2019).
Atibaia, 08 de Março de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 097/18
Empresa: DENTAL OPEN – COMERCIO
ODONTOLOGICOS LTDA EPP.

DE

PRODUTOS

Cota: Principal
Item: 04
Descrição: Clorhexidina 2%, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: Solução aquosa de digluconato de clorexidina 2%; Não
espuma; Assepsia de preparos cavitários; Facilmente removível na
secagem; embalagem com quantidade não inferior a 100 ml.
Marca: Maquira
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,70
Valor Total: R$ 171,00
Cota: Principal
Item: 05
Descrição: Cone de Guta Percha Secundário RS, cone de guta percha
secundário RS, caixa com 06 divisões contendo 120 pontas sortidas.
Marca: MK life
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 22,00
Valor Total: R$ 660,00
Cota: Principal
Item: 08
Descrição: Edta (Trissódico), edta (trissódico), frasco 20 ml.
Marca: Maquira
Consumo Estimado Anual: 11
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 3,50
Valor Total: R$ 38,50
Cota: Principal
Item: 09
Descrição: Escova de Robson - P/ Profilaxia, escova de Robson, p/
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profilaxia uso em contra ângulo; cor branca macia formato cônico ou
plano.
Marca: Microdont
Consumo Estimado Anual: 112
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,26
Valor Total: R$ 141,12
Cota: Reservada
Item: 28
Descrição: Clorhexidina 2%, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: Solução aquosa de digluconato de clorexidina 2%; Não
espuma; Assepsia de preparos cavitários; Facilmente removível na
secagem; embalagem com quantidade não inferior a 100 ml.
Marca: Maquira
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,70
Valor Total: R$ 57,00
Cota: Reservada
Item: 29
Descrição: Cone de Guta Percha Secundário RS, cone de guta percha
secundário RS, caixa com 06 divisões contendo 120 pontas sortidas.
Marca: MK life
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 22,00
Valor Total: R$ 220,00
Cota: Reservada
Item: 30
Descrição: Cureta de Dentina N 5, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável, perfil serrilhado,
autoclavável, dimensões aproximadas: 16 cm, conhecido também como
colher e/ou escavador de dentina, embalado individualmente.
Marca: Golran
Consumo Estimado Anual: 13
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,50
Valor Total: R$ 84,50
Cota: Reservada
Item: 32
Descrição: Edta (Trissódico), edta (trissódico), frasco 20 ml.
Marca: Maquira
Consumo Estimado Anual: 04
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 3,50
Valor Total: R$ 14,00
Cota: Reservada
Item: 33
Descrição: Escova de Robson - P/ Profilaxia, escova de Robson, p/
profilaxia uso em contra ângulo; cor branca macia formato cônico ou
plano.
Marca: Microdont
Consumo Estimado Anual: 38
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,26
Valor Total: R$ 47,88
Cota: Reservada
Item: 34
Descrição: Esponja Hemostática, esponja hemostática de colágeno
(gelatina) liofilizada de origem porcina; embalada em blister individual
e esterilizado por irradiação; absorvível; medida da esponja: 1 x 1 x
1cm; com registro na ANVISA; caixa com 10 unidades.

Marca: Maquira
Consumo Estimado Anual: 13
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 25,50
Valor Total: R$ 331,50
Cota: Reservada
Item: 37
Descrição: Forceps Adulto N 17, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano;
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá
ter gravado: referência: logomarca do fabricante; lote de fabricação,
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Golran
Consumo Estimado Anual: 04
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 51,00
Valor Total: R$ 204,00
Cota: Reservada
Item: 42
Descrição: Pinça Clínica para Algodão Nº 317, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável;
Monoângulada; textura na pegada; dimensões aproximadas 16,0 cm x
1,3 cm x 0,6 cm; embalada individualmente; garantia de no mínimo
10 anos de defeito de fabricação.
Marca: Golran
Consumo Estimado Anual: 13
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9,20
Valor Total: R$ 119,60
Cota: Reservada
Item: 47
Descrição: Sonda Exploradora Nº 05; com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; perfil octogonal
serrilhado paralelo ao cabo; dimensões aproximadas 16.5 cm x 1 cm x
0.5 cm; embalado individualmente; garantia de no mínimo 10 anos de
defeito de fabricação.
Marca: Golran
Consumo Estimado Anual: 08
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,35
Valor Total: R$ 42,80
Ata de Registro de Preços n.º 098/18
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME.
Cota: Principal
Item: 21
Descrição: Resina Fotopolimerizável Cor B2, resina fotopolimerizável
cor b2 com matriz inorgânica de zirconia/silica com 84,5% em peso e
66% em volume; matriz orgânica de bis gma e tegdma, seringa com 4g;
similar z100.
Marca: 3M
Consumo Estimado Anual: 22
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 32,70
Valor Total: R$ 719,40
Cota: Principal
Item: 22
Descrição: Resina Fotopolimerizável Cor C2, resina fotopolimerizável
cor c2 com matriz inorgânica de zirconia/silica com 84,5% em peso e
66% em volume; matriz orgânica de bis gma e tegdma, seringa com 4g;
similar z100.
Marca: 3M
Consumo Estimado Anual: 22
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Valor Total: R$ 719,40
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Cota: Principal
Item: 23
Descrição: Sonda Exploradora Nº 05; com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; perfil octogonal
serrilhado paralelo ao cabo; dimensões aproximadas 16.5 cm x 1 cm x
0.5 cm; embalado individualmente; garantia de no mínimo 10 anos de
defeito de fabricação.
Marca: Golran
Consumo Estimado Anual: 22
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,85
Valor Total: R$ 106,70
Ata de Registro de Preços n.º 099/18
Empresa: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP.
Cota: Principal
Item: 02
Descrição: Cariostatic Frasco, constando externamente na embalagem
marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para
armazenamento; validade mínima de 01 ano e meio da data de entrega,
o produto deverá obedecer a legislação atual vigente, com registro na
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado
de isenção.
Marca: Maquira
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 14,59
Valor Total: R$ 437,70
Cota: Principal
Item: 03
Descrição: Cimento Endodôntico, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Cimento selador de canais radiculares; Composição:
Tungstênio de cálcio, óxido de zircônia, óxido de ferro; Amina
adamantada; sílica; Resina epoxi de bisfenol; Silicone; Apresentação:
caixa contendo 02 pastas; 01 tubo de pasta A com quantidade não
inferior a 4 ml; 01 tubo de pasta B com quantidade não inferior a 4 ml;
01 bloco de papel para manipulação; Acondicionados (no ato da entrega)
em caixa, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo
rastreabilidade.
Marca: Dentsply
Consumo Estimado Anual: 22
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 265,00
Valor Total: R$ 5.830,00
Cota: Principal
Item: 07
Descrição: Desinfetante e Solvente de Residuos nos Sistemas de
Evacuação, frasco com 1000 ml.
Marca: DFL
Consumo Estimado Anual: 37
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 54,88
Valor Total: R$ 2.030,56
Cota: Principal
Item: 12
Descrição: Fluor Gel Acidulado Fr. 200 ml.
Marca: Maquira
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,23
Valor Total: R$ 126,90

Cota: Principal
Item: 19
Descrição: Resina Composta Cor A 3,5, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: resina universal; 100% nanopartículas; radiopaca;
seringa com no mínimo 4 gr.
Marca: 3M
Consumo Estimado Anual: 45
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 64,00
Valor Total: R$ 2.880,00
Cota: Principal
Item: 20
Descrição: Resina Composta Cor A3; com as seguintes especificações
técnicas mínimas: resina universal; 100% nanopartículas; radiopaca;
seringa com no mínimo 4 gr.
Marca: 3M
Consumo Estimado Anual: 45
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 64,00
Valor Total: R$ 2.880,00
Cota: Reservada
Item: 25
Descrição: Adesivo Dentinário, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: primer e adesivo em um só frasco, solvente a base de água e
álcool, nanopartículas de carga, apresentação, frasco com quantidade
não inferior a 5 ml.
Marca: 3M
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 82,84
Valor Total: R$ 1.242,60
Cota: Reservada
Item: 26
Descrição: Cariostatic Frasco, constando externamente na embalagem
marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para
armazenamento; validade mínima de 01 ano e meio da data de entrega,
o produto deverá obedecer a legislação atual vigente, com registro na
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado
de isenção.
Marca: Maquira
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 14,59
Valor Total: R$ 145,90
Cota: Reservada
Item: 27
Descrição: Cimento Endodôntico, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: cimento selador de canais radiculares; composição:
tungstênio de cálcio, óxido de zircônia, óxido de ferro; amina
adamantada; sílica; resina epoxi de bisfenol; silicone; apresentação:
caixa contendo 02 pastas; 01 tubo de pasta A com quantidade não
inferior a 4 ml; 01 tubo de pasta B com quantidade não inferior a 4 ml;
01 bloco de papel para manipulação; acondicionados (no ato da entrega)
em caixa, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo
rastreabilidade.
Marca: Dentsply
Consumo Estimado Anual: 08
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 265,00
Valor Total: R$ 2.120,00
Cota: Reservada
Item: 31
Descrição: Desinfetante e Solvente de Residuos nos Sistemas de
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Consumo Estimado Anual: 13
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Valor Unitário: R$ 54,88
Valor Total: R$ 713,44
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Cota: Reservada
Item: 36
Descrição: Fluor Gel Acidulado Fr. 200 ml.
Marca: Maquira
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,23
Valor Total: R$ 42,30
Cota: Reservada
Item: 43
Descrição: Resina Composta Cor A 3,5, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: resina universal; 100% nanopartículas; radiopaca;
seringa com no mínimo 4 gr.
Marca: 3M
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 64,00
Valor Total: R$ 960,00
Cota: Reservada
Item: 44
Descrição: Resina Composta Cor A3; com as seguintes especificações
técnicas mínimas: resina universal; 100% nanopartículas; radiopaca;
seringa com no mínimo 4 gr.
Marca: 3M
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 64,00
Valor Total: R$ 960,00
Cota: Reservada
Item: 45
Descrição: Resina Fotopolimerizável Cor B2, resina fotopolimerizável
cor b2 com matriz inorgânica de zirconia/silica com 84,5% em peso e
66% em volume; matriz orgânica de bis gma e tegdma, seringa com 4g;
similar z100.
Marca: 3M
Consumo Estimado Anual: 08
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 34,00
Valor Total: R$ 272,00
Cota: Reservada
Item: 46
Descrição: Resina Fotopolimerizável Cor C2, resina fotopolimerizável
cor c2 com matriz inorgânica de zirconia/silica com 84,5% em peso e
66% em volume; matriz orgânica de bis gma e tegdma, seringa com 4g;
similar z100.
Marca: 3M
Consumo Estimado Anual: 08
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 34,00
Valor Total: R$ 272,00
Cota: Reservada
Item: 48
Descrição: Verniz Fluoretado, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: composição; fluoreto de sódio; fluoreto de cálcio; expedientes
solventes: álcool etílico; apresentação: estojo contendo 01 frasco com
quantidade não inferior a 10 ml de verniz; 01 frasco com quantidade
não inferior a 10 ml de solvente; acondicionados (no ato da entrega)

em caixa, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo
rastreabilidade.
Marca: FGM
Consumo Estimado Anual: 08
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 23,00
Valor Total: R$ 184,00
Ata de Registro de Preços n.º 100/18
Empresa: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
Cota: Principal
Item: 01
Descrição: Adesivo Dentinário, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: primer e adesivo em um só frasco, solvente a base de água e
álcool, nanopartículas de carga, apresentação, frasco com quantidade
não inferior a 5 ml.
Marca: FGM
Consumo Estimado Anual: 45
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 38,85
Valor Total: R$ 1.748,25
Cota: Principal
Item: 06
Descrição: Cureta de Dentina N 5, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável, perfil serrilhado,
autoclavável, dimensões aproximadas: 16 cm, conhecido também como
colher e/ou escavador de dentina, embalado individualmente.
Marca: Cooperflex
Consumo Estimado Anual: 37
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,58
Valor Total: R$ 169,46
Cota: Principal
Item: 10
Descrição: Esponja Hemostática, esponja hemostática de colágeno
(gelatina) liofilizada de origem porcina; embalada em blister individual
e esterilizado por irradiação; absorvível; medida da esponja: 1 x 1 x
1cm; com registro na ANVISA; caixa com 10 unidades.
Marca: Maquira
Consumo Estimado Anual: 37
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 24,29
Valor Total: R$ 898,73
Cota: Principal
Item: 13
Descrição: Forceps Adulto N 17, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano;
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá
ter gravado: referência: logomarca do fabricante; lote de fabricação,
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Wilcos
Consumo Estimado Anual: 11
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,58
Valor Total: R$ 512,38
Cota: Principal
Item: 14
Descrição: Forceps Adulto N 18 L; com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano;
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá
ter gravado: referência: logomarca do fabricante; lote de fabricação,
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Wilcos
Consumo Estimado Anual: 11
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Cota: Principal
Item: 15
Descrição: Forceps Adulto N 18r, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano;
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá
ter gravado: referência; logomarca do fabricante; lote de fabricação,
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Wilcos
Consumo Estimado Anual: 11
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,58
Valor Total: R$ 512,38
Cota: Principal
Item: 16
Descrição: Liquido de Dakin 0,5%, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: solução de hipoclorito a 0,5%; frasco com no mínimo
1000 ml.
Marca: Asfer
Consumo Estimado Anual: 60
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,50
Valor Total: R$ 270,00
Cota: Principal
Item: 17
Descrição: Papel Carbono Para Articulação Bloco 10 Unidades, com
as seguintes especificações técnicas mínimas: carbono para registro
de articulação; folhas duplas; espessura não superior a 40 micras;
quantidade mínima de 10 tiras por embalagem.
Marca: Angelus
Consumo Estimado Anual: 112
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,05
Valor Total: R$ 453,60
Cota: Principal
Item: 18
Descrição: Pinça Clínica para Algodão Nº 317, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável;
monoângulada; textura na pegada; dimensões aproximadas 16,0 cm x
1,3 cm x 0,6 cm; embalada individualmente; garantia de no mínimo 10
anos de defeito de fabricação.
Marca: Cooperflex
Consumo Estimado Anual: 37
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,85
Valor Total: R$ 179,45
Cota: Principal
Item: 24
Descrição: Verniz Fluoretado, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: composição; fluoreto de sódio; fluoreto de cálcio; expedientes
solventes: álcool etílico; apresentação: Estojo contendo 01 frasco com
quantidade não inferior a 10 ml de verniz; 01 frasco com quantidade
não inferior a 10 ml de solvente; acondicionados (no ato da entrega)
em caixa, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo
rastreabilidade.
Marca: FGM
Consumo Estimado Anual: 22
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 15,56
Valor Total: R$ 342,32
Cota: Reservada
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Item: 38
Descrição: Forceps Adulto N 18 L; com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano;
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá
ter gravado: referência: logomarca do fabricante; lote de fabricação,
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Wilcos
Consumo Estimado Anual: 04
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,58
Valor Total: R$ 186,32
Cota: Reservada
Item: 39
Descrição: Forceps Adulto N 18r, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano;
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá
ter gravado: referência; logomarca do fabricante; lote de fabricação,
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Wilcos
Consumo Estimado Anual: 04
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,58
Valor Total: R$ 186,32
Cota: Reservada
Item: 40
Descrição: Liquido de Dakin 0,5%, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: solução de hipoclorito a 0,5%; frasco com no mínimo
1000 ml.
Marca: Asfer
Consumo Estimado Anual: 20
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,50
Valor Total: R$ 90,00
Cota: Reservada
Item: 41
Descrição: Papel Carbono para Articulação Bloco 10 Unidades, com
as seguintes especificações técnicas mínimas: carbono para registro
de articulação; folhas duplas; espessura não superior a 40 micras;
quantidade mínima de 10 tiras por embalagem.
Marca: Angelus
Consumo Estimado Anual: 38
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,05
Valor Total: R$ 153,90
PROCESSO N.º 43.720/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Materiais
Odontológicos – Lista 14/2017, destinados ao uso dos Consultórios
Odontológicos da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/03/2019).
Atibaia, 14 de Março de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 103/18
Empresa: DENTAL OPEN – COMERCIO
ODONTOLOGICOS LTDA EPP.

DE

PRODUTOS

Lote: 01
Descrição: Aplicador de hidróxido de cálcio. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável;
cabo oitavado; possui 2 pontas curvas; dimensões aproximadas e não
inferiores a 14 cm.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: UN
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Lote: 04
Descrição: Cimento provisório pré manipulado. Cimento provisório prémanipulado, obturador provisório. frasco 25 g.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: UN
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 6,00
Valor Total: R$ 180,00
Lote: 05
Descrição: Cone de guta percha 2ª série. 6 conjuntos.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: UN
Marca: Quimidrol
Valor Unitário: R$ 20,00
Valor Total: R$ 1.000,00
Lote: 07
Descrição: Forceps adulto nº 151. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano;
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá
ter gravado: referência; logomarca do fabricante; lote de fabricação,
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Consumo Estimado Anual: 20
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 51,00
Valor Total: R$ 1.020,00
Lote: 08
Descrição: Forceps adulto nº 45. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; tratamento térmico
das peças; cabo serrilhado; encaixe americano; isento de cantos vivos;
cada peça deverá ter gravado: referência; logomarca do fabricante; lote
de fabricação, para efeito de garantia: 10 anos de garantia contra defeito
de fabricação; embalados individualmente.
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 51,00
Valor Total: R$ 510,00
Ata de Registro de Preços n.º 104/18
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI.
Lote: 06
Descrição: Escova dental uso pediátrico. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: uso pediátrico, cerda em corte reto, cerdas macias;
pontas polidas e arredondadas; cabo emborrachado; cabeça pequena e
arredondada; estojo de proteção; embalagem individual.
Consumo Estimado Anual: 25.000
Unidade: UN
Marca: Medfio
Valor Unitário: R$ 1,19
Valor Total: R$ 29.750,00
Ata de Registro de Preços n.º 105/18
Empresa: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
Lote: 02
Descrição: Branco de espanha pote 200 g. constando externamente
marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para
armazenamento; validade mínima de 1 ano e meio da data de entrega.
o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na

Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação ou certificado de
isenção.
Consumo Estimado Anual: 24
Unidade: PO
Marca: Asfer
Valor Unitário: R$ 7,80
Valor Total: R$ 187,20
Lote: 03
Descrição: Catalisador odontológico. catalisador odontológico com a
seguinte composição: a) dicarboxilato de diaquil estanho; b) silicato
de alquila: c) parafina; d) dióxido de silício e pigmentos; apresentação:
bisnaga 60 ml; o item adquirido deverá ser da marca Vigodent / Coltene
para “Speedex Putty” em função da compatibilidade de produto já
existente em estoque.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: BS
Marca: Vigodent
Valor Unitário: R$ 39,00
Valor Total: R$ 1.950,00
Lote: 09
Descrição: Ponta diamantada nº 1302. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; grãos de diamante
natural aglutinados sobre a haste por processo eletrogalvânico; formato
esférico; haste curta, polida e concêntrica; corte médio; sanitizadas
e esterilizadas; instruções de manuseio na embalagem; embaladas
individualmente em unidade.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Poul Sorensen
Valor Unitário: R$ 2,90
Valor Total: R$ 290,00
Lote: 10
Ponta diamantada nº 1016. Com as seguintes especificações técnicas
mínimas: confeccionada em aço inoxidável; grãos de diamante naturais
aglutinadas sobre a haste por processo eletrogalvânico; formato esférico;
Descrição: Haste regular, polida e concêntrica; corte médio; sanitizadas
e esterilizadas; instruções de manuseio na embalagem; embaladas
individualmente em unidade.
Consumo Estimado Anual: 500
Unidade: UN
Marca: Poul Sorensen
Valor Unitário: R$ 3,23
Valor Total: R$ 1.615,00
Lote: 11
Descrição: Resina líquida autopolimerizante. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: liquido, monômero autopolimerizante;
embalagem com no máximo 150 ml.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: FR
Marca: Jet / Clássico
Valor Unitário: R$ 17,54
Valor Total: R$ 526,20
Lote: 12
Descrição: Tesoura Dean serrilhada 17 cm. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável;
ponta ativa serrilhada; tratamento térmico das peças; cada peça deverá
ter gravado: referência; logomarca do fabricante; lote de fabricação, para
efeito de garantia; embalado individualmente; garantia de no mínimo 10
anos de defeito de fabricação.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: UN
Marca: Quinelato
Valor Unitário: R$ 124,44
Valor Total: R$ 6.222,00
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PROCESSO N.º 43.043/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de hortifrutigranjeiros,
destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino da
Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/03/2019).
Atibaia, 19 de Março de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 107/18
Empresa:
ESTAÇÃO
DO
ALIMENTO
DISTRIBUIDORA LTDA.

COMERCIAL

LOTE 01 – VERDURAS
Item: 01
Produto: Acelga Extra / Classe A
Descrição: Tipo alongado, compacta, base estreita, folha grande,
espessa, alongada. Coloração externa verde média e interna branca/
creme com nervuras brancas. Unidade de medida: 2 kg. Padrão mínima
de qualidade: sem podridão, manchado e murcho.
Consumo Estimado Anual: 18.000 kg
Valor Unitário: R$ 2,00
Valor Total: R$ 36.000,00
Item: 02
Produto: Alface Especial / Classe B
Descrição: Tipo Crespa, com formação de cabeça ausente, folha tipo
crespa, coloração verde, grau de crocância média. Unidade de medida
massa: 500 g a unidade embalada em plástico individualmente. Padrão
mínima de qualidade: sem podridão, manchado, murcho e com virose.
Consumo Estimado Anual: 24.000 kg
Valor Unitário: R$ 2,50
Valor Total: R$ 60.000,00
Item: 03
Produto: Agrião Extra classe B
Descrição: Grupo varietal da terra, cultivo terrestre, folha lisa e tenra, de
cor verde – escuro. Embalado em sacos plásticos individuais contendo:
500 g. Padrão mínimo de qualidade: não amareladas, passadas ou
murchas.
Consumo Estimado Anual: 3.600 kg
Valor Unitário: R$ 2,50
Valor Total: R$ 9.000,00
Item: 04
Produto: Brócolis Tipo 8 cabeças
Descrição: Grupo variental de cabeça única(ninja), pedúnculo curto
de coloração verde – brilhante, botões florais pequenos de coloração
verde – brilhante, botões. Deverá ser sem talos e folhas. Peso: 1 Kg /cab.
Padrão mínimo de qualidade: não deverá estar passado e coloração das
flores queimado.
Consumo Estimado Anual: 2.640 kg
Valor Unitário: R$ 6,00
Valor Total: R$ 15.840,00
Item: 05
Produto: Cebolinha Extra ou A
Descrição: Bulbos brancos e alongados e folhas verdes, com 20 a 40
cm, compridas e cilíndricas, como tubos ocos.. Deverá ser embalado
individualmente em saco plástico, pesando 100 g o maço. Padrão
mínimo de qualidade: não estar amarelado, murcho.
Consumo Estimado Anual: 1.200 kg
Valor Unitário: R$ 6,00
Valor Total: R$ 7.200,00
Item: 06

Produto: Couve – flor Extra classe A
Descrição: Variedade couve-flor, cor branco, formato da inflorescência
globular a semi – globular e coloração branca a branco – creme. Deverá
ser sem talo e folhas. Medida: 1 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, ferimento.
Consumo Estimado Anual: 3.600 kg
Valor Unitário: R$ 6,00
Valor Total: R$ 21.600,00
Item: 07
Produto: Couve manteiga Primeira/Classe C
Descrição: Variedade couve manteiga, formato do limbo orbicular
e assimétrico, coloração do limbro verde clara, do pecíolo verde e da
nervura branco – esverdeada. Deverá ser embalada individualmente
em sacos plásticos pesando 500 g. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, murcho e amarelado.
Consumo Estimado Anual: 4.800 kg
Valor Unitário: R$ 3,10
Valor Total: R$ 14.880,00
Item: 08
Produto: Espinafre Especial Classe B
Descrição: Tipo comum. Folha grande, dobrada e levemente crespa,
formato da folha arredondada e lanceolada e de coloração verde-escuro
brilhante. Deverá ser embalado em sacos plásticos individuais, pesando
500 g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, murcho e amarelado.
Consumo Estimado Anual: 2.400 kg
Valor Unitário: R$ 3,59
Valor Total: R$ 8.616,00
Item: 09
Produto: Escarola Extra classe B
Descrição: Tipo folha lisa e coloração verde – clara, com o centro
verde-amarelado. Deverá ser embalado em sacos plásticos individuais,
pesando 500 g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, murcho e
amarelado.
Consumo Estimado Anual: 12.000 kg
Valor Unitário: R$ 2,28
Valor Total: R$ 27.360,00
Item: 10
Produto: Repolho Extra
Descrição: Tipo de cabeça arredondado achatado, coloração da folha
verde, textura das folhas lisas. Medida por cabeça: 1,5 kg. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, dano por praga.
Consumo Estimado Anual: 28.800 kg
Valor Unitário: R$ 1,00
Valor Total: R$ 28.800,00
Item: 11
Produto: Salsa Tipo A
Descrição: Tipo salsinha, folhas: alternas, pinadas de coloração verde
intenso, sem apresentas odor característico. Medida: maço com 100 g
embaladas em saco plástico individual. Padrão mínimo de qualidade: A.
Consumo Estimado Anual: 1.200 kg
Valor Unitário: R$ 6,00
Valor Total: R$ 7.200,00
LOTE 02 – FRUTAS
Item: 01
Produto: Ameixa (somente em dezembro) Nacional Classe C
Descrição: Tipo Rubi mel, formato ovalado, coloração da casca vermelha
e da polpa amarela, aderência do caroço semi – aderido. Denominação:
grupo nacional, calibre 3 / mercado 3 A, classe C, medida de 45 até
50 mm em caixa contendo 6 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, imaturo, defeito da polpa, murcho e ferido.
Consumo Estimado Anual: 3.000 kg
Valor Unitário: R$ 2,00
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Item: 02
Produto: Abacaxi Tipo A – graúdo
Descrição: Variedade: pérola. Formato de fruto cônico, de frutilhos
achatado, espessura da casca fina, presença de espinhos na coroa total,
coloração da folha verde – arroxeada, polpa branco – pérola. Peso maior
que 1,5 kg.
Consumo Estimado Anual: 24.000 un
Valor Unitário: R$ 4,69
Valor Total: R$ 112.560,00
Item: 03
Produto: Banana Nanica Climatizada classe B
Descrição: Variedade: nanica, coloração de casca amarelo-esverdeada e
fina, polpa de coloração branco – creme. Medida: 10 a 12 cm. A caixa
deverá pesar 20 kg e conter de 13 a 15 dz. Padrão mínimo de qualidade:
sem ferimentos, podridão, dano por praga.
Consumo Estimado Anual: 120.000 Kg
Valor Unitário: R$ 1,50
Valor Total: R$ 180.000,00
Item: 04
Produto: Banana Prata Climatizada classe B
Descrição: Variedade: Prata, coloração de casca amarelo-esverdeada e
fina, polpa de coloração branco – creme. Medida: 10 a 12 cm. A caixa
deverá pesar 20 kg e conter de 13 a 15 dz. Padrão mínimo de qualidade:
sem ferimentos, podridão, dano por praga.
Consumo Estimado Anual: 84.000 Kg
Valor Unitário: R$ 1,53
Valor Total: R$ 128.520,00
Item: 05
Produto: Caqui Tipo C
Descrição: Variedade Rama forte, formato achatado, coloração da casca
vermelha e da polpa amarelo pardo, polpa mole. Grupo variável. Medida
menor que 6 cm de diâmetro. Caixa contendo de 12 a 14 frutos. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo e passado.
Consumo Estimado Anual: 6.000 kg
Valor Unitário: R$ 1,70
Valor Total: R$ 10.200,00
Item: 06
Produto: Goiaba branca Tipo 12 ou 15 frutos
Descrição: Formato arrendado, coloração da casca verde a amarelada,
textura da casca levemente rugosa coloração da polpa branca. Medida
de 50 a 60 mm de diâmetro / unidade. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, ferimento, imaturo, passado, defeito de casca grave, podridão,
dano por praga.
Consumo Estimado Anual: 7.200 cx
Valor Unitário: R$ 7,19
Valor Total: R$ 51.768,00
Item: 07
Produto: Kiwi nacional Classe C/ Grupo estrangeiro
Descrição: Variedade Hayward ou monty, formato oblongo, casca
esverdeada, polpa de cor verde. Medida de 100 g/un. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo e murcho.
Consumo Estimado Anual: 8.400 kg
Valor Unitário: R$ 3,09
Valor Total: R$ 25.956,00
Item: 08

13

Produto: Laranja Lima Classe A 9 a 12 dz/cx
Descrição: Variedade laranja lima, formato esférico, casca verde –
alaranjado, polpa laranja e textura levemente lisa, umbigo ausente.
Medida 70 mm de diâmetro. Deverá ser entrega em sacos de 20 kg.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo,
murcho, dano por praga

Consumo Estimado Anual: 30000 Kg
Valor Unitário: R$ 2,19
Valor Total: R$ 65.700,00
Item: 09
Produto: Laranja Pera Tipo A/Classe A 9 a 12 dz/cx
Descrição: Variedade laranja Pera Rio, formato esférico, casca laranja –
alaranjado, polpa laranja e textura casca lisa, umbigo ausente. Medida 70
mm de diâmetro. Deverá ser entrega em sacos de 20 kg. Padrão mínimo
de qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo, murcho, dano por praga
Consumo Estimado Anual: 30.000 Kg
Valor Unitário: R$ 2,15
Valor Total: R$ 64.500,00
Item: 10
Produto: Limão Tipo A / classe A/ tipo 15 a18dz
Descrição: Variedade tahiti, formato arredondado, coloração da casca
verde, coloração da polpa verde – esbranquiçada, textura da casca lisa
a ligeiramente rugoso, semente ausente, suculência alta, espessura
da casca média, acidez média. Medida maior que 60 de diâmetro.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, seco, passado,
oleocelose (mancha).
Consumo Estimado Anual: 600 kg
Valor Unitário: R$ 1,62
Valor Total: R$ 972,00
Item: 11
Produto: Maçã Nacional Classe C
Descrição: Tipo funji ou gala. Coloração da casca vermelha com estrias
ou liso, coloração da polpa amarelo – clara ou branco – creme. Medida
da unidade de 100 a 120 g. Caixa contendo 175 a 180 frutos. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, amassado e defeito de
polpa.
Consumo Estimado Anual: 6.000 cx
Valor Unitário: R$ 105,00
Valor Total: R$ 630.000,00
Item: 12
Produto: Mamão Tipo / Classe B
Descrição: Variedade formosa comprido, formato do fruto piriforme
alongado e ponta arredondada, sulcos na casca intermediário, coloração
da casca amarelo-alaranjada e polpa alaranjada. Medida por unidade de
0,75 a 1,35 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento,
defeito de polpa e imaturo.
Consumo Estimado Anual: 4.800 cx
Valor Unitário: R$ 35,00
Valor Total: R$ 168.000,00
Item: 13
Produto: Manga Classe A tipo 11 a 12 frutos
Descrição: Variedade Palmer, formato elíptico, casca verde –
arroxeada(quando verde) e vermelho – escura (quando madura),
coloração da polpa amarelo, teor de fibra baixo. Medida por unidade:
de 500 a 650 g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento,
podridão, deformação de casca grave, imaturo, mancha de látex e defeito
de polpa.
Consumo Estimado Anual: 7.200 kg
Valor Unitário: R$ 1,50
Valor Total: R$ 10.800,00
Item: 14
Produto: Melancia Graúda – Extra
Descrição: Tipo comum, coloração de fundo verde – claro ou verde –
escuro, coloração da polpa vermelha, sementes presente ou ausente;
listras fina, grossa ou ausente. Medida por unidade: 8 a10 kg. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo, oco amassado,
virose, casca queimado do sol, alteração da polpa, cascuda e ausência
de pedúnculo.
Consumo Estimado Anual: 96.000 kg
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Item: 15
Produto: Melão Classe A tipo 6/7 frutos
Descrição: Variedades amarelo, nomes: comuns amarelo, comum,
espanho amarelo; textura da casca pouco rugosa a rugosa, coloração da
casca amarela, variando entre amarelo-esverdeada e amarelo – intensa,
coloração da polpa branco – esverdeada a creme, formato ovalado
a elíptico. Medida por fruto: maior que 1,9 kg. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento, passado e imaturo.
Consumo Estimado Anual: 9.600 un
Valor Unitário: R$ 6,50
Valor Total: R$ 62.400,00
Item: 16
Produto: Morango (consumo somente de maio a julho) Classe A
Descrição: Variedade Oso grande, textura firme e sabor doce.
Embalagem em cumbucas plásticas c/ 350 g, embaladas em caixa de
papelão com 4 cumbucas(1,4 kg). Medida por fruto: maior que 35 mm
de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento,
passado, ausência de cálice e imaturo.
Consumo Estimado Anual: 6.000 kg
Valor Unitário: R$ 6,00
Valor Total: R$ 36.000,00
Item: 17
Produto: Pera Classe C 135 a 150 frutos/ cx
Descrição: Variedade Williams, formato oblongoobtuso-piriforme,
coloração da casca amarela, verde amarelada e da polpa branca; origem
européia. Medida: menor que 150 g por unidade. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento, manchado, murcho e defeito de
polpa.
Consumo Estimado Anual: 4.800 cx
Valor Unitário: R$ 120,00
Valor Total: R$ 576.000,00
Item: 18
Produto: Pêssego (consumo somente em dezembro) Classe C tipo 60 a
70 un
Descrição: Variedade: dourado, e grupo nacional; formato ovalado, bico
evidente, coloração de fundo amarela e polpa amarela, cobrimento de
vermelho: manchas, caroço solto. Medida 75 até 90 g. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento, murcho, defeito de polpa e passado.
Consumo Estimado Anual: 4.000 kg
Valor Unitário: R$ 3,01
Valor Total: R$ 12.040,00
Item: 19
Produto: Tangerina (consumo somente de maio a julho) Tipo B 11 a 12
dz/cx
Descrição: Variedade Ponkan, formato arredondado com achatamento
nos polos, com muita semente, casca fina e solta, albedo espesso,
coloração da casca laranja e polpa laranja, sabor doce-acidulado.
Medida: 70 até 82 mm de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, passado, imaturo, dano por praga e ferimento.
Consumo Estimado Anual: 20.000 Kg
Valor Unitário: R$ 2,50
Valor Total: R$ 50.000,00
Item: 20
Produto: Uva (consumo somente em dezembro) Extra A/2A Classe A
Descrição: Variedade: niágara, origem americana ou rústica, formato
arredondado, tamanho pequeno, coloração da casca roxa escura e da
polpa roxa violácea, semente presente. Medida: maior que 300 g o cacho
e peso da caixa com 5 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
passado, imaturo, solta, ferimento e degrana grave.

Consumo Estimado Anual: 7.000 kg
Valor Unitário: R$ 5,50
Valor Total: R$ 38.500,00
LOTE 03 – LEGUMES
Item: 01
Produto: Alho Tipo 07-nacional Classe 7(A)
Descrição: Tipo roxo, coloração do catafilo externo branco e da
película do bulbilho roxa. Medida maior que 57 mm. Padrão mínima de
qualidade: sem podridão, murcho, brotado, chocho, ferimento, passado,
quebrado grave.
Consumo Estimado Anual: 3.600 kg
Valor Unitário: R$ 11,00
Valor Total: R$ 39.600,00
Item: 02
Produto: Abobrinha Brasileira Extra AA 3A classe B
Descrição: Tipo brasileira: casca verde com estrias escuras, formato
cilíndrico com pescoço. Medida menor que 55 mm. Padrão mínimo de
qualidade: Isento ferimentos, podridão, dano por praga, virose, passado
ou murcho.
Consumo Estimado Anual: 6.000 kg
Valor Unitário: R$ 1,90
Valor Total: R$ 11.400,00
Item: 03
Produto: Abobrinha Italiana Extra AA 3A classe B
Descrição: Tipo italiana: casca verde clara e rajada com leves estrias
escuras, formato cilíndrico. Medida de 13 a15 cm de comprimento.
Padrão mínimo de qualidade: sem ferimentos, podridão, dano por praga,
virose, passado ou murcho.
Consumo Estimado Anual: 12.000 kg
Valor Unitário: R$ 1,90
Valor Total: R$ 22.800,00
Item: 04
Produto: Batata Especial
Descrição: Variedade: Asterix lavada, formato oval alongado, coloração
da casca: vermelha, polpa de cor amarelo-claro e de consistência seca e
firme. Medida de 43 a 70 mm de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade:
sem podridão, dano por praga, esverdeamento, brotado, ferimento e
defeito de polpa.
Consumo Estimado Anual: 42.000 kg
Valor Unitário: R$ 3,40
Valor Total: R$ 142.800,00
Item: 05
Produto: Batata doce Extra AA ou 2 A
Descrição: Variedade: rosada de bauru ou amarela, coloração da polpa
crua: creme/ cozida: amarela. Medida de 150 até 450 g(amarela ou
de 150 a 300 g (rosada). Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
dano por praga, esverdeamento, brotado, ferimento, deformação grave,
queimado do sol grave.
Consumo Estimado Anual: 6.000 kg
Valor Unitário: R$ 1,50
Valor Total: R$ 9.000,00
Item: 06
Produto: Berinjela Extra AA ou 3 A
Descrição: Tipo comum, oblongo, base bojudo, casca preta, cálice verde
e polpa amarela – esverdeada. Medida: de 15 a 20 cm. Padrão mínimo
de qualidade: sem ferimentos, podridão, dano por praga, virose, passado
ou murcho e deformação grave.
Consumo Estimado Anual: 3.600 kg
Valor Unitário: R$ 2,00
Valor Total: R$ 7.200,00
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Item: 07
Produto: Beterraba Extra A ou 2A Classe B
Descrição: Formato globular a ligeiramente cônico, casca de cor
vermelho – arroxeada, polpa vermelho- arroxeada com anéis
concêntricos. Medida: 50 a 90 mm de diâmetro. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento, murcho e passado.
Consumo Estimado Anual: 4.800 kg
Valor Unitário: R$ 2,50
Valor Total: R$ 12.000,00
Item: 08
Produto: Cará Extra ou 2A classe B
Descrição: Variedade São Tomé, formato cilíndrico alongado, coloração
da casca marrom – escura e polpa branca. Tamanho médio, medindo 300
a 600 g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento dano
por praga.
Consumo Estimado Anual: 2.400 kg
Valor Unitário: R$ 2,10
Valor Total: R$ 5.040,00
Item: 09
Produto: Cebola Médio / classe B caixa 3
Descrição: Grupo varientais branca, coloração da casca e polpa branca
Medida do bulbo: 51 até 70 mm de diâmetro. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento, brotado, perda de catafilo interno.
Consumo Estimado Anual: 10.800 kg
Valor Unitário: R$ 3,80
Valor Total: R$ 41.040,00
Item: 10
Produto: Cenoura Extra A ou 2A Classe A
Descrição: Variedade Nantes ou brasília, coloração da casca alaranjado
– clara, formato cilíndrico a cônico,ápice apontado, coração evidente
(laranja escura ou clara),textura da casca lisa. Deverá ser de tamanho
médio entre 160 a 200 mm de comprimento e aproximadamente 4 cm de
diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, dano
por praga, ombro verde ou roxo, lenhoso e deformação grave.
Consumo Estimado Anual: 19.200 kg
Valor Unitário: R$ 2,66
Valor Total: R$ 51.072,00
Item: 11
Produto: Chuchu Extra A ou 2A Classe A
Descrição: Deverá ter formato pescoço curto, textura da casca lisa e
coloração verde- clara. Medida de 250 até 450 g. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento, murcho, passado e deformação
grave.
Consumo Estimado Anual: 12.000 kg
Valor Unitário: R$ 2,15
Valor Total: R$ 25.800,00
Item: 12
Produto: Inhame Extra / 2 A Classe B
Descrição: Grupo variental branco, formato globoso a ovalado, textura
de casca rugosa, coloração da epiderme castanho – clara com faixas
horizontais castanha, coloração do córtex branca, coloração da polpa
branca. Medida de 50 até 60 g. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, ferimento, deformação grave e passado.
Consumo Estimado Anual: 2.400 kg
Valor Unitário: R$ 2,09
Valor Total: R$ 5.016,00
Item: 13
Produto: Mandioquinha Extra AA/3A Classe B
Descrição: Tipo amarela, formato cônico – cilíndrico, coloração da casca
amarela e da polpa amarelo intenso. Medida de 150 a 200 g por unidade.

Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, escurecimento e
deformação grave.
Consumo Estimado Anual: 9.600 kg
Valor Unitário: R$ 7,80
Valor Total: R$ 74.880,00
Item: 14
Produto: Pepino Extra AA/3A classe A
Descrição: Grupo japonês, coloração da casca verde brilhante, textura
crocante. Medida por unidade: 20 a 25 cm de comprimento. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, passado, deformação
grave e murcho.
Consumo Estimado Anual: 14.400 kg
Valor Unitário: R$ 4,00
Valor Total: R$ 57.600,00
Item: 15
Produto: Pimentão Verde Extra AA/ 3A Classe
Descrição: Variedade: verde, formatos cônico a retangular, coloração da
casca verde e da polpa verde. Medida por unidade: maior que 15 cm.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, murcho e virose.
Consumo Estimado Anual: 2.880 kg
Valor Unitário: R$ 2,49
Valor Total: R$ 7.171,20
Item: 16
Produto: Pimentão Vermelho Extra AA/ 3A Classe A
Descrição: Variedade: vermelho, formatos cônico a retangular, coloração
da casca vermelha e da polpa vermelha. Medida por unidade: maior que
15 cm. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, murcho
e virose.
Consumo Estimado Anual: 2.880 kg
Valor Unitário: R$ 3,00
Valor Total: R$ 8.640,00
Item: 17
Produto: Tomate Mini Extra AA
Descrição: Tipo cereja, grape, pera ou mini – italiano. Deverá ter
formato arredondado ou levemente alongado, coloração final levemente
vermelha, longevidade normal ou longa vida. Peso aproximado de 5 a 10
g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
Consumo Estimado Anual: 4.800 kg
Valor Unitário: R$ 9,50
Valor Total: R$ 45.600,00
Item: 18
Produto: Tomate Salada Extra AA/3A Classe A
Descrição: Tipo salada, grupo santa cruz(oblongo ou italiano formato
alongado ou arredondado, coloração final levemente vermelha,
longevidade normal ou longa vida. Medida maior que 70 mm de
diâmetro(santa cruz) ou 120 g(italiano). Padrão mínimo de qualidade:
sem podridão, passado, imaturo, dano profundo, virose, queimado de
sol.
Consumo Estimado Anual: 12.000 kg
Valor Unitário: R$ 4,40
Valor Total: R$ 52.800,00
Item: 19
Produto: Vagem Extra / CAT 1
Descrição: Tipo manteiga, fio presente, perfil da vagem semi – arqueada,
forma do ápice abrupto, dente apical arqueado, coloração da casca verde
esbranquiçada. Unidade de medida de 12 a 15 cm. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, passado, murcho e virose, dano profundo.
Consumo Estimado Anual: 3.600 kg
Valor Unitário: R$ 5,70
Valor Total: R$ 20.520,00
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Item: 01
Produto: Ovos Grande cx c/ 30 dzs
Descrição: Tipo grande branco. Embalado em plástico a bandeja com
2,5 dzs. Padrão mínimo de qualidade na parte externa: ter casca integra,
sem trincas e grandes deformações; na parte interna quanto ao albúmen
deve ser: límpido, consistente, transparente e denso ; quanto a gema ser:
bem amarela. O ovo deve estar isento de sabores e odores estranhos,
tendo que apresentar sabor e odor de ovos frescos.
Consumo Estimado Anual: 39.600 dz
Valor Unitário: R$ 4,49
Valor Total: R$ 39.600,00
PROCESSO N.º 04.197/18
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos
e eletrônicos (disjuntores e lâmpadas), proteção e segurança (cadeados)
e escadas domésticas, destinados ao uso de diversas Secretarias desta
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/03/2019).
Atibaia, 23 de Março de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 119/18
Empresa: COMERCIAL ECOMIX EIRELI EPP.
Item: 02
Descrição: Cadeado 30 mm, com chave, argola 5 mm. Obs. com
chave tipo argola, produzido em corpo de latão maciço e haste em aço
temperado.
Consumo Estimado Anual: 80
Unidade: UN
Marca: Gold
Valor Unitário: R$ 8,10
Valor Total: R$ 648,00
Item: 04
Descrição: Cadeado 50 mm com chave, argola 8,0 mm. Obs. com
chave tipo argola, produzido em corpo de latão maciço e haste em aço
temperado; argola – 8,0 mm.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: UN
Marca: Gold
Valor Unitário: R$ 18,60
Valor Total: R$ 558,00
Ata de Registro de Preços n.º 120/18
Empresa: D L ISHIZUCKA – EPP.
Item: 11
Descrição: Escada. Obs. 05 degraus de alumínio – peso máximo
recomendado até 100 kg. - estrutura em tubos, chapas de alumínio,
peças plásticas em polipropileno; dimensões aproximadas: tamanho do
produto: (C X L X A): 84 x 44 x 141 cm.
Consumo Estimado Anual: 04
Unidade: UN
Marca: Mor
Valor Unitário: R$ 110,00
Valor Total: R$ 440,00
Item: 15
Descrição: Lâmpada fluorescente tubular 32 W. Obs. corpo de vidro
leitoso; formato tubular; bulbo 18; base g13; potência 32 w; tensão 220
v; temperatura da cor equivalente ou acima de 6.000 k; branco; fluxo
luminoso (LM) 2.700; vida útil de 7.500 h. constando na embalagem
selo INMETRO; em acordo com as normas ABNT/NBR vigentes.

Consumo Estimado Anual: 2.000
Unidade: UN
Marca: Ecolume
Valor Unitário: R$ 4,80
Valor Total: R$ 9.600,00
Ata de Registro de Preços n.º 121/18
Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL
ELETRICOS LTDA ME.

DE

MATERIAIS

Item: 06
Descrição: Disjuntor unipolar padrão DIN 10A.
Consumo Estimado Anual: 120
Unidade: UN
Marca: Soprano
Valor Unitário: R$ 4,48
Valor Total: R$ 537,60
Item: 07
Descrição: Disjuntor unipolar padrão DIN 16A.
Consumo Estimado Anual:
Unidade: UN
Marca: Soprano
Valor Unitário: R$ 4,48
Valor Total: R$ 537,60
Item: 08
Descrição: Disjuntor unipolar padrão DIN 32A.
Consumo Estimado Anual: 120
Unidade: UN
Marca: Soprano
Valor Unitário: R$ 4,48
Valor Total: R$ 537,60
Item: 09
Descrição: Disjuntor unipolar padrão DIN 50A.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Soprano
Valor Unitário: R$ 5,10
Valor Total: R$ 510,00
Item: 10
Descrição: Disjuntor unipolar padrão DIN 63A.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Soprano
Valor Unitário: R$ 5,10
Valor Total: R$ 510,00
Ata de Registro de Preços n.º 122/18
Empresa: ELETRIFICAR SERVIÇOS
ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME.

DE

MANUTENÇÃO

Item: 01
Descrição: Cadeado 25 mm, com chave. Obs. com chave tipo argola,
produzido em corpo de latão maciço e haste em aço temperado.
Consumo Estimado Anual: 80
Unidade: UN
Marca: Gold
Valor Unitário: R$ 6,90
Valor Total: R$ 552,00
Item: 03
Descrição: Cadeado 35 mm, com chave, argola 5,5 mm. Obs. com
chave tipo argola, produzido em corpo de latão maciço e haste em aço
temperado; argola – 5,5 mm.
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Item: 13
Descrição: Escada. Obs. escada doméstica de alumínio reforçado,
07 degraus, antiderrapante, dobrável, p/ suportar peso de até 120 kg;
dimensões aproximadas: (L X A X P); aberto 46 x 135 x 99 cm; fechado
51 x 195 x 13 cm.
Consumo Estimado Anual: 08
Unidade: UN
Marca: Botafogo
Valor Unitário: R$ 135,50
Valor Total: R$ 1.084,00
PROCESSO N.º 02.151/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de poltronas com
apoio de braços (devidamente instaladas), destinadas ao Cine Itá,
da Secretaria de Cultura e Eventos, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/03/2019).
Atibaia, 23 de Março de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 124/18
Empresa: INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA.
Lote: 01
Descrição: Poltrona com apoio de braços, sendo montagem em fileiras,
os braços são compartilhados. produto em conformidade com as normas
de ergonomia NR-17; dimensões: altura total 900 mm, profundidade
do assento aberto 690 mm, entre centro das poltronas com 570 mm.
assento: assento rebatível, estrutura em madeira compensada a partir de
lâminas de madeira com espessura de 15 mm. dimensões do assento L
490 x P 460 mm; blindagem do assento encosto: para contra encosto
e parte inferior do assento com blindagem termoformada em chapa de
poliestireno com espessura média de 2,5 mm; encosto: encosto rebatível,
estrutura em madeira compensada a partir de lâminas de madeira com
espessura de 15 mm; dimensões do encosto L 500 x A 640 mm; espuma
e revestimento: assento encosto em espuma injetada em poliuretano
moldada anatomicamente com densidade controlada. espuma assento
com espessura aproximada 70 mm e espessura do encosto aproximada
de 600 mm, densidade média 45/55 kg/m³; revestimento da espuma na
cor preta, tecidos 100% poliéster; estrutura: assento encosto rebatível
acionamento por contrapeso, mecanismo de articulação do assento
encosto com buchas de metal. braços e apoia-braços injetados em
espuma de poliuretano injetado, sistema de fixação ao solo por meio de
buchas e parafusos autoatarrachantes, com sistema de 01 pé para cada
lugar e mais um pé final da fileira.
Consumo Estimado Anual: 430
Unidade: UN
Marca: Kastrup
Valor Unitário: R$ 725,99
Valor Total: R$ 312.175,70
Secretaria de Administração, aos 03 dias do mês de abril de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações interina

Coordenadoria Especial de Meio
Ambiente
EDITAL DE MULTA e EMBARGO
Autuado(a): EDUARDO YOITI SHIMIZU
Processo Administrativo nº: 10611/18
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 171
A Coordenadoria Especial de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância
de Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar o autuado da
lavratura do Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 171 –
sanção de MULTA - em 20/03/18, no valor de 250 UVRM’s (duzentas
e cinquenta Unidades de Valor de Referência do Município) pela
movimentação de terra com alteração de relevo superior a um metro
sem alvará de licença, imóvel sito na Rua Antônio da Cunha Leite, s/
nº – IL 53 – Portão, 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 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(a) autuado(a)
notificado(a) a providenciar regularização do passivo no mesmo prazo,
o não cumprimento implicará em sanções previstas em lei. Informações:
Av. Santana, 133, Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Assessora Chefe de Fiscalização
CEMA

EDITAL DE MULTA
Autuado(a): CÉSAR EDUARDO SIQUEIRA
Processo Administrativo nº: 10615/18
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 170
A Coordenadoria Especial de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância
de Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar o autuado da
lavratura do Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 170 –
sanção de MULTA - em 20/03/18, no valor de 250 UVRM’s (duzentas
e cinquenta Unidades de Valor de Referência do Município) pela
movimentação de terra com alteração de relevo superior a um metro
sem alvará de licença, imóvel sito na Rua Begônias Amarelas, s/nº – lote
313 - quadra 01 – Nova Cerejeiras, 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. 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(a) autuado(a)
notificado(a) a providenciar regularização do passivo no mesmo prazo,
o não cumprimento implicará em sanções previstas em lei. Informações:
Av. Santana, 133, Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Assessora Chefe de Fiscalização
CEMA
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Secretaria de Comunicação
Ata da Sessão Pública de Publicidade n.º 005/2018
TERMO DE ABERTURA
DATA: 03 de abril de 2018
HORA: 11h
LOCAL: Secretaria de Comunicação, Av da Saudade, 252 – Centro – Atibaia SP
OBJETO
Em obediência à Lei 12.232/2010, art. 14 § 2º, será realizada Sessão Pública objetivando a abertura dos envelopes de orçamentos para a contratação
de empresa especializada na realização de pesquisa qualitativa e quantitativa de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios
de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, respeitado o disposto no
art. 3o da referida Lei;
Comissão de Acompanhamento da Execução Contratual de Publicidade:
Lincoln Xavier – GESTOR TITULAR
Márcio Luiz Pardi Rocha – SUBSTITUTO
Representante daE3 Comunicação Integrada LTDA.:
Gisely Marques Zaglia
CPF nº 339.972.328-81 e RG 41.424.019-4
Dando início aos trabalhos, o representante da E3 Comunicação Integrada LTDA. entregou à Comissão os Envelopes com os orçamentos dos
fornecedores abaixo:
- DGC PRODUÇÕES LTDA - ME
- CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS EIRELI-ME
- VIDEOBASE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES LTDA-ME
A Comissão procedeu à conferência dos documentos e por unanimidade constatou:
Fornecedor
DGC PRODUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J. Nº 07.100.230/0001-71
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS EIRELI-ME
C.N.P.J. Nº 22.220.761/0001-91
VIDEOBASE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES LTDA-ME
C.N.P.J. Nº 08.636.517/0001-83

Cadastro
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

Dando continuidade aos trabalhos, foram analisados os valores ofertados pelo fornecedores HABILITADOS, conforme segue:
Fornecedor
DGC PRODUÇÕES LTDA - ME
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS EIRELI-ME
VIDEOBASE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES LTDA-ME

Valor total R$
R$ 42.600,00
R$ 30.477,00
R$ 68.000,00

1. A Comissão DECIDIU CLASSIFICAR a proposta apresentada que ofertou o menor preço pelo fornecedor -CARRETEL SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS EIRELI-ME - C.N.P.J. Nº 22.220.761/0001-91,somando a porcentagem de 5% referente aos
honorários da agência ficando o valor total de R$ 32.000,85 (Trinta e dois mil reais e oitenta e cinco centavos).
Nada mais havendo a constar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.
Prefeitura da Estância de Atibaia, 03 de abril de 2018.
Lincoln Xavier – GESTOR TITULAR
Secretário de Comunicação
Márcio Luiz Pardi Rocha – SUBSTITUTO
Gerente da Divisão de Marketing e Publicidade
Gisely Marques Zaglia
Representante da E3 Comunicação Integrada Ltda.
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Coordenadoria Especial de Cidadania
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS / COMAD – ATIBAIA

RESOLUÇÃO Nº 04/2018
De 03 de abril de 2018

O Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas, criado pela Lei Municipal nº 3.956 de 27 de dezembro de 2010, considerando
o que dispõe o Art. 09 da Resolução nº 02 de 02 de março de 2018 deste Conselho, através da sua Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais, publica a lista de nomes de pessoas aptas e regularmente inscritas para o processo eleitoral dos representantes da Sociedade Civil no Conselho
Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas, para biênio 2018/2021. E convoca todos os seus conselheiros para participarem de sessão
extraordinária.

Art. 1º. Publica a lista dos candidatos aptos a eleição conforme o art. 09 da resolução 02/18:

Nome
01

Antonio Paulo Ribeiro

02

Dalbio Luiz Damaceno Pinto de Souza

03

Marcia Regina de Souza

04

Maurício Morales Horiguela

05

Silvio Correa de Oliveira

06

Wesley de Oliveira Santiago

Representando / Segmento
CT LAPIDAR / TRATAMENTO
NAÇÃO HIP-HOP / PREVENÇÃO
CT LAPIDAR / TRATAMENTO
APICO CLÍNICA MEDICA/TRATAMENTO
CLINICA JEQUITIBA/TRATAMENTO
ENTIDADES DE CLASSE

Art. 2º. Não havendo o número de inscritos suficiente para compor os representantes da Sociedade Civil neste Conselho e tendo a se decidir pela
paralisação ou prosseguimento deste processo eleitoral, fica determinada a realização de sessão extraordinária do COMAD, que acontecerá às
08h00 do dia 13 de abril de 2018, sala de reunião da Coordenadoria Especial de Cidadania, sito à Av. Da Saudade, 252, Centro, Atibaia - SP,
ficando todos os conselheiros convocados a comparecerem;

Art. 3º. O (A) Conselheiro (a) impossibilitado (a) de comparecer na sessão do Conselho deverá encaminhar justificativa escrita ou por meio
eletrônico, à Presidência do Conselho.

NEWTON MORAES DE PAULA
PRESIDENTE COMAD
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Procuradoria-Geral do Município
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
2ª VARA CÍVEL
RUA NAPOLEÃO FERRO, 315, ALVINÓPOLIS, - CEP 12942-610,
Fone: (11) 4412-9688, Atibaia-SP - E-mail: atibaia2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
EDITAL
0001163-41.2018.8.26.0048
Cumprimento de Sentença - Licenças
Município da Estância de Atibaia
Gomes & Gomes Associados Empreendimentos Imobiliários Ltda

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo
Octaviano Diniz Junqueira, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) GOMES & GOMES ASSOCIADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, CNPJ nº 58.356.528/0001-88, que o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA-SP, nos autos do
processo judicial de número 0016238-67.2011.8.26.0048, da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia, lhe
moveu Ação Civil Pública, sendo que após processado o feito, o réu supra foi citado por edital, onde ao
final sobreveio a r. sentença, cujo dispositivo é o seguinte: "Ante todo o exposto, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, ratificando a liminar
concedida em segundo grau, para que surta seus efeitos, conforme determinado às fls. 515/516, e reconhecer
a existência de parcelamento clandestino do solo sobre a gleba objeto da matrícula 86.461 do Cartório de
Registro de Imóveis de Atibaia, a fim de impedir qualquer fracionamento e transferência de área, mantendo
a averbação na matrícula do imóvel, e condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em desfazer
o loteamento clandestinamente implantado, com a subsequente demolição das construções erigidas no local,
em 180 dias, com restituição da gleba ao estado anterior à fragmentação, sob pena de medidas de coerção ou
obtenção do resultado prático equivalente à satisfação pelo autor. Bem como condenar os requeridos a
indenizar os danos ambientais e urbanísticos, a serem constatados por laudo pericial, causados com a
implantação do parcelamento clandestino do solo, corrigindo os danos ocorridos, e em sua impossibilidade,
compensá-los, após apuração em liquidação de sentença. Os instrumentos particulares de cessão de direitos
são válidos somente entre as partes, não causando efeitos perante terceiros, ante a impossibilidade jurídica
do objeto (art. 104, II do CC). Inexiste dever de indenizar os adquirentes dos lotes por parte do Poder
Público, porque sua responsabilidade seria subsidiária se tivesse se omitido no poder de polícia, o que não é
o caso, devendo ser arcados os prejuízos exclusivamente pelos loteadores, em ação própria. Arcarão os
requeridos com honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa, nos termos da legislação
processual em vigor. Fixo os honorários do Curador Especial em 100% da Tabela de Honorários do
Convênio DPE/OAB, expedindo-se as respectivas certidões após o trânsito em julgado. P.R.I.C."
Finalidade: Nos termos do artigo 536, §4º e art. 525 do NCPC fica intimada a Ré a impugnar o presente
cumprimento de sentença no prazo de 15 dias ou cumprir a r. sentença no modo e prazo nela estipulados sob
pena de coerção ou obtenção de resultado prático equivalente à satisfação do autor. Será o presente, com
prazo de 30 dias, publicado na forma da lei e afixado no local de costume. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Atibaia, aos 28 de março de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PATRICIA DE SOUZA GALVEZ ANGELO e MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA, liberado nos autos em 28/03/2018 às 14:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001163-41.2018.8.26.0048 e código 283DF23.

fls. 48

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:
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Companhia de Saneamento Ambiental
de Atibaia - SAAE
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA SAAE
AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE – Pregão Presencial nº 17/2016
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
- SAAE torna público aos interessados, no tocante ao Pregão Presencial
em referência, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos sólidos de Serviços de Saúde, compreendendo os
classificados nos Grupos “A, B e E”, de acordo com a Resolução
CONAMA nº 358/05, CONAMA nº 316/02 e RDC ANVISA nº 306/04,
que o procedimento licitatório está suspenso até ulterior decisão.
Atibaia, 03 de abril de 2018.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE
Jucimara Biazetto Romeira Pereira
GERENTE DE SUPRIMENTOS

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 31 de março de 2018,
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, 02 de abril de 2018.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA –
SAAE
EXTRATO DE ADITAMENTOS
CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de
Atibaia – SAAE PROCESSO: 15/2016 CONTRATO: 06/2017
CONTRATADA: Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda
EPP ASSINATURA: 22/03/2018 OBJETO: Laboratório para análise.
MODALIDADE: Pregão Presencial
VIGÊNCIA: 22/03/2019
FINALIDADE DESTE TERMO: Acréscimo, Reajuste e Prorrogação
do Prazo Contratual.
Atibaia, 02 de abril de 2018.
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 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.
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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
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
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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 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.
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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
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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.
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
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Preço Total: R$720,00
Item: 22
Qtde. estimada anual: 20
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
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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..
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
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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
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)
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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
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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 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 produto, com
copia do certificado de aprovação (CA ), emitido pelo M.T.E..
Marca: MARLUVAS (CA 36866)
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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
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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 (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
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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 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
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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 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)
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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; 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
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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/
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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 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
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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 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
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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 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;
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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
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
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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 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 Eireli-EPP.
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
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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
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, tutti-frutti e
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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

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 4 de abril de 2018 - n.º 1973 - Ano XXII

35

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

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 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
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
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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,
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
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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
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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
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Unidade: Peça
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
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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 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
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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 - 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
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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
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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 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.
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Marca: FANUEL
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 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
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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
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
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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
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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 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 4 de abril de 2018 - n.º 1973 - Ano XXII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

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
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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 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
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(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
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº
14/2017
Objeto: Registro de preços de ortopolifosfato de sódio
Ata De Registro De Preços Nº 39/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/08/2018)
Fornecedor: Bauminas Química N/Ne Ltda.
Item: 1
Qtde. estimada anual: 8.000
Unidade: Quilos

Descrição: Cód. SAAE: 42.01.000051: Ortopolifosfato de Sódio,
atóxico, desincrustante, antioxidante e para prevenção de depósitos de
corrosão e de precipitação de metais, tais como Ferro, Manganês, Cálcio
e Magnésio, em sistemas de água potável, com estabilidade comprovada,
adquirido na base seca e entregue na base líquida, de acordo com NBR
15007, usado na produção de água para o consumo humano, conforme
composição: Condições gerais: líquido viscoso e denso, sem turbidez e
sem depósitos, incolor e sem partículas em suspensão; Solução aquosa
com concentração de: 53 a 55% em peso; Óxido de fósforo: (P2 O5),
mínimo 60%; Fósforo reativos: (PO4), mínimo 20%, máximo 25%;
Sódio: (Na), mínimo 20%, máximo 25%; Fósforo total: mínimo de 25%;
Fósforo hidrolisável equivalente em polifosfato (P2 O7): mínimo de
52%; Densidade de 1,55 g/cm³ +/- 0,05 a 20 graus Celsius; A eficiência
deve atender os requisitos e critérios para avaliação de desempenho do
produto, conforme NBR 15007/1. 2) 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° 518/04 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: Hexalan L
Preço Unitário: R$7,00
Preço Total: R$56.000,00
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº
09/2017
Objeto: Registro de preços de formulário de fatura de água
Ata De Registro De Preços Nº 40/2017
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/08/2018)
Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informática Ltda.
Item: 1
Qtde. estimada anual: 10.000
Unidade: Bobinas
Descrição: Cód. SAAE: 37.02.000056 - Produto - Fatura em Bobina
Termosensível para MCP; Modelo - 104 x 235mm; Referência - 12
MM-IM; Gramatura - 75 g/m²; Espessura - 80 mm/1000; Tipo de papel
- TERMOTICKET KLH775(KPT56), VCP; Cor de Impressão dos
Formulários - Escala CMYK – 100% Cyan e 75% Magenta; Logotipo–
Gota (Miolo) - Gradiente Linear: de: R210 G239 B244 para: R116 G188
B206 Gradiente Linear: de: C16 M0 Y4 K0 para: C53 M9 Y16 K0;
Logotipo– Gota (Detalhe) Transparência 40%: de: R255 G255 B255
Gradiente Linear: de: C0 M0 Y0 K0; Logotipo – Gota (contorno lado
direito) Sólido: R41 G171 B226 Sólido: C70 M15 Y0 K0; Logotipo
– Escrita “Saae” FONTE: Spinwerad Bold (personalizada) Gradiente
Linear: de: R0 G113 B188 para: R116 G188 B206 Gradiente Linear:
de: C88 M53 Y0 K0 para: C53 M9 Y16 K0; Logotipo – Escrita
“saneamento ambiental”FONTE: Hasteristico Light (personalizada)
Sólido: de: R101 G120 B126 Sólido: de: C64 M44 Y42 K10; Logotipo –
Escrita “ATIBAIA” FONTE: ATO Bondoluo Peek Thin (personalizada)
Gradiente Linear: de: R0 G113 B188 para: R116 G188 B206 Gradiente
Linear: de: C88 M53 Y0 K0 para: C53 M9 Y16 K0; A cor de fundo da
caixa “CDC:” e as demais tarjas azul claro devem possuir a seguinte
escala RGB*** R= 214 , G= 235, B= 245; Rolos com via simples Medindo 23,5 metros cada; Número de faturas por rolo – 100; Número
de bobinas por caixa - Mínimo:30; Máximo: 60.
Marca: Autopel
Preço Unitário: R$3,13
Preço Total: R$31.300,00
Atibaia, 02 de abril de 2018.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE
Jucimara Biazetto Romeira Pereira
GERENTE DE SUPRIMENTOS
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Secretaria de Educação
Atibaia, 02 de abril de 2018

Portaria Nº 3.918 – GP, de 07 de março de 2017.
Otávio Batista de Lima Neto
Secretário de Esportes e Lazer

Ato decisório nº 51/2018
A Secretaria de Educação do Município de Atibaia, considerando:
O Decreto nº 4.681, de 08/04/2005, que dispõe sobre acumulação
remunerada de cargos, empregos e funções, no âmbito do serviço
público municipal;
Expede o ato decisório de acumulação legal de cargo à servidora
Selma Aparecida Cardozo Correa de Oliveira, RG nº 23.722.684-4, nos
cargos de Professor na E.M. Profª Maria de Paula Posso, da Prefeitura
da Estância de Atibaia e Professor de Educação Básica na E.M. Profª
Diomar Miranda Boni, no município de Mairiporã.
Publique-se.
Márcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

Atibaia, 02 de Abril de 2018.
Portaria N° 08 /2018 - SME
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 na Resolução SME/CME nº 06 de 20/10/2016,
expede a seguinte portaria:
Art. 1° - Fica autorizado o funcionamento da Escola de Educação Infantil
Espaço Educar Kids, localizada a Avenida Major Alvim, nº 939, Bairro
do Alvinópolis, Atibaia/SP, mantida e administrada por Shirlene da Silva
Peixoto Educação Infantil – Eireli – ME, CNPJ nº 26.416.872/0001-29;
Art. 2° - A Secretaria de Educação de Atibaia, a qual está jurisdicionada
a Escola, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em
decorrência desta Portaria;
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Márcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

Secretaria de Esportes e Lazer
COMUNICADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes
e Lazer, torna público e dá conhecimento aos interessados que, mediante
o presente Chamamento Público nº 001/2018, processo nº 34120/2017,
regido pela Lei nº 13.019/2014 e alterações, bem como instrução
02/2016 do TCE/SP, dar continuidade aos trabalhos, com a abertura do
envelope nº 02 contendo a documentação para Habilitação.
Abertura e início da nova sessão pública do Chamamento Público será
realizada no dia 06 de abril de 2018 (SEXTA-FEIRA) impreterivelmente
as 09h00 Na Sala de Reunião da Secretaria de Esportes e Lazer, situada
À Rua Bruno Sargiani Nº 31 - Vila Rica - CEP: 12940-345 – Atibaia/
SP e será presidida pela Comissão Municipal de Seleção nomeada pela

PROCESSO Nº 34120/17
ATA Nº 05/18
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/18
ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO
DATA: 27 de Março de 2018
HORA: 14:30
LOCAL: Rua Bruno Sagiani, 31 - Vila Rica
OBJETO: Chamamento Público para modalidade de Futebol e Futsal,
através do Termo
de Colaboração
COMISSÃO MUNICIPAL DE SELEÇÃO
Coordenador: Maria Valéria Libera Colicigno
Membros:
Marcio Isao Kikuchi
Marcio Osles
Iniciando os trabalhos, a CMS passou a análise do Recurso da Associação
Beneficente Viva Vida, interposto às fls. 132/136, respectivamente,
tendo em vista a ATA desta CMS, de fl. 131, que inabilitou a Associação
Desportiva Brasinha que obteve 9 pontos contra 8 pontos da Recorrente.
Alega a Recorrente em seu recurso administrativo, que fora atribuída
pontuação a entidade Associação Desportiva Brasinha que não
constavam nas regras estipuladas no instrumento convocatório, como
o item 7 do anexo I - “Equipe Técnica Envolvida”, apresentou além
do estipulado, que era 1 Professor/Coordenador e 6 professores mais
1 professor “Preparador de Goleiros”, alegando que o Edital prevê que
obrigatoriamente os professores devem ter como formação: “sendo
obrigatoriamente profissional de Educação Física, registrado com
situação regular no CREF4/SP, porém o profissional indicado não possui
registro com situação regular no CREF4/SP.
A CMS decidiu em atribuir maior pontuação por considerar que o
projeto terá um grande ganho na parte técnica e especifica para goleiro
,tendo em vista decisão do Tribunal Regional Federal que declara
inexistência de relação jurídica entre a categoria de treinador, ficando
expressamente proibido de fiscalizar os treinos o Conselho Regional de
Educação Física.
Ademais a lei nº8.650/93 em seu 3º artigo: o exercício da profissão de
treinador profissional de futebol será preferencialmente aos portadores
de diploma expedido por escolas de educação física, neste sentido,
podemos entender que não é obrigatário e sim preferencial o registro no
CREF, tendo em vista que o intuito da entidade não é profissionalizar e
sim trazer qualidade de vida e esportes para as crianças do município
entendemos que o plano de trabalho da entidade Brasinha esta mais
completo em comparação aos outros apresentados, tendo em vista o
orçamento disponível para tal modalidade.
Neste sentido, todas as especificações expostas no edital, estão sendo
cumpridas, vale ressaltar que o professor que não esta inscrito no CREF
será supervisionado por outra pessoa seja professor ou coordenador da
entidade este que possui CREF.
Alega a Recorrente também, o item 10 do anexo I - “Plano de Aplicação
dos Recursos” - Tal entidade ofereceu uma “contrapartida” no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fazendo com que o total geral aplicado
subisse de R$ 300.000,00 para R$ 305.000,00 que fere o Edital.
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A CMS decidiu em atribuir maior pontuação por considerar que a
entidade não seja totalmente dependente dos recursos públicos, que esta
contrapartida será benéfica aos alunos participantes do projeto e que
neste mesmo Edital consta no item 8.3 uma contrapartida para execução
de uma competição entre os participantes com a participação dos alunos
em período superior ao normal e que esse gasto a mais teria que ser
assumido pela entidade e previsto no plano de trabalho.

Dr. Maurílio dos Santos
Conselho Municipal de Saúde
Presidente.

Diante do exposto a CMS, por unanimidade de seus membros, decide
por receber o recurso, mesmo mérito lhe NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a Classificação da recorrente no termo da ata nº 5, eis que
a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASINHA cumpriu todos os
requisitos do Edital.

PORTARIA Nº 006/2018 - AGC-SMS
de 02 de abril de 2018

Nada mais havendo a constar, foram encerrados os trabalhos, sendo
lavrada esta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 27 de Março 2018
Maria Valéria Líbera Colicigno
Coordenador
Marcio Isao Kikuchi
Membro
Marcio Osles
Membro

Secretaria de Saúde
RESOLUÇÃO Nº 03/2018
Conselho Municipal de Saúde
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 28 de março de 2018, as 17:30h na sala de reuniões da
Secretaria Municipal de Saúde
RESOLVE:
1. Aprovar o Plano Municipal de Saúde referente aos anos de 2018 a
2021;
2. Aprovar a Programação Anual de Saúde - PAS 2018;
3. Aprovar as ações programadas e realizadas em 2017 - Programação
Anual de Saúde – PAS 2017;
4. Homologar, dando ciência aos senhores(as) gerentes, profissionais
de saúde, especialmente aos médicos(as) e odontólogos(as), da
Recomendação N° 1 de 29 de janeiro de 2015, expedida pelo Ministério
Público Federal, que dispõe sobre as seguintes recomendações:
5. Instalação de registro eletrônico de frequência de servidores públicos
vinculados ao SUS, de modo especial dos médicos e odontólogos – em
andamento;
6. Disponibilização nas salas de recepção, de quadros que informem
aos usuários de forma clara e objetiva o nome de todos os médicos e
odontólogos em exercício naquela unidade, sua especialidade e horário
de início e termino da jornada de trabalho de cada um dos profissionais
(o quadro deverá informar também que o registro de frequência dos
profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão);
7. Obrigatoriedade de disponibilização para consulta de qualquer
cidadão, do registro de frequência dos profissionais vinculados ao SUS.

Atibaia, 28 de março de 2018.

O Ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.116 de
12 de Janeiro de 2017 REALIZA a adequação orçamentária, nos termos
do que dispõe o § 3º do art 10º da Lei 4.507 de 30 de junho de 2017,
como segue:
DE:
604 - 24.400.10.302.0064.2.159.339039.05.300000
R$ 20.000,00
PARA:
602 - 24.400.10.301.0064.2.159.339030.05.300000
R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária esta adequação em virtude de
remanejamento de recurso visando a aquisição de insumos para o
SAMU.
Atibaia, 04 de abril de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Maria Amélia Sakamiti Roda
Secretária Municipal de Saúde

Secretaria de Turismo
Conselho Municipal de Turismo da Estância de Atibaia
Lei Nº 4.113 de 1 novembro de 2012
ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
Aos cinco dias do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, nas
dependências da Secretaria de Turismo, com a 1ª. Chamada as 19h
horas e 2ª. Chamada as 19h40, é aberta a 185ª Reunião Ordinária do
COMTUR, contando com a presença dos conselheiros e representantes
abaixo e lista de presença.
O Presidente senhor Raphael Prellwitz Rispoli, abriu a reunião
explicando algumas mudanças para os para o PROJETOS DO DADE,
pois como explicado pelo Senhor Bruno Leal, Secretário de Turismo e
a representante da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente- SUMA
Senhora Carla Bernardi, o Projeto do Plano de Marketing e Comunicação,
autorizado neste conselho anteriormente foi recusado pelo DADE, pois
informaram que não dispões de técnicos capazes de analisar as demandas
das estâncias para “serviços” ao invés dos projetos comuns de “obras”,
desta forma, o valor antes utilizado para tal projeto havia sido autorizado
a ser integralizado no Projeto Lucas como aprovado na reunião anterior.
O valor de R$460.000,00 aproximadamente foi inserido no Projeto
Lucas que também fora aprovado neste conselho e que desta forma seria
utilizado este valor para melhorias de iluminação e um letreiro escrito
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“Eu amo Atibaia” e um “Pórtico” para informativo da entrada da cidade,
um desejo a muito solicitado pelos membros do conselho e todo o trade
de Turismo municipal (ATA da 184ª Reunião Ordinária do COMTUR).
Sofrera uma nova alteração, pois o valor da verba do DADE não seria
mais suficiente para finalização integral dos projeto conforme explanado
em outros momentos!

Desta forma fora necessário uma votação para utilização da totalidade
da verba DADE 2017 para conclusão total do Projeto Fase Lucas, caso
contrário a revitalização da Avenida Lucas N.Garcez, seria do Mc
Donald’s até próximo do Burguer King, desta maneira, foi feita uma
discussão entre os conselheiros presentes e aptos a votarem que por
unanimidade autorizaram por concluir por fim esse Projeto e passar os
demais projetos para utilização de verba DADE 2018.
Fizeram-se presentes na reunião um grupo organizado de munícipes do
bairro de Alvinópolis para apresentarem uma proposta de Projeto para
o DADE, na Revitalização Urbana e Paisagística da Avenida Maria
Alvim Soares, onde apresentaram de forma clara um croqui do Projeto
Arquitetônico da visão da Praça central, foram explanados os detalhes
do projeto, onde houve um pequeno debate e explanação por parte do
Conselheiro José Antonio, sobre as regras de utilização e procedimentos
para as verbas do DADE da Secretaria de Turismo do Estado de São
Paulo, que os mesmos desconheciam e acreditavam que houvesse menos
“morosidade”, todavia, não descartado o projeto, foram informados a
apresentarem mais detalhes do Projeto, com valores e desmembrá-lo
em “fases” desta maneira ser um Projeto de conclusão de médio tempo,
adequando e não conflitando com as demais demandas deste
Conselho para a cidade.
Apresentado também o croqui do Projeto da Grota Funda, em que o
representante da ONG Simbiose que esta responsável pela administração
do Parque Municipal da Grota Funda, Sr. Vinícius Zozzi fez uma
apresentação junto com a Sra. Carla Bernardi sobre as fases de reforma
e reconstrução das bases de apoio do Parque, que muito agregam a
nossa cidade e vem de encontro com o desejo do Turismo em organizar
o complexo do Parque Estadual da Pedra Grande e do Parque Municipal
da Grota Funda.
O Presidente do Conselho apresentou o indeferimento da Secretaria
de Assuntos Jurídicos que respondera à Secretaria de Turismo com a
devolutiva quanto a autorização de uso da verba do FUMTUR- Fundo
Municipal do Turismo, para aquisição de equipamentos de combate a
incendios, conforme solicitado por este conselho em reuniões anteriores,
porém o indeferimento se baseia na Lei de uso do FUMTUR, que não
contentou os presentes. O Vereador de Atibaia, presente na reunião Sr.
Michel Carneiro, se prontificou assim que o Presidente deste conselho
lhe encaminhasse uma cópia das justificativas para o indeferimento,
analisaria uma possibilidade de viabilidade desta demanda que é de
muita importância a todos.
No dia 04/12/2017 ocorreu a festa de encerramento do Festival Comida
de Boteco, onde foram apresentados os vencedores do festival, assim
como os números oficiais do evento. O Sr.Bruno informou que foram
gerados mais de R$120mil com as vendas dos pratos do festival,
além de fortalecer e integrar um pouco mais o trade com o setor de
Alimentos&Bebidas que tem ficado distante das reuniões.
Outro evento importante que o Turismo participou foi o Revelando São
Paulo, onde foram mais de 10mil pessoas por dia passeando pelo evento
que contou com mais de 70 municípios participantes deste evento que
tem como cunho a divulgação popular de circuitos e destinos pouco
conhecidos da maioria.

O Conselheiro José Antonio, apresentou uma demanda para iluminação
natalina do Lago do Major, próximo a Secretaria de Turismo, onde
solicitou que os empresários e munícipes fizessem a doação para compra
de “luzes” natalinas para iluminar árvores em torno do parque, onde
a Prefeitura apenas permitira a instalação das mesmas, porém todo
esforço necessário seria cedido pela iniciativa popular, sendo este um
projeto embrional e quem sabe estimulará novas ações nos demais anos,
informados dos canais de atendimento e procedimentos, este conselho
apenas tem como responsabilidade o apoio institucional e facilitação de
comunicação junto aos interessados em participar desta ação.
Ao encerrar esta reunião às 21h20 o Presidente agradeceu os esforços de
cada um neste ano e convidou a todos para a Festa de Confraternização
do Turismo que será realizada no próximo dia 07/12/2017, na Adega
Cantábria, conforme informativos enviados pelas redes sociais e e-mails.
Presentes no dia
Michel Carneiro
Câmara de Vereadores de Atibaia
Ana Maria Herrerias
Conselheira
Ana Paula Reck
Conselheira
Jaime Santos
Conselheiro
Mônica Rubia Fontes
Conselheira
Raphael A.Risspoli
Conselheiro
Sergio Machado
Conselheiro
Sergio Rispoli
Conselheiro
Sergio Zocchio
Conselheiro
Fernanda Mancilha Fontes
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Sandro Carvalho
Secretaria de Esportes
Bruno P. Leal
Secretaria de Turismo
Marcelo Guimarães Torres
Secretaria de Turismo
Carla Bernardi
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
Luiz Gonçalves
Simbiose
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com a presença dos conselheiros e representantes abaixo e lista de
presença.

Marcelo E. Silva
Simbiose
Vinícius Zozzi
Simbiose
Gilciney (sobrenome não informado)
Sociedade Civil
Jeferson (Sobrenome não informado)
Sociedade Civil
João Antonio Jacinto
Sociedade Civil
João Carlos Mendes
Sociedade Civil
Joice Sousa
Sociedade Civil
Luis Fernando Magro
Sociedade Civil
Luis Roberto de J. Sousa
Sociedade Civil
Mario Nascimento
Sociedade Civil
Ricardo Craveiro
Sociedade Civil
Ricardo Santos Vincente
Sociedade Civil
Venderson Venutti
Sociedade Civil

O Sr. Presidente Raphael Prellwitz Rispoli, abre a reunião agradecendo a
presença de todos e solicita a Secretaria de Turismo, que envie as regras
das fichas para utilização da verba do FUMTUR para melhor explicação
e aplicação da verba. O Sr. Secretario Bruno Leal, explica ainda que
dentre outras mudanças que houveram as verbas do FUMTUR poderão
agora serem realizadas internamente, sem necessidade de contratação de
empresas para prestação de alguns tipos de serviços.
O Sr. Ricardo, representante da empresa de passeios com jipes 4x4,
apresentou uma série de reclamações, quanto ao estado de conservação
da estrada de acesso a Pedra Grande, visto que na última semana do
ano de 2017, houveram inúmeros turistas que foram surpreendidos com
a falta de manutenção da via, acarretando em lentidão na subida além
de carros que não conseguiam subir e paravam no meio da estrada,
foi discutido enviar um ofício à Secretaria de Infraestrutura para um
cronograma de ação, visto que o problema é recorrente e permanente,
pois a “propaganda” negativa que isto traz à nossa Atibaia é muito
prejudicial.
O conselheiro de turismo receptivo, Sr Jose Antonio, trouxe a este
conselho a prestação de contas do projeto: Amigos do Turismo 2017,
onde empresários do trade fizeram doação para a intervenção na ilha
do lago do major, para a iluminação de Natal. Foram arrecadados
de R$2.647,00 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais) entre 19
empresas e membros da sociedade civil, vale ressaltar que a Secretaria
de Turismo fez a doação da mão-de-obra para instalação das luzes e
o voluntariado liderado pelo Sr. Jose Antonio fez sua desmontagem.
Aproveitou para informar que em 2018 a ideia será de iluminar todo o
contorno do lago do major e contará com a ajuda de todos.
Sobre o Carnaval 2018, o secretário de turismo, explicou que não
será possível mais o ingresso com geladeiras estilo cooler pois é uma
exigência para aumentar a segurança, houve uma discussão, visto que
muitos dos foliões reclamam dos altos preços e dificuldade de enfrentar
as filas para compra das bebidas, além da falta de variedade.
Antes da apresentação do calendário de ações da Secretaria de Turismo,
o Sr. Bruno atualizou a todos sobre o Projeto do DADE da Lucas Fase
3 e da Grota Funda para 2018, lembrou que este ano já entra em vigor a
Lei que inseri no calendário das escolas a “semana do Turismo” no mês
de Setembro.

Wenner Henrique
Sociedade Civil
Willian Silva
Sociedade Civil
Atibaia, 05 de Dezembro de 2017.
Raphael A. Risspoli
Presidente do COMTUR

A secretaria apresentou seu calendário de ações para o ano de 2018,
conforme abaixo:
DIVISÃO DE PROJETOS
· Festival da Pizza - 1ª Edição
· Festival Gastronômico - 2ª Edição

Conselho Municipal de Turismo da Estância de Atibaia
Lei Nº 4.113 de 1 novembro de 2012
ATA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
Aos nove dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, nas dependências
da Secretaria de Turismo, com a 1ª. Chamada as 19h horas e 2ª. Chamada
as 19h15, é aberta a 186ª Reunião Ordinária do COMTUR, contando

· Festival Comida de Boteco - 5ª Edição
· Concurso “Prato da Cidade”
· Apoio ao Churrasfest
DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO TURISMO
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· Projeto Aprendendo com o Turismo
· Projeto Press Trip
· Visitas Técnicas - Feiras de Turismo
· Gestão e Manutenção das Áreas
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
· Feira de Arte,Artesanato e Antigüidades de Atibaia
· Plano Diretor do Turismo
· Projeto Sensibilização de Frentistas e Taxistas
· Projeto Sensibilização nos Bairros
· Projeto Turismo Rural de Atibaia
· Projeto Turismo Industrial de Atibaia
· Projeto de Capacitação
· Exposição fotográfica
DEPARTAMENTOS PROJETOS TURÍSTICOS
· Encontros no Balneário
· Cicloturismo/Off Road/Expo motos
· Encontro de autos antigos e especiais
· Encontro de Fuscas
· Amigas da fé
· Rotas para Cicloturismo
· Rota Bandeirante Fernão Dias
· Projetos DADE
· Semana do Turismo
· 1º Encontro Rural de Atibaia
· Roteirização dos Atrativos Rurais em conjunto com Depto. de
Desenv. Turísitico

O Presidente agradece os presentes e encerra a reunião às 21h25.
Presentes no dia
Benedita Paula Souza - Conselheira
Giancarlo F.Pieu – Conselheiro
Jaime Santos – Conselheiro
José Antonio da Silva – Conselheiro
Maria Fernanda Andrade - Conselheira
Mônica Rubia Fontes - Conselheira
Onerito Júnior - Conselheiro
Raphael A.Risspoli - Conselheiro
Sergio Machado - Conselheiro
Sergio Rispoli - Conselheiro
Valéria A. de Thomaz - Conselheira
Bruno P. Leal - Secretaria de Turismo
Cristiana Santos - Secretaria de Turismo
Jefferson A. Tavares - Secretaria de Turismo
Jun Takaha - Secretaria de Turismo
Leandro Callegari - Secretaria de Turismo
Marcelo Guimarães Torres - Secretaria de Turismo
Rubens Romano Neto - Secretaria de Turismo
Amanda Gallé - Sociedade Civil
Diego Pastro - Sociedade Civil
Joice Franco - Sociedade Civil
Mario Nascimento - Sociedade Civil
Ricardo Vicente - Sociedade Civil
Ronaldo Nascimento - Atibaia e Região- ARCVB

· Alimentar Plano Diretor

Rita de Cássia Ferrari - Etec - Centro Paula Souza

· Circuito das Frutas,

Marcelo E. Silva - Simbiose

· Circuito Entre Serras e Águas

Guilherme - Simbiose

O organizador do 1º Churrasfest de Atibaia Sr. Diego, fez uma explanação
sobre o evento e sua localização no Parque Edmundo Zanoni, em Maio
deste ano e solicitou apoio deste conselho para divulgação massiva do
evento.

52

Atibaia, 09 de Janeiro de 2018.
Raphael A. Risspoli
Presidente do COMTUR
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Secretaria de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014
Tendo em vista a homologação do Concurso Público nº 001/2014, CONVOCAMOS os aprovados e classificados, abaixo
relacionados, a comparecerem na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância de Atibaia, localizada na Rua:
Bruno Sargiani, 100, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia – SP, no horário das 9:00 às 16:00 hs., de segunda a sexta-feira
para manifestar seu interesse pela vaga, dentro do prazo estipulado no Edital de Abertura de Inscrição do Concurso Público
Nº 001/2014, Capítulo X, item 10.1, – “A contratação será precedida da convocação a ser divulgada no Edital de
Convocação na Imprensa Oficial da Estância de Atibaia, tendo o candidato convocado o prazo de 10 (dez) dias
uteis a contar da publicação para manifestar seu interesse na vaga, comprovando atender os requisitos exigidos
para admissão no emprego”.
O não atendimento à convocação ou a não contratação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.
EMPREGO: Agente de Serviços de Alimentação (Lista Geral)
Classificação
121º

Nome

R.G.
159024924

LUZIA DE MOURA NOGUEIRA

EMPREGO: Agente de Serviços de Gestão (Lista Geral)
Classificação
61º

Nome
LUCIANO GONÇALVES DE SOUZA FILHO

R.G.
402468223

EMPREGO: Agente de Serviços de Transportes (Lista Geral)
Classificação
73º

Nome
ALEXANDRE BENEDITO CUNHA DO AMARAL

R.G.
355906326

EMPREGO: Assistente em Serviços de Gestão (Lista Geral)
Classificação
65º
66º

Nome
JULIANA GONÇALVES D OLIVEIRA
CARLOS GUILHERME DE OLIVEIRA ESTEVAM

R.G.
564606893
428596794

EMPREGO: Assistente em Serviços de Saúde (Lista Geral)
Classificação
28º

Nome

R.G.
525357439

KAREN CRISTINA ROMACHO

EMPREGO: Médico - Clínico Geral (Lista Geral)
Classificação
18º

Nome
RICARDO KERTI MANGABEIRA ALBERNAZ

R.G.
6640650

EMPREGO: Professor (Lista Geral)
Classificação
238º

Nome

R.G.
273068258

ADRIANA DE SOUZA LARA

Secretaria de Recursos Humanos, 04 de abril de 2018.

- Carlos Américo Barbosa da Rocha Secretário de Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 639/2018 - SRH.

Cidadania”, aos 04 de abril de 2018.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, resolve

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

NOMEAR
O Sr. ANDRE DO PRADO BELINELLO, portador da cédula
de identidade RG nº 19.265.807-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº
285.561.968-88, para ocupar, em comissão, o emprego de Diretor do
Departamento de Relações e Negócios Internacionais, na Secretaria
de Desenvolvimento Econômico.
Publique-se
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 02 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 642/2018 - SRH.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, resolve
DESIGNAR
A servidora municipal Sra. CELINA JUNKO KAWAI, portadora da
cédula de identidade RG nº 17.989.405 e inscrita no CPF/MF sob o nº
104.581.418-01, contratada sob os regimentos da CLT no emprego de
Assistente Especial em Serviços de Gestão, para ocupar, em comissão, o
emprego de Gerente da Divisão de Gestão de Contratos, na Secretaria
de Administração, revogando-se a Portaria nº 1.066/2015 – SRH.
Publique-se

PORTARIA Nº 640/2018 - SRH.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, resolve

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 04 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

DESIGNAR
O servidor municipal Sr. AMILTON DONIZETE DA CONCEIÇÃO,
portador da cédula de identidade RG nº 15.902.490-0 e inscrito no
CPF/MF sob o nº 076.809.368-62, contratado sob os regimentos da
CLT no emprego de Assistente Especial em Serviços de Gestão, para
exercer, em confiança, a função gratificada de Supervisor Especial
de Abastecimento e Manutenção de Veículo, na Secretaria de
Administração, revogando-se a Portaria nº 1.063/2015 – SRH.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, resolve

Publique-se

DESIGNAR

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 04 de abril de 2018.

A servidora municipal Sra. DANIELA MARQUES VIEIRA
BARBOSA, portadora da cédula de identidade RG nº 25.939.337X e inscrita no CPF/MF sob o nº 186.381.108-71, contratada sob os
regimentos da CLT no emprego de Assistente em Serviços de Gestão,
para ocupar, em comissão, o emprego de Diretor do Departamento de
Compras e Licitações, na Secretaria de Administração, revogando-se
as Portarias nos 1.062/2015 – SRH e 570/2017 – SRH.

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 643/2018 - SRH.

Publique-se
PORTARIA Nº 641/2018 - SRH.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, resolve
REVOGAR
A Portaria nº 486/2017 - SRH, que a designou servidora municipal Sra.
CAMILA NETTO BARBIERI VALINHOS, portadora da cédula
de identidade RG nº 43.476.834-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº
302.217.788-70, contratada sob os regimentos da CLT no emprego de
Agente de Serviços de Gestão, para ocupar, em comissão, o emprego de
Chefe do Setor Fiscal e Expedição, na Secretaria de Administração.
Publique-se
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 04 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 644/2018 - SRH.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, resolve
DESIGNAR
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A servidora municipal Sra. ELIANE DE MORAIS BERRO, portadora
da cédula de identidade RG nº 32.895.197-3 e inscrita no CPF/MF
sob o nº 300.645.078-74, contratada sob os regimentos da CLT no
emprego de Agente de Serviços de Gestão, para ocupar, em comissão, o
emprego de Chefe do Setor de Gestão de Materiais, na Secretaria de
Administração.
Publique-se
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 04 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. art.101,
inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município, resolve, DESIGNAR,
em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 378 de 21
de dezembro de 2001, a servidora municipal, abaixo relacionada,
contratada em regime de trabalho CLT, no emprego de Professor, para
o exercício da Função Gratificada de Professor, mediante a retribuição
salarial correspondente à jornada básica semanal de 40 (quarenta)
horas, conduzindo pelo período de 01 ano.
Nome da Professora
Melissa da Rosa Guimarães
Unidade Escolar
EMEIF Dr. José Aparecido Ferreira Franco
Encerramento da Função
Abril/2019

Secretaria de Governo
EXTRATO – PORTARIA-GP
Processo Administrativo nº 11383/2018
PORTARIA Nº PORTARIA nº 3-GP-PAD, de 02 de abril de 2018
ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo Disciplinar, em face
de Servidora Municipal matriculada sob o nº 5793, a ser conduzido pela
Comissão Processante Permanente Disciplinar.

Processo nº 4.191/2007-Vol. XIII
P O R T A R I A Nº 4.114-GP
de 04 de abril de 2018
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. art.101,
inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município, resolve, DESIGNAR,
em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 378 de 21
de dezembro de 2001, a servidora municipal, abaixo relacionada,
contratada em regime de trabalho CLT, no emprego de Professor,
para o exercício da Função Gratificada de Professor Coordenador
Pedagógico, mediante a retribuição salarial correspondente à jornada
básica semanal de 40 (quarenta) horas, reconduzindo por 01 ano.
Nome da Professora
Anna Paula Mistrello Finco

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”
aos 04 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de SouzaPREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo nº 4.191/07-Vol. XIII
P O R T A R I A Nº 4.116-GP
de 04 de abril de 2018
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. art.101,
inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município, resolve, DESIGNAR,
em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 378 de 21
de dezembro de 2001, a servidora municipal, abaixo relacionada,
contratada em regime de trabalho CLT, no emprego de Professor,
para o exercício da Função Gratificada de Professor Coordenador
Pedagógico, mediante a retribuição salarial correspondente à jornada
básica semanal de 40 (quarenta) horas, conduzindo pelo período de 01
ano.
Nome da Professora
Noely Natal Soldi

Unidade Escolar
E.M.E.F. Padre Armando Tamassia
Encerramento da Função
Abril/2019
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”
aos 04 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de SouzaPREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Unidade Escolar
E.M.E.F. “ Prefeito Gilberto Sant’Anna ”
Encerramento da Função
Abril/2019
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”
aos 04 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de SouzaPREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo nº 4.191/07 - Vol.XIII
P O R T A R I A Nº 4.115-GP
de 04 de abril de 2018

Processo nº 26462/2015
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D E C R E T O Nº 8.505
de 29 de março de 2018
Dispõe sobre autorização de uso à título precário ao Sr. BRAZ
ROBERTO MICELLI VOLDES, CPF nº 064.437.598-18, de um
espaço de 5,00m x 3,00m, à Praça Sebastião Teixeira s/n°, Alvinópolis,
para instalação de BANCA DE JORNAIS E REVISTAS
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. artigo 110,
inciso I, alínea “g”, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando o que consta dos autos administrativos nº 26462/2015;
Considerando que a autorização de uso independe de licitação,
conforme inteligência do artigo 2º da Lei nº 8.666/93;
Considerando, por fim, razões de interesse público,
DECRETA
Art. 1º Fica o Sr. BRAZ ROBERTO MICELLI VOLDES, CPF nº
064.437.598-18, autorizado a utilizar um espaço de 5,00m x 3,00m, na
Praça Sebastião Teixeira, s/nº no Bairro Alvinópolis, neste Município,
para instalação de Banca de Jornais e Revistas.
Art. 2º O autorizado deverá recolher aos cofres públicos Municipais,
nas datas constantes dos documentos de arrecadação, todos os tributos
e preços públicos decorrentes do exercício da atividade e da utilização
do solo.
Art. 3º A presente autorização é de caráter pessoal, intransferível,
precária, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo
da Autoridade Administrativa Municipal, sem que o autorizado tenha
direito a indenização ou retenção de qualquer natureza.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 29 de março de 2018.
- Emil Ono PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EM EXERCÍCIO
- Sílvio Ramon Llaguno SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.
- Luiz Fernando Rossini Pugliesi SECRETÁRIO DE GOVERNO

Processo nº 119/2018
D E C R E T O N° 8.506
de 02 de abril de 2018
Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
269.476,35 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e
seis reais e trinta e cinco centavos).
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.507 de 30
de junho de 2017, 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$ 269.476,35 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos
e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) para suplementar as
seguintes dotações orçamentária do Executivo:
18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2100 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
366 – 18.200.12.361.0043.2.100.339039.01.220003..........R$ 86.782,50
2101 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO DE
CRECHE
379 – 18.200.12.365.0044.2.101.449051.05.212000........R$ 150.000,00
24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2137 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE
551 – 24.400.10.301.0061.2.137.449052.01.300000..........R$ 12.009,44
2159 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU
602 – 24.400.10.302.0064.2.159.339030.05.300000..........R$ 20.000,00
32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
300 DESPESAS FINANCEIRAS
2201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
774 – 32.300.04.123.0085.2.201.339092.01.110000...............R$ 684,41
Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com recursos proveniente
da anulação das seguintes dotações orçamentária do Executivo.
18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
358 – 18.200.12.361.0043.2.096.449051.05.220000........R$ 100.000,00
2105 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ENSINO DA
PRÉ ESCOLA
399 – 18.200.12.365.0045.2.105.449051.05.213000..........R$ 50.000,00
2108 TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA
405 – 18.200.12.365.0045.2.108.339036.01.213000..........R$ 40.270,50
406 – 18.200.12.365.0045.2.108.339039.01.213000..........R$ 46.512,00
24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1021 SAMU - INVESTIMENTO
585 – 24.400.10.302.0064.1.021.449052.05.300000..........R$ 20.000,00
2162 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA/ AMBIENTAL
631 – 24.400.10.305.0065.2.162.339039.01.300000..........R$ 12.009,44
28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO
2184 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO
728 – 28.101.24.131.0077.2.184.339039.01.110000...............R$ 684,41
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 da
Cidadania”, 02 de abril de 2018.
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- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Fabiano Martins de Oliveira SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Fabiano Martins de Oliveira SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.
- Luiz Fernando Rossini Pugliesi SECRETÁRIO DE GOVERNO

- Márcia Aparecida Bernardes SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
- Maria Amélia Sakamiti Roda SECRETÁRIA DE SAÚDE
- Lincoln Pereira Xavier SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.
- Luiz Fernando Rossini Pugliesi SECRETÁRIO DE GOVERNO

Processo nº 2125/2002
DECRETO Nº 8.508
de 03 de abril de 2018
Nomeia os membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Idoso
para o biênio 2018 - 2020.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica
do Município, e
Considerando o disposto na Lei nº 4.194, de 03 de dezembro de 2013,
artigo 8º, e
Considerando o que consta dos autos administrativos nº 2.125/02

Processo nº 119/2018
D E C R E T O N° 8.507
de 02 de abril de 2018
Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais).
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.507 de 30
de junho de 2017, 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$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) para
suplementar a seguinte dotação orçamentária do Legislativo:
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
001 SECRETARIA DA CÂMARA
2001 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL
03 – 01.001.01.031.0001.2.001.319011.01.110000.......R$ 1.200.000,00
Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente
da anulação da seguinte dotação orçamentária do Executivo.
32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
100 DESPESAS JUDICIÁRIAS
1038 DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL
767 – 32.100.15.451.0085.1.038.449061.01.110000.....R$ 1.200.000,00
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 da
Cidadania”, 02 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

D E C R E TA
Art. 1º Ficam nomeados os membros para compor o Conselho Gestor
do Fundo Municipal do Idoso para o biênio 2018 – 2020, com a seguinte
composição:
MARCOS ANTONIO DE MOURA
RG Nº 38.630.356-3
- Presidente LIA INNOCENTI RISALITI
RG nº 18.287.955-0
- Relator AUGUSTO FRANCISCO LUPPI FILHO
RG nº 2.312.380
- Membro Art. 2º Os membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Idoso,
ora nomeados, serão considerados empossados na data da publicação
deste Decreto.
Art. 3º Os membros do Conselho em pauta não serão remunerados,
considerado, porém, seu trabalho, como serviço público relevante.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 03 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
- Marcos Antonio de Moura COORDENADOR ESPECIAL DO IDOSO
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.
- Luiz Fernando Rossini Pugliesi SECRETÁRIO DE GOVERNO
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PORTARIA nº 020/2018
De 29 de março de 2018

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, Vereadora Roberta Engle Barsotti de Souza, usando de
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e nos termos do Artigo
27, inciso VII, Alínea “a”, combinado com o artigo 32 inciso II, Alínea
“a” do Regimento Interno da Câmara Municipal, e tendo em vista o
Artigo 5º da Lei Complementar nº 627/11 e de acordo com o Atestado
Médico de 180 dias, CONCEDE Licença Maternidade à Sra. Silviane
Moraes de Oliveira Pagani, retroagindo seus efeitos a partir de 25 de
março de 2018.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 29 dias
de março de 2018
Publique-se
Arquive-se

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 29 dias
de março de 2018.
Publique-se
Arquive-se
Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente
Ciente e de acordo:
Michael Peres de Nóbrega

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 009/2018
- de 02 de abril de 2018 Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente

Ciente e de acordo:
Silviane Moraes de Oliveira Pagani,

PORTARIA nº 021/2018
De 29 de março de 2018
A Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia,
Vereadora Roberta Engle Barsoti de Souza, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei e, nos termos do Artigo 27 – inciso VII –
alínea “a” combinado com o artigo 32 inciso II, alínea “a” do Regimento
Interno, e combinado com o Capítulo III – Da Lotação – artigo 45
em seu parágrafo único da Resolução 02/2005, Designa a Sra. Aline
Aparecida Penteado – Faxineira a substituir a Sra. Silviane Moraes
de Oliveira Pagani – Agente de Apoio Administrativo, por motivos de
Licença Maternidade pelo período de 180 dias a partir de 01 de abril de
2018, revogando a Portaria sob nº 019/2018.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 29 dias
de março de 2018

Dispõe sobre nomeação de Equipe de Apoio para realização do
Pregão Presencial 005/18.
A Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia,
Vereadora Roberta Engle Barsotti de Souza, usando de suas
prerrogativas regimentais, decide:
Art. 1º : NOMEAR, para a realização do Pregão Presencial 005/18 Processo Administrativo 001/18, a servidora Aline Aparecida Penteado,
como membro da equipe de apoio.
Parágrafo Único: Caso haja necessidade, por ausência dos servidores
ora nomeados ou ainda carga excepcional de serviço na ocasião, fica
o Pregoeiro autorizado a nomear, de ofício, outros servidores para
composição da equipe de apoio, mediante comunicação à Chefia
imediata.
Câmara Municipal da Estância de Atibaia, aos dois de abril de
2018.
Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente
Ciente e de acordo:
Aline Aparecida Penteado

Publique-se.
Arquive-se
Roberta Engle Barsoti de Souza
Presidente
Ciente e de acordo:
Aline Aparecida Penteado

PORTARIA N° 022/2018
De 29 de março de 2018.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, Vereadora Roberta Engle Barsotti de Souza, usando de
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e nos termos do Artigo
27, Inciso VII, Alínea “a” da Resolução n° 02/2012 – Regimento Interno
da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, EXONERA o Sr. Michael
Peres de Nóbrega do emprego em Comissão de Assessor Político
Parlamentar, a partir de 01 de abril de 2018.

Projetos em trâmite na Câmara Municipal da Estância de Atibaia,
em 28 de março de 2018
1. PROJETO DE LEI Nº 60/17, de autoria do Vereador José Carlos
Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo
todo cabeamento de força, luz, telefonia e internet, na área urbana
do município de Atibaia, e dá outras providências. Encontra-se na
Comissão de Justiça - Aguardando documentação – prazo suspenso.
2. PROJETO DE LEI Nº 97/17, de autoria do Vereador Michel Ramiro
Carneiro, que cria o “Programa Nossos Talentos”, que estabelece a
obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação
de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura
de eventos musicais que contem financiamento público municipal.
Encontra-se na Comissão de Justiça. –
3. PROJETO DE LEI Nº 101/17, de autoria do Vereador Marcos
Pinto de Oliveira, que dispõe sobre a denominação de Praça Napoleão
Rambelli a área sem denominação, localizada entre as ruas Elcio Doerz,
Alcides de Oliveira César e Sebastião Cavalheiro, neste Município.
Aprovados os pareceres das Comissões na Sessão Ordinária do dia
27.03.2018. À Ordem do dia da Sessão Ordinária e Extraordinárias
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do dia 03.04.18.
4. PROJETO DE LEI Nº 102/17, de autoria do Vereador Michel Ramiro
Carneiro, que autoriza a Administração Municipal a estabelecer multa
pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a
emergências relativas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
- SAMU e Guarda Civil Municipal, em falsas ocorrências e solicitação
de remoções ou resgates; com a EMENDA Nº 02/18, de autoria do
Vereador Michel Ramiro Carneiro, que apresenta Emenda Aditiva.
Encontra-se na Comissão de Justiça. –
5. PROJETO DE LEI Nº 111/17, de autoria do Vereador Daniel da
Rocha Martini, que autoriza o Poder Executivo a instituir e estabelecer
diretrizes para a Política Municipal de Erradicação da Fome – PMEF e o
Programa de Aproveitamento de Alimentos Não Consumidos – PAANC.
Encontra-se na Comissão de Finanças. 6. PROJETO DE LEI Nº 112/17, de autoria do Vereador Júlio Cesar
Mendes, que dispõe sobre o atendimento prioritário a idosos, às pessoas
com necessidades especiais, às gestantes, as lactantes, às pessoas com
crianças de colo e aos obesos, no autoatendimento das agências bancárias
(caixas eletrônicos) no Município da Estância de Atibaia. Encontra-se
na Comissão de Finanças.
7. PROJETO DE LEI Nº 01/18, de autoria do Vereador Sebastião
Batista Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências
bancárias do Município da Estância de Atibaia afixarem, em suas
dependências, cartazes ou placas alusivas ao cumprimento das leis
municipais 3.411/2004 e 3.835/2009, na forma e local que especifica
e dá outras providências. Encontra-se na Comissão de Educação. –
8. PROJETO DE LEI Nº 02/18, de autoria do Poder Executivo, que
cria o Cadastro Informativo Municipal - Cadin Municipal. Encontra-se
na Comissão de Justiça.
9. PROJETO DE LEI Nº 03/18, de autoria da Vereadora Roberta Engle
Barsotti de Souza, que institui a Semana Municipal de Conscientização
sobre o Lúpus. Encontra-se na Comissão de Educação. –
10. PROJETO DE LEI Nº 04/18, de autoria da Vereadora Roberta
Engle Barsotti de Souza, que dispõe sobre a denominação de Estrada
Municipal Fazenda Soberana, com início no entroncamento da Rua Vila
Rica com a Avenida Juca Peçanha e término em propriedade particular
(Fazenda Soberana), no Bairro Marmeleiro, neste Município, e dá outras
providências; Encontra-se na Comissão de Educação.
11. PROJETO DE LEI Nº 05/18, de autoria do Vereador José Carlos
Machado, que dispõe sobre extensão da Rua Tomás Antônio Gonzaga
arua sem denominação, localizada entre as ruas Ibirá, Bairro Vitória
Régia e João Neto, Bairro Jardim Maracanã, neste município e dá outras
providências. Encontra-se na Comissão de Justiça.
12. PROJETO DE LEI Nº 06/18, de autoria da Vereadora Roberta
Engle Barsotti de Souza, que dispõe sobre a denominação de Rua
Jorge Amado a via com início na Rua Almeida Garret e término da Rua
Antônio Ângelo Nano, no Bairro Panorama Parque Residencial, neste
Município, e dá outras providências. Encontra-se na Comissão de
Finanças.
13. PROJETO DE LEI Nº 07/18, de autoria do Vereador Fabiano
Batista de Lima, que altera o artigo 3º e acrescenta os parágrafos, §4º,
§5º, §6º e §7º ao artigo 3º; altera o artigo 8º e acrescenta o inciso V ao
artigo 15, todos da Lei Ordinária nº 3842/2010. À Comissão de Justiça.
14. PROJETO DE LEI Nº 08/18, de autoria da Vereadora Roberta
Engle Barsotti de Souza, que institui no Calendário Oficial da cidade
de Atibaia o Concerto “Voz de Mulher” e dá outras providências.
Encontra-se na Comissão de Justiça.
15. - PROJETO DE LEI Nº 09/18, de autoria do Poder Executivo,
que altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 4.271, de 10 de novembro
de 2014, que dispõe sobre a regulamentação da atividade de comércio
atacadista e varejista de ferro, sucatas e materiais reutilizáveis e
recicláveis e dá outras providências. Entrou na Sessão do dia 27.03.18.
À Comissão de Justiça.
16. PROJETO DE LEI Nº 10/18, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre denominação de Centro Comunitário “Flórido José Batista”
a espaço localizado no Bairro da Cachoeira, neste Município. Entrou na
Sessão do dia 27.03.18. À Comissão de Justiça.
17. PROJETO DE LEI Nº 11/18, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação Física,
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Esportes e Lazer da Estância de Atibaia - COMEFEL, revogando a Lei
nº 3.768/2009. Entrou na Sessão do dia 27.03.18. À Comissão de
Justiça.
18. PROJETO DE LEI Nº 12/18, de autoria do Poder Executivo, que
altera a destinação de Área de Sistema de Recreio para Área Institucional
do imóvel com 6.600 m², situado em loteamento denominado Jardim
das Cerejeiras, neste Município. Entrou na Sessão do dia 27.03.18. À
Comissão de Justiça.
19. PROJETO DE LEI Nº 13/18, de autoria do Poder Executivo, que
proíbe a realização de queimadas no Município de Atibaia, dispondo
sobre os procedimentos de fiscalização e imposição de sanções
administrativas, e dá outras providências. Entrou na Sessão do dia
27.03.18. À Comissão de Justiça.
20. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 04/18, de autoria do
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão
do direito real de uso do imóvel urbano que especifica ao Clube da
Terceira Idade de Atibaia, e dá outras providências. Entrou na Sessão
do dia 27.03.18. À Comissão de Finanças.
21. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05/18, de autoria do
Poder Executivo, que institui o Plano Diretor de Turismo de Atibaia, e
dá outras providências. Entrou na Sessão do dia 27.03.18. À Comissão
de Finanças.
22. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/18, de autoria da Mesa
Diretiva da Câmara Municipal, que dispõe sobre a regulamentação para
aplicação do art. 133, §5º, da Lei Orgânica do Município de Atibaia,
que trata da entrega de documentos comprobatórios para nomeação e
exercício dos cargos e empregos de livre preenchimento nos órgãos
públicos municipais, especificamente com relação à sua aplicação no
âmbito do poder legislativo e dá outras providências. Após a leitura
de parecer da Comissão de Justiça na Sessão Ordinária do dia
27.03.18à Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária dia 03.04.18
em discussão única.
23. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/18, de autoria do Vereador
Fabiano Batista de Lima, que dispõe sobre alteração da redação do
artigo 79, inciso IV, e artigo 81, inciso IV, da Resolução nº 02, de 06 de
fevereiro de 2012. Encontra-se na Comissão de Justiça. 24. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 01/18, de autoria
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que encaminha o TC
2240/003/08 Ofício C.ECR nº 197/2018. De acordo com o art. 303
do Regimento Interno desta Casa, a presidência encaminhou para
publicação na Imprensa Oficial o Processo TC 2240/003/08 Ofício
C.ECR nº 197/2018, que indicou irregularidades da licitação do
contrato com o Hospital Novo de Atibaia, e pela procedência parcial
da representação com aplicação de multa. Após a publicação,
remetido à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo de
30 dias para emitir parecer. À Divisão Legislativa, onde permanecerá
à disposição dos vereadores.
25. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/18, de autoria
do Vereador Fabiano Batista de Lima, que altera dispositivo do Decreto
Legislativo nº 03/2016. Após a leitura de parecer da Comissão de
Justiça na Sessão Ordinária do dia 27.03.18, à Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária, no dia 03.04.18, em discussão única.
26. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/18, de autoria
do Vereador Fabiano Batista de Lima, que altera dispositivo do Decreto
Legislativo nº 003/2016. Encontra-se na Comissão de Justiça. –
27. VETO Nº 01/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que encaminha
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 098/17. Após a leitura de parecer da
Comissão de Justiça na Sessão Ordinária do dia 27.03.18, à Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária, no dia 03.04.18, em discussão
única.
28. BALANCETE PREFEITURA Nº 04/18, de autoria do Poder
Executivo, que encaminha Balancete da Receita e da Despesa referente
ao mês de fevereiro de 2017. Entrou na Sessão do dia 27.03.18. À
Comissão de Finanças.
HOMERES DE MARIA
Chefe da Divisão de Assuntos Legislativos
Substitutivo
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Pregão Presencial nº 010/17 Aquisição de materiais para uso no hospital
municipal. Ata de Registro de preços nº 006/17 de 29/03/17 – vigência:
12 meses - (5ª publicação) itens/descrição do produto/Quantidade
estimada/preço unitário: empresa: Mega Med Produtos e Serviços
Hospitalares Ltda EPP. – itens 127 fixador radiológico 38l 20 gl R$
100,00; 163 revelador radiológico, solução aquosa concetrada, para
processamento automático, galão com 38 litros 20 gl R$ 230,00.
empresa: Aramed Comercial Hospitalar Eireli - ME - item 30 bolsa
ostomia, obturador para colostomia, espuma poliuretano prensada,
compatível para estomas, tamanho até 35 mm a 45 150 unid R$ 26,00.
empresa: Diprom - Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais
Ltda - ME. - itens 03 peróxido de hidrogênio (água oxigenada), 10
volumes, litro 50 lts R$ 3,20; 15 algodão, hidrólifo, em mantas, alvejado,
purificado, isento de impurezas, enrolado em papel apropriado, não
estéril, rolo 500g 500 rl R$ 9,85; 17 aparelho barbear, descartável,
lâmina aço inox, 2 lâminas un, cabo plástico 300 unid R$ R$ 0,59; 20
algodão, ortopédico, em mantas, em fibra de algodão crú, 20cm x
100cm, enrolado em papel apropriado não estéril 500 unid R$ 0,62; 21
atadura, crepom, 100% algodão, 8 cm, em repouso, 18 un/cm²,
embalagem individual 600 unid R$ 0,32; 22 atadura, crepon, 100%
algodão, 10 cm, 180 cm, em repouso, 18 un/cm², embalagem individual
600 unid R$ 0,40; 23 atadura crepom, 100% algodão, 12 cm, 180 cm,
em repouso, 13 un/cm², embalagem individual 1500 unid R$ 0,45; 24
atadura, crepom, 100% algodão, 15 cm, 180 cm, em repouso, 18 un/cm²,
embalagem individual 1500 unid R$ 0,58; 25 atadura gessada, tela tipo
giro inglês, 100% algodão, 10cm, 300cm, impregnada c/gesso coloidal,
secagem ultra rápida 100 unid R$ 1,19; 26 atadura gessada, tela tipo giro
inglês, 15 cm, 300 cm, impregnada c/gesso coloidal, secagem ultra
rápida 100 unid R$ 1,82; 27 atadura gessada, tela tipo giro inglês, 100%
algodão, 20 cm, 300 cm, impregnada c/gesso coloidal, secagem ultra
rápida 100 unid R$ 3,00; 29 benzina, líquido incolor, límpido, com odor
de gasolina, mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, destilados
na faixa 45 lts R$ 35,00; 31 bota de unna, óxido de zinco,acácia,
glicerina, petrolato branco, 10,16 cm x 9,14 m 200 unid R$ 21,00; 32
coletor material pérfuro-cortante, papelão, 13 l, alças rígidas e tampa,
revestimento interno em polietileno alta 200 unid R$ 3,44; 33 coletor
material pérfuro-cortante, papelão, 20 l, alças rígidas e tampa,
revestimento interno em polietileno alta 600 unid R$ 4,65; 34
preservativo masculino, látex natural, 160 mm, 52 mm, espessura mín.
0,03mm, s/lubrificante, s/ espermicida, translúcido 500 unid R$ 0,19; 40
cateter intravenoso, teflon ou poliuretano, 18 g, periférico 40.000 unid
R$ 0,82; 41 cateter intravenoso, teflon ou poliuretano, 20 g, periférico,
siliconizado,câmara refluxo,tampa protetora, descartável 50.000 unid
R$ 0,82; 42 cateter intravenoso, teflon ou poliuretano, 22 g, periférico,
siliconizado,câmara refluxo,tampa protetora, descartável 6.000 unid R$
0,82; 50 clorexidina digluconato, 0,5%, solução alcoólica, frasco de 1
litro 200 fr R$ 8,65; 51 clorexidina digluconato, 2%, degermante, frasco
100ml 200 fr R$ 1,98; 52 clorexidina digluconato, 2%, degermante,
frasco 1000ml 100 fr R$ 10,46; 53 clorexidina diglconato, 0,5%, solução
tópica, frasco 100 ml, solução tópica 200 fr R$ 1,45; 58 coletor de urina,
plástico, sistema aberto, cerca de 2000 ml, graduação de 100 em 100 ml,
não estéril, descartável, pacote com 10 2.000 pct R$ 4,13; 59 coletor de
urina, pvc, sistema fechado, cerca de 2000 ml, graduação de 100 em 100
ml, válvula anti-refluxo, clamp 500 unid R$ 2,89; 62 compressa gaze,
tecido 100% algodão, 11 fios,/cm2, cor branca, isenta de impurezas, 8
camadas, 7,5 cm, 7,5 cm, 5 dobras, pacote com 10 unidades 10.000 unid
R$ 0,39; 64 cateter intravenoso, aço inoxidável, 19 g, periférico, c/ asa
de fixação, tubo extensor siliconizado, descartável, estéril 500 unid R$
0,218; 65 cateter intravenoso, aço inoxidável, 21 g, periférico, c/ asa de
fixação, tubo extensor siliconizado, descartável, estéril 12.000 unid R$
0,196; 66 cateter intravenoso, aço inoxidável, 23 g, periférico, c/ asa de
fixação, tubo extensor siliconizado, descartável, estéril 12.000 unid R$
0,196; 67 cateter intravenoso, aço inoxidável, 25 g, periférico, c/ asa de
fixação, tubo extensor siliconizado, descartável, estéril 1.000 unid R$
0,22; 68 cateter intravenoso, aço inoxidável, 27 g, periférico, c/ asa de
fixação, tubo extensor siliconizado, descartável, estéril 1.000 unid R$
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0,22; 90 esparadrapo, 100 mm, 4,50 m, impermeável 1 face, massa
adesiva zno, resistente, branca, tecido de algodão 500 unid R$ 5,90; 92
tubo hospitalar, silicone, liso, n°204 200 mts R$ 7,10; 98 filme
radiológico, raio-x, 24x30 cm, cx c/100 30 cx R$ 125,00; 126
formaldeido (formol), liquido incolor, limpido à 10% em solução aquosa
20 lts R$ 10,00; 129 recipiente nutrição enteral, plástico transparente,
300 ml, com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector 600 unid R$
0,73; 131 gel condutor, p/ ultrassonografia- galão c/5 litros 20 gl R$
14,40; 132 glicerina liquida frasco c/ 1 litro 50 fr R$ 12,50; 135
iodopovidona PVPI, a 10% (teor iodo 1%) solução tópica aquosa 200
unid R$ 12,00; 136 iodopovidona PVPI, a10% -iodo a 1%, solução
degermante 200 unid R$ 11,88; 138 lâmina bisturi, aço carbono, nº 11,
descartável, estéril, embalada individualmente 1.000 unid R$ 0,18; 139
lâmina bisturi, aço inoxidável. n 15, descartável. estéril, embalada
individualmente 1.000 unid R$ 0,18; 140 lâmina de bisturi, aço
inoxidável. n 21, descartável, estéril, embalada individualmente, caixa
com 100 unid 10 cx R$ 19,50; 141 lâmina bisturi, aço inoxidável. n23,
descartável, estéril, embalada individualmente, caixa com 100 unid 10
cx R$ 19,50; 142 lençol descartável papel, o.70m.50m rolo 400 unid R$
6,05; 143 luva cirúrgica látex natural, 7, estéril, comprimento minimo de
28cm,lubrificada c/ pó bioabsorível, atóxica 2.000 par R$ 1,15; 144 luva
cirúrgica látex natural., 7,50, estéril, comprimento minimo 28 cm,
lubrificada com pó bioabsorvível , atóxica 3.000 par R$ 1,15; 145 luva
cirúrgica, látex natural, 8, estéril, comprimento mínimo de 28cm,
lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica 1.200 par R$ 1,15; 146 luva
cirúrgica látex natural, 8,50, estéril, comprimento minimo de 28cm,
lubrificada c/ pó bioabsorvivél, atóxica 1.000 par R$ 1,15; 152 manta
térmica, polipropileno, cerca de 1,80cm de comprimento por 1,20cm,
parte superior do corpo, descartáveis 200 unid R$ 4,75; 153 mascara,
respirador, n95, filtro mecânico de tnt 9partículas 0,1 micron) duplo
sistema de tiras elásticas, 4 camadas 200 unid R$ 2,65; 159 papel grau
cirúrgico, 15cm, 100m 40 unid R$ 60,50; 160 papel grau cirúrgico, 30
cm, 100 m, rolo c/ 100 m 20 rol R$ 120,00; 164 saco plástico lixo, 50 l,
branca, peça única, 63 cm , 80 cm, leitoso, 3 micra, símbolo de substância
infectante, hospitalar, pacote c/100 unid 30 pct R$ 20,25; 165 salto
ortopédico borracha média 100 par R$ 1,50; 168 seringa propileno
transparente, 5ml, bico simples, êmbolo com ponteira de borracha
siliconizada,graduadas de 0,2 EM 25.000 unid R$ 0,11; 169 seringa
propileno transparente, 10 ml, bico luer lock, isenta de látex, atóxica,
aprirogenica, marcas parabólicas 20.000 unid R$ 0,20; 170 seringa
polipropileno transparente, bico central simples ou luer lock, embolo c/
rolha borracha,impressão 20 ml 15.000 unid R$ 0,30; 171 seringa
polipropileno transparente 50/60 ml, bico luer lock, embolo com
ponteira de borracha siliconizada graduada 500 unid R$ 2,10; 172
seringa, polipropileno transparente, 1 ml (escala em ui), bico central
simples ou luer lock, êmbolo c/ rolha borracha, com agulha de 8 mm
5.000 unid R$ 0,30; 173 cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível,
descartável, ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, estéril, n°
04 100 unid R$ 0,64; 177 cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível,
descartável, ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, estéril, n°
12 200 unid R$ 0,63; 216 sonda, PVC-atóxico, retal, nº 10, siliconizada
com orifío único distal, conexão látex adaptável à frascos soro,
descartável,estéril 50 unid R$ 2,00; 217 sonda pvc atóxico retal, nº12
siliconizada com orifício único distal, conexão látex adaptável à frascos
soro, descartável, estéril 50 unid R$ 2,00; 218 sonda pvc atóxica retal,
nº14 siliconizada com orifício único distal,conexão látex adaptável a
frascos soro, descartável, estéril 50 unid R$ 2,00; 219 sonda pvc atóxica
retal, nº16 sil. c/ orifício único distal, conexão látex adaptável á frasco
soro, descartável, estéril 50 unid R$ 2,00; 220 sonda, pvc flexível retal
nº 18, siliconizada c/ orifício único distal, conexão látex adaptável à
frascos soro, descartável, estéril 50 unid R$ 2,00; 221 sonda, pvc flexível
retal nº 20, siliconizada c/ orifício único distal, conexão latéx adaptável
à frascos soro, descartável estéril 50 unid R$ 2,00; 222 sonda uretral,
nelaton atóxico nº 6, com orifício único distal, siliconizada, descartável,
estéril, apirogênica 100 unid R$ 0,74; 223 sonda uretral, nelaton atóxico,
nº 8, com orifício único distal, siliconizada, descartável,estéril,
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apirogênica 100 unid R$ 0,81; 224 sonda uretral, nelaton atóxico, nº 10,
com orifício único distal, siliconizada, descartável,estéril, apirogênica
100 unid R$ 0,77; 225 sonda uretral, nelaton atóxica nº 12, com orifício
único distal, siliconizada, descartável, estéril, apirogênica 200 unid R$
0,82; 226 sonda uretral, nelaton atóxica nº14, com orifício único distal,
siliconizado, descartável, estéril, apirogênica 200 unid R$ 1,20; 227
sonda uretral, nelaton atóxico nº16 c/ orifício único distal, siliconizada,
descartável, estéril, apirogênica 200 unid R$ 1,60; 233 torneira, plástico
rígido transparente, 3 vias, orientador de fluxo direcionado, conectores
luer lock c/ tampa, estéril 5.000 unid R$ 0,83 e 235 vaselina líquida
frasco c/ 1 litro 40 fr R$ 17,00. empresa: Rosicler Cirúrgica Ltda - EPP.
- itens 06 agulha, hipodérmica, 25x8, corpo em aço inóx siliconizado,
bisel curto, trifaceado, conector em plástico luer, protetor plástico
10.000 unid R$ 0,079; 08 agulha, hipodérmica, 30x8, corpo em aço inóx
siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor
plástico 40.000 unid 0,079; 09 agulha, hipodérmica, 40x12, corpo em
aço inóx siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer,
protetor 100.000 unid R$ 0,079; 13 álcool etílico, hidratado, 70%,
líquido - frasco 1000 ml 500 fr R$ 4,31; 16 frasco - tipo almotolia, em
polietileno (plástico), bico curvo,ângulo de 45¿ parte medial, c/protetor,
tampa em rosca 100 unid R$ 2,30; 38 cateter intravenoso, teflon ou
poliuretano, 14g, periférico,siliconizado, câmara refluxo,tampa
protetora, descartável 300 unid R$ 0,88; 39 cateter intravenoso, teflon
ou poliuretano, 16 g, periférico, siliconizado,câmara refluxo,tampa
protetora, descartável 600 unid R$ 0,88; 43 cateter intravenoso, teflon
ou poliuretano, 24 g,periférico, siliconizado, câmara refluxo,tampa
protetora, descartável 4.000 unid R$ 0,97; 63 micronebulizador, adulto,
máscara em pvc atóxico, copo adaptável, extensor c/conexão universal
rede de ar comprimido 60 unid R$ 4,99; 167 seringa polipropileno, bico
central simple ou luer lock, embolo c/ rolha borracha, impressão 15.000
unid R$ 0,98; 181 tubo endotraqueal pvc siliconizado atóxico, 2,5mm,
marcador radiopaco sem balão, transparente orifício lateral 100 unid R$
3,30; 182 tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico, 3,0, marcador
radiopaco, s/ balão, transparente, orifício lateral 100 unid R$ 3,30; 183
tubo endotraqueavel pvc silic. atóxico 3,5 aramado, radiopaco, ponta
arredondada, sem balão 100 unid R$ 3,30; 184 tubo endotraqueal, pvc
siliconizado atóxico, 4mm marcador radiopaco sem balão, transparente
orifício lateral 100 unid R$ 3,30; 185 tubo endotraqueal, pvc siliconizado
atóxico 4,5, marcador radiopaco, sem balão, transparente, orifício lateral
100 unid R$ 3,30; 186 tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico 5,0,
marcaor radiopaco, sem balão, transparente orificio lateral 100 unid R$
3,30; 187 tubo endotraqueal, pvc siliconizada atóxico 5,5, marcador
radiopaco, sem balão, transparente, orificio lateral 100 unid R$ 3,30;
188 tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico 6,0 marcador radiopaco,
sem balão, transparente, orificio lateral 100 unid R$ 3,30; 189 tubo
endotraqueal, pvc siliconizado atóxico 6,5, nasotraqueal, ponta
arredondada, north facing 100 unid R$ 3,30; 190 tubo endotraqueal, pvc
siliconizada atóxica 7,0, nasotraquail, ponta arredondada, north facing
100 unid R$ 3,30; 191 tubo endotraqueal,pvc siliconizada atóxica 7,5,
nasotraquial, ponta arredondada. north facing 100 unid R$ 3,30; 192
tubo endotraqueal,pvc siliconiza atóxica 8,0, nasotraqueal, ponta
arredondada, north facing 100 unid R$ 3,30; 193 tubo endotraqueal, pvc
siliconizada 9,0, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura,
conector15mm, balão 100 unid R$ 3,30 e 194 tubo endotraqueal, pvc,
ortraqueal/nasotraqueal 9,5 mm, conector padrão,graduado, balão de
alto volume e baixa 100 unid R$ 4,00. empresa: Valecir Comércio de
Produtos Cirúrgicos Eireli - EPP - itens 01 abaixador língua, madeira.,
descartável 14 cm, tipo espátula, 1,50cm, 2mm, pacote 100 un 45.000
unid R$ 0,03; 04 agulha, hipodérmica, 13x4,5, corpo em aço inóx
siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer. protetor
10.000 unid R$ 0,07; 05 agulha, hipodérmica, 25x7, corpo em aço inóx
siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor
plástico 20.000 unid R$ 0,07; 07 agulha,hipodérmica, 30x7, corpo em
aço inóx, siliconizado, bisel curto trifaceado, conector em plástico luer,
protetor plástico 40.000 unid R$ 0,07; 49 clorexidina digluconato, 0,2%,
solução tópica, frasco de 1000 ml 100 fr R$ 5,20; 54 clorexidina
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digluconato, 2%, solução tópica, frasco 100 ml 100 fr R$ 1,38; 55 colar
cervical, esp. flexível, velcro c/5cm, grande. com reforço 15 unid R$
6,54; 56 colar cervical, espuma flex, velcro c/5cm, médio, c/reforço 15
unid R$ 6,54; 57 colar cervicak, espuma flexível, velcro c/5cm, pq, c/ref
15 unid R$ 6,54; 72 dreno torácico, em pvc atóxico, transparente,
siliconizado com fio radiopaco, nº16, descartável,estéril 10 unid R$
4,78; 73 dreno torácico, em pvc atóxico, transparente, siliconizado com
fio radiopaco nº18,descartável, estéril 10 unid R$ 4,90; 74 dreno
torácico, em pvc atóxico, transparente, siliconizado com fio radiopaco,
nº20,descartável, estéril 10 unid R$ 4,90; 75 dreno torácico, em pvc
atóxico, transparente, siliconizado com fio radiopaco, nº22,descartável,
estéril 10 unid R$ 4,90; 76 dreno torácico, em pvc atóxico, transparente,
siliconizado com fio radiopaco, nº26,descartável, estéril 10 unid R$
4,90; 77 dreno torácico, em pvc atóxico, transparente, siliconizado com
fio radiopaco, nº28,descartável, estéril 10 unid R$ 4,90; 78 dreno
torácico, em pvc atóxico, transparente, siliconizado com fio radiopaco,
nº32,descartável, estéril 10 unid R$ 4,90; 79 dreno torácico, em pvc
atóxico, transparente, siliconizado com fio radiopaco, nº34,descartável,
estéril 10 unid R$ 4,90; 80 dreno torácico, em pvc atóxico, transparente,
siliconizado com fio radiopaco, nº36,descartável, estéril 10 unid R$
4,90; 82 detergente enzimático, a base de amilase, protease e lipase,
galão 5000 ml 40 unid R$ 81,22; 93 extensão de silicone 100 unid R$
122,23; 130 conj.drenagem tórax frasco pvc rígido, tampa de rosca c/ 3
vias, cnector dreno tubo, 2.000 ml, graduação de 100 50 unid R$ 23,95;
156 papel eeg, 230x300mm 100 unid R$ 51,66; 157 papel milimetrado
para ecg dixtal ep-3 medindo 216 mm x 280 cx c/ 100 5.000 cx R$ 6,70;
158 papel de ecg cardio care 216x30 2.000 rl R$ 14,80; 180 tubo
endotraqueal, pvc siliconizado atoxico, 2,0, marcador radiopaco sem
balão, transparente, orificio lateral 100 unid R$ 3,50; 203 sonda, látex
siliconizado foley 18,3 un.c/balão 5/ 15ml, superfície lisa, orifícios
laterais largos/ arred., válvula borracha 200 unid R$ 3,40; 204 sonda,
látex siliconizado foley 20,3 un.c/balão 5/ 15ml, superfície lisa, orifícios
laterais largos/ arred. válvula borracha 100 unid R$ 3,40; 205 sonda,
látex siliconizado foley 22,3 un.c/balão 5/ 15ml, superfície lisa, orifícios
laterais largos/ arred, válvula borracha 100 unid R$ 3,40; 206 sonda
nasogástrica, pvc, levine longa, cq orifício lateral, conector com tampa
presa ao tubo, nº6, atóxica, atraumática, estéril 50 unid R$ 0,82; 207
sonda nasogástrica polivinil flexível, transparente, nº8, atóxica,
atraumática , estéril e descartável , 40 cm 50 unid R$ 0,97; 208 sonda
nasogástrica polivinil flexível, transparente, nº10, atóxica, atraumática ,
estéril e descartável , 40 cm 50 unid R$ 1,01; 209 sonda nasogástrica
polivinil flexível, transparente, nº 12. atóxica, atraumática, estéril e
descartável 105 cm 100 unid R$ 1,06; 210 sonda nasogástrica polivinil
flexível, transparente, nº 14. atóxica, atraumática, estéril, descartável
105cm 100 unid R$ 1,08; 211 sonda nasogástrica polivinil flexível,
transparente, nº 16, atóxica, atraumática, estéril e descartável 105cm
100 unid R$ 1,21; 212 sonda nasogástrica pvc flexível, levine longa, c/
orificio na extremidade distal, nº 18, atóxica, atraumática, estéril e
descartável 100 unid R$ 1,30; 213 sonda nasogástrica polivinil flexível,
transparente,nº 20, atóxica, atraumática, estéril e descartável. 105 cm
100 unid R$ 1,53; 214 sonda naso-enteral nª6 c/guia,ponta dupla
radiopaca c/ peso, pré lubrificado, injetor lateral em silicone,marcas de
identificação 60 unid 11,00; 215 sonda naso-enteralnª12 c/guia em
espiral, pré lubrificada, injetor lateral em silicone, marcas identificação,
descartável, estéril 60 unid R$ 11,00 e 230 tela ortopédica placa em
alumínio c eva 10cm, 2cm, p/ dedos das mãos, forrada com poliuretano
100 unid R$ 1,45. empresa: Alexandre A. de Souza - EPP - itens 02
água destilada, bidestilada, estéril, apirogênica, frasco 5000 ml 20 fr R$
6,72; 10 agulha anestésica, p/ peridural, aço inoxidável, centimetrada,
17g x 3 1/2”, ponta curva tuohy, c/ mandril ajustado, c/aletas 50 unid R$
3,50; 11 agulha anestésica, p/ raquidiana, aço inoxidável, 25 g x 3 1/2”,
ponta quincke, c/ mandril, conector luer lock, cônico 200 unid R$ 3,40;
12 agulha anestésica, p/ raquidiana, aço inoxidável, 27 g x 3 1/2”, ponta
quincke, c/ mandril ajustado, conector luer lock 500 unid R$ 3,40; 14
álcool etílico, hidratado, 70%, gel, frasco 100 ml 500 fr R$ 1,39; 18
algodão, ortopédico, em mantas, em fibra de algodão crú, 10cmx150cm,
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enrolado em papel apropriado, não estéril 500 unid R$ 0,35; 19 algodão,
ortopédico, em mantas, em fibra de algodão crú, 15cm x 100 cm,
enrolado em appel apropriado, não estéril 500 unid R$ 0,44; 36 cateter
para acesso venoso central, estéril, descartável , 16gx12 amarelo, caixa
com 100 unid 20 cx R$ 95,00; 37 cateter para acesso venoso central,
estéril, descartável , 22gx12 , caixa com 100 unid 20 cx R$ 95,00; 61
compressa gaze, tecido 100% algodão, 11 fios,/cm2, cor branca, isenta
de impurezas, 8 camadas, 7,5 cm, 7,5 cm, 5 dobras, pacote com 500
unidades 600 unid R$ 10,18; 69 dispositivo incontinência urinária, em
látex, maleável, anel de contorno, sem extensor, descartável, estéril, nº 4
20 unid R$ 0,84; 70 dispositivo incontinência urinária, em látex,
maleável, anel de contorno, sem extensor, descartável, estéril, nº 5 20
unid R$ 0,86; 71 dispositivo incontinência urinária, em látex, maleável,
anel de contorno, sem extensor,descartável, estéril, nº 6 20 unid R$ 0,87;
89 escova degermação, com clorexidina à 2%, estéril, embalada
individualmente 500 unid R$ 1,30; 91 éter dietílico diluído,solução
alcóolica a 50% 20 lts R$ 18,70; 94 extensor equipo soro, p/ perfusão,
pvc cristal, mín. 120 cm, pinça corta fluxo, conector luer lock macho e
luer fêmea c/ tampas 50 unid R$ 1,90; 95 filme radiológico, raio-x, 13 x
18 cm, cx c/100 30 cx R$ 41,71; 96 filme radiológico, raio-x, 15 x 40
cm, cx. c/100 20 cx R$ 113,85; 97 filme radiológico, raio-x, 18 x 24 cm,
cx. c/100 30 cx R$ 77,71; 99 filme radiológico, raio-x, 30x40 cm, cx.
c/100 25 cx R$ 212,85; 100 filme radiológico, raio-x, 35x35 cm, cx.
c/100 25 cx R$ 217,80; 101 filme radiológico, raio-x, 35x43 cm, cx.
c/100 20 cx R$ 217,00; 102 fio de sutura, catgut cromado com agulha, 0,
comp. mínimo 70 cm, ½ círculo cilíndrica, 4.0 cm, estéril 20 unid R$
3,37; 103 fio de sutura, catgut cromado com agulha, 1-0, compr. mínimo
70cm, 3/8 círculo cilíndrica, 3.0cm, estéril 20 unid R$ 3,37; 104 fio de
sutura, catgut cromado com agulha, 1-0, compr. mínimo 70cm, ½
círculo cilíndrica, 4,0cm, estéril 20 unid R$ 3,37; 105 fio de sutura,
catgut cromado com agulha, 2-0, compr. mínimo 70cm, 1/2 círculo
cilíndrica, 4,0cm, estéril 20 unid R$ 3,37; 106 fio de sutura, catgut
cromado com agulha, 3-0, compr. mínimo 70cm, 1/2 círculo cilíndrica,
4,0cm, estéril 20 unid R$ 3,37; 107 fio de sutura, catgut cromado com
agulha, 4-0, compr. mínimo 70cm, 1/2 círculo cilíndrica, 4,0cm,estéril
20 unid R$ 3,37; 108 fio de sutura, catgut cromado com agulha, 4-0,
compr. mínimo 70cm, 1/2 círculo cilíndrica, 2,0cm,estéril 20 unid R$
3,37; 109 fio de sutura, catgut cromado com agulha, 0, compr. mínimo
70cm, 1/2 círculo cilíndrica, 4,0cm,estéril 20 unid R$ 3,37; 110 fio de
sutura, catgut simples c/agulha, 1-0, compr. mínimo 70cm, 3/8 círculo
cilíndrica, 3,0 cm, estéril 20 unid R$ 3,37; 111 fio de sutura, catgut
simples c/agulha, 2-0, compr. mínimo 70cm, ½ círculo cilíndrica, 3,0
cm, estéril 30 unid R$ 3,37; 112 fio de sutura, catgut simples c/ agulha,
3-0, compr. mínimo 70 cm, ½ círculo cilíndrica, 4,0 cm, estéril 30 unid
R$ 3,37; 113 fio de sutura, catgut simples c/ agulha, 4-0, compr. mínimo
70 cm, ½ círculo cilíndrico, 2,0 cm, estéril 30 unid R$ 3,37; 114 fio de
sutura, algodão torcido, 0, azul/preto, 45 cm, com agulha, 3/8 círculo
cilíndrica, 3,0 cm, estéril 20 unid R$ 1,85; 115 fio de sutura, algodão
torcido., 2-0, azul/preto, 45cm, com agulha , 3/8 circulo cilíndrica,
3,0cm, estéril 20 unid R$ 1,85; 123 indicador químico, classe i, externo,
fita adesiva, para esterilização a vapor 200 rl R$ 91,00; 124 fita adesiva
hospitalar cirúrgica, poliéster. bege, 25mm c/ 10 m., c/ adesivo acrílico
hipoalergenico 600 rl R$ 2,03; 128 fralda descartável, anatômica,
grande, acima de 70kg, flocos de gel, abas antivazaMEnto, faixa
ajustavel fitas adesv 200 unid R$ 1,02; 150 malha tubular ortopédica alg.
10cm,25m 30 rl R$ 3,57; 151 malha tubular orto., alg, 15 cm, 25m 30 rl
R$ 6,33; 154 máscara descartável, tiras elásticas clipe nazal e
hipoalergênico, proteção contra bacilo da tuberculose, bfe 99%, caixa
com 100 unid 200 cx R$ 11,60; 155 fita adesiva hospitalar, microporosa,
não tecido de viscose rayon, branca, 25mm, 10m, c/ adesivo acrílico
hipo 500 unid R$ 1,90; 195 sonda, latéx siliconizada foley 8,2 vias, c/
balão 3ml, superfície lisa,orifícios laterais largos/ arred. válvula borracha
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100 unid R$ 3,50; 196 sonda,latéx siliconizado foley 10,2 un, c/ balão
3ml, superfície lisa, orifícios laterais largos arrend., válvula borracha
100 unid R$ 3,50; 202 sonda, látex siliconizado foley 22,2 un.c/balão 5/
15ml,superficie lisa, orifícios laterias largos arred., válvula borracha
200 unid R$ 3,25; 228 suporte para caixa de pérfuro cortantes 13 litros
20 unid R$ 25,90; 229 suporte para caixa de pérfuro cortantes 20 litros
20 unid R$ 26,00; 231 termômetro clinico, ponta flexível borracha,
digital, autodesliga, resistente à água, livre mercúrio 50 unid R$ 16,00;
232 indicador químico, classe ii, interno, bowie dick, cartão para teste,
para esterilização a vapor, indicador de processo 50 unid R$ 56,00 e 234
gorro descartável, não tecido sms 100% polipropileno, elástico nuca,
cerca de 60m/g2, único, descartável 80 unid R$ 6,38. empresa:
Sanesmar Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - EPP - itens 44
cateter oxigenoterapia, plástico atóxico, siliconizado, descartável,
estéril, nº 14, embalagem individual 1.000 unid R$ 0,92; 48 clamp, pvc
rígido, umbilical, atóxico, hipoalergênico, descartável, embalagem
individual 400 unid R$ 0,28; 60 campo operatório, tecido 100% algodão,
simples, 45cm, 50cm, 15 fios/cm2, acabamento c/ponto overlock,
branca, 4 camadas 100 unid R$ 1,50; 83 equipo bureta 300 unid R$ 5,30;
84 equipo com camara graduada microgotas 150 ml 300 unid R$ 5,30;
86 equipo, de infusão, pvc cristal, mín. 120 cm, câmara flexível c/filtro
ar, gota padrão, regulador de fluxo, luer c 14.000 unid R$ 0,92; 87
equipo, de infusão, pvc cristal, mín. 120 cm, câmara flexível c/filtro ar,
bureta rígida, c/alça, c/injetor, mín.150ml, microgotas 3.000 unid R$
5,30; 88 equipo para nutrição enteral 500 unid R$ 1,05; 125 tiras
reagentes para medição de glicemia capilar, para uso em glicosíMEtros
digitais, na faixa de medição entre 10 a 600mg/dl ou 20 a 600mg/dl. as
tiras devem estar acomodadas em caixa com 50 (cinquenta) unidades.
devem ser utilizadas em modelos de glicosímetros nos quais não haja
contato do sangue com o aparelho ou suporte do mesmo 300 cx R$
30,00; 137 lacre de carrinho de emergência lâmina bisturi, aço carbono,
nº 11, descartável, estéril, embalada individualmente 1.000 unid R$
0,80; 161 pulseira identificação flex. plas. pacientes lacre 400 unid R$
0,41; 174 cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível, descartável,
ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, estéril, n° 06 100 unid
R$ 0,65; 175 cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível, descartável,
ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, estéril, n° 08 100 unid
R$ 0,65; 176 cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível, descartável,
ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, estéril, n° 10 100 unid
R$ 0,67; 178 cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível, descartável,
ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, estéril, n° 14 200 unid
R$ 0,80; 179 cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível, descartável,
ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, estéril, n° 16 200 unid
R$ 0,73; 197 sonda,latéx siliconizado foley 12,2 un, c/ balão 5ml a
15ml, superfície lisa, orifícios lateriais largos arrend., válvula borracha
100 unid R$ 3,23; 198 sonda, latéx sil.foley 14,2un,c/balão de 5 a 15 ml,
superfície lisa, orifícios laterais largo arrnd. válvula borracha 200 unid
R$ 3,23; 199 sonda, látex siliconizado foley 16,2 un.c/balão 5 a
15ml,superficie lisa, orifícios lateriais largos/ arred. válvula borracha
200 unid R$ 3,23; 200 sonda, látex siliconizado foley 18,2 un. c/balão 5/
15ml,superficie lisa, orifícios laterais largos/ arred, válvula borracha 200
unid R$ 3,23 e 201 sonda, látex siliconizado foley 20,2 un.c/balão 5/
15ml,superficie lisa, orifícios lateriais largos/ arred, válvula borracha
200 unid R$ 3,23. empresa: X & X Dental Importação e Exportação
Ltda - EPP - itens 147 luva procedimento não cirúrgico látex natural
íntegro e uniforme, grande, lubrificado com pó bioabsorvível, estéril,
atóxica, cx com 100 unidades 200 cx R$ 15,40; 148 luva procedimento
não cirúrgica, látex natural, media, lubrificada com pó bioabsorvivel,
estéril, atóxica, caixa com 100 unidades 400 cx R$ 15,00 e 149 luva proc
não cirúrgico, látex natural, pequeno, lubrificada com pó bioabsorvível,
estéril, caixa com 100 unidades 400 cx R$ 15,00. Nazaré Paulista, 29 de
março de 2.018 – Candido Murilo Pinheiro Ramos – Prefeito
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