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Encontro especial de turismo acontece neste domingo

A

Evento da programação de “Encontros Turísticos no Balneário” será realizado das 7h às 17h,
em todo o complexo do Centro de Convenções

bril tem cinco domingos e isso significa que
Atibaia terá um encontro especial de turismo,
cultura e esporte neste final de semana! O evento
da Prefeitura contará com diversas atividades para toda a
família das 7h às 17h, no Balneário Municipal, Parque das
Águas e Centro de Convenções.

Programação:

O primeiro encontro especial da nova programação dos
“Encontros Turísticos no Balneário” promoverá também
aula de Tai Chi Chuan, roda aberta do projeto “Dançando
pela Terra” e Dança Cigana. A segunda edição da Feira
de Arte, Artesanato e Antiguidades de Atibaia também
será realizada no mesmo dia e o público ainda poderá
participar de um passeio de Drift Trike gratuitamente.

Roda Aberta Dançando pela Terra- Dança Circular
9h30 - Arena externa do Centro de Convenções

O encontro contará ainda com a barraca de alimentos
e bebidas do Fundo Social de Solidariedade, além de
barracas da feira de arte, foodbike e foodtruck. O evento
tem o objetivo de integrar, promover e apresentar as
atividades existentes na cidade nas áreas de turismo,
cultura, esporte e lazer para os moradores, visitantes e
turistas de Atibaia.

Lazer na Rua e esportes de areia
9h às 13h - Quadra de areia do Lago do Major

Mais informações na Secretaria de Turismo pelo telefone
(11) 4414-0400.

Alongamento e Caminhada
7h às 9h - Balneário Municipal
Rota do Turista Caminhante (avenida Santana,San Fernando Valley,
avenida Juca Peçanha, Centro de Convenções e Balneário)
Tai Chi Chuan (ATA Cultural)
9h - Arena externa do Centro de Convenções

Encontro Mensal do Clube do Fusca de Atibaia, com Autos Antigos
e Especiais de Atibaia e Região, Expo Motos e Cicloturismo Rural
9h às 13h - Balneário Municipal
Passeio às 10h30 - Boulevard Takao Ono, Jardim do Lago, alameda
Lucas Nogueira Garcez, Centro Histórico, Calçadão, Parque das
Águas, Jardim Japonês e Balneário

Drift Trike
9h às 16h - Parque das Águas
Feira de Arte, Artesanato e Antiguidades de Atibaia
10h às 17h - estacionamento do Centro de Convenções
Dança Cigana
11h30 - Arena externa do Centro de Convenções
Atividades artísticas
14h às 16h - Sede da ATA Cultural
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Atos do Poder Executivo
Compras, Licitações e Contratos

interessada no presente certame. Oportunamente, será designada nova
data para a retomada do certame em epígrafe.
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
27 de abril de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público para conhecimento
dos interessados a abertura das seguintes licitações:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2018, PROCESSO Nº 13.112/2018,
cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de colchoes,
cobertores, lençóis, toalhas de banho e travesseiros, destinados ao uso da
Coordenadoria Especial de Defesa Civil e Fundo de Solidariedade, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Recebimento
de propostas iniciais até: 14/05/2018 às 08h25. Abertura de propostas
dia 14/05/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia:
15/05/2018 às 08h30.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, PROCESSO Nº 6.085/18, cujo
o objeto é o “Registro de Preços para eventual contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de segurança para eventos,
destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos, de forma parcelada,
por um período de 12 (doze) meses”. ENTREGA DOS ENVELOPES E
INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: “Proposta e Documentação”, às 09
horas, do dia 17 de maio de 2.018, na Sala de Licitações, sito à R Bruno
Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
AVISO DE REVOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 2.275/2018. Concorrência Pública 005/2018.
Interessado: Diversas Secretarias. Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de locação de veículos, sem
motoristas e sem fornecimento de combustível, destinado ao uso de
diversas Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada por um período
de 12 (doze) meses. DESPACHO. Vistos, 1º – CONSIDERANDO que
o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário
no qual permite a Administração rever suas atividades para que se
destinem ao seu fim específico; 2º – CONSIDERANDO que o interesse
público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato
da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o interesse
de todos os cidadãos; E, em face dos elementos constantes no presente
processo administrativo, REVOGO a presente licitação por razões de
interesse público, nos termos do artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93.
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 26 dias do mês de Abril de 2.018.
Jairo de Oliveira Bueno – Secretário de Administração.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018, PROCESSO Nº 13.039/2018,
cujo o objeto é registro de preços para eventual fornecimento de coffee
break, destinados ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura,
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Entrega
dos envelopes “Proposta e Documentação” e início da sessão de lances
até 14/05/2018 às 14:00, na Sala de Licitações, sito na R. Bruno Sargiani
Nº 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
26 de Abril de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018, PROCESSO Nº 12.707/2018,
cujo o objeto é registro de preços para eventual de maravalha enfardada
de pinus, destinada ao uso da Secretaria de Turismo, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Entrega dos envelopes
“Proposta e Documentação” e início da sessão de lances até 16/05/2018
às 14:00, na Sala de Licitações, sito na R. Bruno Sargiani Nº 100, Vila
Rica, Atibaia/SP.

PROCESSO N.º 10.397/18 – DESPACHO – Vistos, Considerando
o exposto às fls. 53 e 54, ANULO o procedimento de contratação da
empresa RAUL RODRIGUES ORTOPEDIA, para aquisição de prótese
de quadril esquerda em cerâmica, para atendimento de mandado de
segurança do Processo nº1010110-04.2017.8.26.0048, 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
27 dias do mês de abril de 2.018. MARIA AMÉLIA SAKAMITI RODA
Secretária de Saúde

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).
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,
27 de abril de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO Nº 12.108/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018
OBJETO: Registro de preços para eventual prestação de serviços de
locação de veículos utilitários, tipo ambulância, sem motoristas e sem
fornecimento de combustível, destinados ao uso da Prefeitura da Estância
de Atibaia, de forma parcelada por um período de 12 (doze) meses. A
Secretaria de Administração no uso de suas atribuições, comunica aos
interessados a SUSPENSÃO “SINE DIE” do procedimento licitatório
em referência, para análise de questionamento formulado por empresa

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

Secretaria de Administração, 27 de abril de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
COMUNICADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de
Administração, torna público e dá conhecimento aos interessados
que, mediante o Chamamento Público nº 006/2018, Processo nº
43.078/2017, regido pela Lei nº 13.019/2014 e alterações, bem como
instrução 02/2016 do TCE/SP e do Decreto Municipal nº 8.416/17,
receberá documentação de Organizações da Sociedade Civil (OSC),
Confessionais ou Filantrópicas, sem fins lucrativos, regularmente
constituídas e funcionando por no mínimo 1 (um) ano, sediadas ou
com representação atuante e reconhecida na Unidade da Federação e
que tenham interesse em firmar com esta Administração Municipal,
através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, TERMO
DE FOMENTO para execução de Projeto visando ações de proteção,
defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes no combate
ao “Bullying, violência psicológica contra crianças e adolescentes”.
RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
DO CHAMAMENTO PÚBLICO: Os envelopes contendo a proposta
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e a documentação das Organizações da Sociedade Civil deverão ser
entregues na Sala de Licitações da Secretaria de Administração, à Rua
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP, na sessão de processamento
do Chamamento Público que será realizada no dia 04/06/2018
impreterivelmente às 9horas, e será presidida pela Comissão de Seleção
e Julgamento Permanente – CSJP, nomeada pela Portaria nº 4.057-GP de
12/01/2018. Informamos os interessados que o Edital de Chamamento
na íntegra está disponível no site da Prefeitura da Estância de Atibaia,
www.atibaia.sp.gov.br/Plataforma - Parcerias com Entidades do 3º Setor.
A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de
Administração, torna público e dá conhecimento aos interessados que,
mediante o Chamamento Público nº 007/2018, Processo nº 39.738/2017,
regido pela Lei nº 13.019/2014 e alterações, bem como instrução
02/2016 do TCE/SP e do Decreto Municipal nº 8.416/17, receberá
documentação de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Confessionais
ou Filantrópicas, sem fins lucrativos, regularmente constituídas e
funcionando por no mínimo 1 (um) ano, sediadas ou com representação
atuante e reconhecida na Unidade da Federação e que tenham interesse
em firmar com esta Administração Municipal, através da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, TERMO DE FOMENTO para
execução de Projeto referente à “Ações socioeducativas de reflexão e
simultaneamente articulação com as crianças, maneiras de prevenção
combate à violência e exploração sexual, auxiliando-as para que possa
identificar situações de violência. Ações voltadas para crianças de 06
a 10 anos”. RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA DO CHAMAMENTO PÚBLICO: Os envelopes contendo a
proposta e a documentação das Organizações da Sociedade Civil deverão
ser entregues na Sala de Licitações da Secretaria de Administração,
à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP, na sessão de
processamento do Chamamento Público que será realizada no dia
04/06/2018 impreterivelmente às 10h30minutos, e será presidida pela
Comissão de Seleção e Julgamento Permanente – CSJP, nomeada pela
Portaria nº 4.057-GP de 12/01/2018. Informamos os interessados que o
Edital de Chamamento na íntegra está disponível no site da Prefeitura da
Estância de Atibaia, www.atibaia.sp.gov.br/Plataforma - Parcerias com
Entidades do 3º Setor.

Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de
Administração, torna público e dá conhecimento aos interessados que,
mediante o Chamamento Público nº 008/2018, Processo nº 39.741/2017,
regido pela Lei nº 13.019/2014 e alterações, bem como instrução
02/2016 do TCE/SP e do Decreto Municipal nº 8.416/17, receberá
documentação de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Confessionais
ou Filantrópicas, sem fins lucrativos, regularmente constituídas e
funcionando por no mínimo 1 (um) ano, sediadas ou com representação
atuante e reconhecida na Unidade da Federação e que tenham interesse
em firmar com esta Administração Municipal, através da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, TERMO DE FOMENTO para a
execução de PROJETO referente à “Inclusão social de crianças de 00 a
03 anos em vulnerabilidade social que necessitem de estímulo cognitivo
no período complementar ao escolar”. RECEBIMENTO, ABERTURA
E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO CHAMAMENTO PÚBLICO:
Os envelopes contendo a proposta e a documentação das Organizações
da Sociedade Civil deverão ser entregues na Sala de Licitações da
Secretaria de Administração, à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica –
Atibaia/SP, na sessão de processamento do Chamamento Público que
será realizada no dia 04/06/2018 impreterivelmente às 14horas, e será
presidida pela Comissão de Seleção e Julgamento Permanente – CSJP,
nomeada pela Portaria nº 4.057-GP de 12/01/2018. Informamos os
interessados que o Edital de Chamamento na íntegra está disponível
no site da Prefeitura da Estância de Atibaia, www.atibaia.sp.gov.br/
Plataforma - Parcerias com Entidades do 3º Setor.
A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de
Administração, torna público e dá conhecimento aos interessados que,
mediante o Chamamento Público nº 009/2018, Processo nº 39.744/2017,
regido pela Lei nº 13.019/2014 e alterações, bem como instrução
02/2016 do TCE/SP e do Decreto Municipal nº 8.416/17, receberá
documentação de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Confessionais

ou Filantrópicas, sem fins lucrativos, regularmente constituídas e
funcionando por no mínimo 1 (um) ano, sediadas ou com representação
atuante e reconhecida na Unidade da Federação e que tenham interesse
em firmar com esta Administração Municipal, através da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, TERMO DE FOMENTO para a
execução de PROJETO referente à “Inclusão social de adolescentes
em atividades socioeducativas de preparação para o primeiro emprego
com foco no Bairro Estância Parque”. RECEBIMENTO, ABERTURA
E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO CHAMAMENTO PÚBLICO:
Os envelopes contendo a proposta e a documentação das Organizações
da Sociedade Civil deverão ser entregues na Sala de Licitações da
Secretaria de Administração, à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica –
Atibaia/SP, na sessão de processamento do Chamamento Público que
será realizada no dia 04/06/2018 impreterivelmente às 15h30 minutos,
e será presidida pela Comissão de Seleção e Julgamento Permanente –
CSJP, nomeada pela Portaria nº 4.057-GP de 12/01/2018. Informamos
os interessados que o Edital de Chamamento na íntegra está disponível
no site da Prefeitura da Estância de Atibaia, www.atibaia.sp.gov.br/
Plataforma - Parcerias com Entidades do 3º Setor.
A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de
Administração, torna público e dá conhecimento aos interessados
que, mediante o Chamamento Público nº 010/2018, Processo nº
39.750/2017, regido pela Lei nº 13.019/2014 e alterações, bem como
instrução 02/2016 do TCE/SP e do Decreto Municipal nº 8.416/17,
receberá documentação de Organizações da Sociedade Civil (OSC),
Confessionais ou Filantrópicas, sem fins lucrativos, regularmente
constituídas e funcionando por no mínimo 1 (um) ano, sediadas ou
com representação atuante e reconhecida na Unidade da Federação e
que tenham interesse em firmar com esta Administração Municipal,
através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, TERMO
DE FOMENTO para execução de Projeto referente à “Inclusão
digital de crianças e adolescentes do Bairro Chácaras Fernão Dias e
Bairro Esmeralda”. RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA
SESSÃO PÚBLICA DO CHAMAMENTO PÚBLICO: Os envelopes
contendo a proposta e a documentação das Organizações da Sociedade
Civil deverão ser entregues na Sala de Licitações da Secretaria de
Administração, à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP, na
sessão de processamento do Chamamento Público que será realizada
no dia 05/06/2018 impreterivelmente às 14horas, e será presidida pela
Comissão de Seleção e Julgamento Permanente – CSJP, nomeada pela
Portaria nº 4.057-GP de 12/01/2018. Informamos os interessados que o
Edital de Chamamento na íntegra está disponível no site da Prefeitura da
Estância de Atibaia, www.atibaia.sp.gov.br/Plataforma - Parcerias com
Entidades do 3º Setor.
A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de
Administração, torna público e dá conhecimento aos interessados
que, mediante o Chamamento Público nº 011/2018, Processo nº
39.751/2017, regido pela Lei nº 13.019/2014 e alterações, bem como
instrução 02/2016 do TCE/SP e do Decreto Municipal nº 8.416/17,
receberá documentação de Organizações da Sociedade Civil (OSC),
Confessionais ou Filantrópicas, sem fins lucrativos, regularmente
constituídas e funcionando por no mínimo 1 (um) ano, sediadas ou com
representação atuante e reconhecida na Unidade da Federação e que
tenham interesse em firmar com esta Administração Municipal, através
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, TERMO DE
FOMENTO para a execução de PROJETO referente à “Inclusão social
de crianças e adolescentes com necessidades especiais - deficiência
intelectual e múltipla e/ou com transtornos globais do desenvolvimento,
associados à deficiência intelectual que necessitam de apoio extensivo/
generalizado”. RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA DO CHAMAMENTO PÚBLICO: Os envelopes contendo a
proposta e a documentação das Organizações da Sociedade Civil deverão
ser entregues na Sala de Licitações da Secretaria de Administração,
à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP, na sessão de
processamento do Chamamento Público que será realizada no dia
05/06/2018 impreterivelmente às 15h30minutos, e será presidida pela
Comissão de Seleção e Julgamento Permanente – CSJP, nomeada pela
Portaria nº 4.057-GP de 12/01/2018. Informamos os interessados que o
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Demais informações: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.

a Secretaria de Administração ALTERAR o HORÁRIO de ENTREGA
DOS ENVELOPES e INÍCIO da Sessão Pública do presente certame,
para as 14 horas do dia 03/05/2018. Informamos que a referida ATA
encontra-se disponível aos interessados no site www.atibaia.sp.gov.br.
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,
27 de abril de 2018.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
27 de Abril de 2018.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

ANÁLISE DOC. DE HABILITAÇÃO e ABERTURA DEPRAZO
PARA RECURSO

Edital de Chamamento na íntegra está disponível no site da Prefeitura da
Estância de Atibaia, www.atibaia.sp.gov.br/Plataforma - Parcerias com
Entidades do 3º Setor.

PROCESSO N.º 12.220/18. PREGÃO ELETRÔNICO N° 058/18.
Interessado: Coordenadoria Especial do Idoso. Objeto: Registro de
preços para eventual aquisição de ônibus, DOUBLE DECK, 0 km,
destinado a Coordenadoria Especial do Idoso, 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. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO
o Pregão Eletrônico nº 058/18, referente ao objeto em epígrafe, com o
respectivo valor unitário, entre parênteses, para o lote indicado, ofertado
pela empresa adjudicatária, conforme se descreve abaixo: - DIVENA
LITORAL VEÍCULOS LTDA, para o lote 01 (R$ 1.059.000,00).
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 27 dias
do mês de abril de 2018. Marcos Antônio de Moura. Coordenador
Especial do Idoso.
PROCESSO N° 38.270/2017. PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/18.
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito. OBJETO: Registro de preços
para eventual aquisição de mesas tipo pranchão, destinadas ao uso do
Gabinete do Prefeito, 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 acatamos na íntegra, HOMOLOGAMOS o Pregão Eletrônico
nº 042/18, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor
unitário, entre parênteses, para o lote indicado, ofertado pela empresa
adjudicatária, conforme se descreve abaixo: SUDESTE INDUSTRIA
E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA., para o lote 01
(R$ 630,00). 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 19 dias do mês de abril de 2018. Adauto Batista de Oliveira
Chefe de Gabinete.

PROCESSO N.º 6.967/2018. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º
009/2018. OBJETO: Contratação de empresa, sob regime de empreitada
global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma e
ampliação da EMEI Prof. Rita Lourdes Cardoso. Tornamos público
que, de acordo com as Atas n.º 107/2018, A Comissão Permanente
de Licitações, por unanimidade de seus membros, DECIDIU em
HABILITAR as empresas: CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
e DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, por terem
cumprido com todas as exigências do edital e INABILITAR as empresas
CONSTRUTORA CAMARGO FLUETTI LTDA e CONSTRUTORA
& INCORPORADORA ZANINI SJ CAMPOS LTDA. Assim, concedese 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,
27 de Abril de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO N. 041/18
PROCESSO N.º 40.547/17. PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/18.
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento de materiais
para pavimentação e manutenção, destinados ao uso da Secretaria
de Obras Públicas em diversos bairros do município, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Tornamos público que
na edição do Imprensa Oficial n.º 1977, de 18 de abril de 2018 houve
um erro de informação com relação ao nome da empresa, desta forma,
onde se lê: “GUARANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA .” Leia-Se:
“GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA”.
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
27 de abril de 2.018.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
24 de Abril de 2018.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
AVISO DE ESCLARECIMENTO

ABERTURA DE PROPOSTA

PROCESSO N.º 1.421/2018. CHAMADA PÚBLICA N.º 002/18.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural, para atendimento ao PNAE (Programa
Nacional de Alimentação Escolar) sob a Lei 11.947/2009, para consumo
dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação,
com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. A
Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, comunica aos
interessados que, de acordo com a Ata n° 109/2018, esclarece dúvidas
formuladas por empresa interessada no presente cerame e, esclarece
ainda que em razão de problemas com a agenda de licitações, RESOLVE

PROCESSO N.º 4.510/18. TOMADA DE PREÇOS N.º 003/18.
OBJETO: Contratação de empresa, sob regime de empreitada global,
com fornecimento de materiais e mão de obra, para revitalização da r
José Lucas, Atibaia/SP. Tornamos público que fica designado o dia 09
de maio de 2018, às 14h, na Sala de Licitações da Administração, à
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP, para a abertura dos
envelopes de propostas de preços das empresas HABILITADAS à
presente licitação: ALLTEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
– EPP e CONGRESIL ENGENHARIA LTDA e o envelope de proposta
de preços da empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA,
INABILITADA à presente licitação encontra-se a disposição para
retirada no Departamento de Compras e Licitações, Rua Bruno Sargiani,
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100 – Vila Rica.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
27 de abril de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
AVISO DE ESCLARECIMENTO
PROCESSO Nº 9.871/18 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018.
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa
para agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais
com seguro viagem incluso e hospedagem em hotéis categoria III e IV
estrelas para uso de diversas Secretarias, de forma parcelada, por um
período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no uso de
suas atribuições, comunica aos interessados que, de acordo com a Ata
N. 105/2018, esclarece dúvida formulada por empresa interessada no
certame. Informamos que a Ata está disponível aos interessados no site
www.atibaia.sp.gov.b r/lic/cm.asp. Demais informações: Departamento
de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone:
11 4414-2510
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
27 de abril de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE PENALIDADE
PROCESSO N.º 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”. RERRATIFICAÇÃO
DO TERMO DE PENALIDADE. Em virtude de erro de digitação,
RERRATIFICO o Termo de Penalidade constante sob fls. 97 dos autos,
em nome da empresa ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP, nos
seguintes termos: (...) em decorrência de atrasos na entrega do objeto
da Autorização de Fornecimento nº 4178/17 (…). - CANCELAMENTO
da Ata de Registro de Preços nº 527/17. Retornem os autos à Secretaria
de Administração, para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA
DE ATIBAIA, aos 24 de abril de 2.018. Márcia Aparecida Bernardes Secretária de Educação
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
27 de abril de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
TERMO DE PENALIDADE
Processo n.º 08.472/2018 - TERMO DE PENALIDADE - Vistos, Tratase o processo de Acompanhamento de Execução Contratual do Pregão
Presencial nº 005/18 - Processo 01.785/18, tendo por objeto Prestação de
serviços contínuos de internet, destinados ao uso nos próprio municipais
da Prefeitura da Estância de Atibaia, de forma parcelada, por um período
de 06 (seis) meses. Face ao que consta dos autos a empresa STEMME
TELECOMUNICAÇÕES DOS BRASIL, em decorrência de atrasos
no início da execução dos serviços que se arrastou meses, causando
prejuízos e transtornos a esta Administração, descumpriu o Contrato
Administrativo 020/18 firmado com esta Prefeitura, caracterizando
infração previstas nos artigos 78, 79 e 87 da Lei 8.666/93 – Lei de
Licitações. Em consonância com o parecer da Procuradoria Geral
do Município, bem como as razões expostas pelo Departamento de
Compras e Licitações às fls. 110/115, que acolho na íntegra, aplico-lhe
as seguintes sanções: - Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo

n.º 20/18; - Suspensão pelo período de 06 (seis) meses, ao direito de
licitar e impedimento de contratar com o Município de Atibaia, com
fundamento nos Artigos 77 ao 79 e artigo 87 da Lei de Licitações nº
8.666/93 e nos termos da cláusula 9ª do Contrato em referência. Ficandolhe 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. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, aos 27 de abril
de 2.018. Jairo de Oliveira Bueno - Secretário de Administração
Departamento de Compras e Licitações, 27 de abril de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATOS

Processo nº 08.095/14 – Dispensa n° 005/14 – 4° Termo de Aditamento
ao Contrato de Locação n.º 043/14 – Locatária: Prefeitura da Estância
de Atibaia – Locador: Luiz Antônio De Oliveira – Objeto: Prorrogação
de prazo – Vigência: 06 meses – Valor: R$ 17.715,60 – Assinatura:
23/03/18.
Processo nº 12.043/09 – Dispensa n° 007/09 – 11° Termo de Aditamento
ao Contrato de Locação n.º 076/09 – Locatária: Prefeitura da Estância
de Atibaia – Locador: Milton Facio Empreendimento Imobiliários,
Restaurante, Pesqueiro, Eventos e Pousada Ltda. - ME – Objeto:
Prorrogação de prazo – Vigência: 06 meses – Valor: R$ 21.783,30 –
Assinatura: 12/04/18.
Processo nº 11.880/18 – Termo de Contrato Administrativo n.º 038/18
– Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Anfla
Produtos para Diagnóstico Laboratorial Ltda – EPP – Objeto: Aquisição
de Reagentes Controcel e Triacel, destinados ao uso do Setor de
Hematologia do Laboratório Municipal, da Secretaria Municipal de
Saúde – Vigência: 12 meses – Valor: R$ 2.400,00 – Assinatura: 18/04/18.
Processo nº 06.099/17 – Concorrência Pública n° 002/17 – Termo
de Contrato Administrativo n.º 040/18 – Contratante: Prefeitura da
Estância de Atibaia – Contratada: Solovia Engenharia e Construções
Ltda – Objeto: Execução de serviços de reforma e manutenção na EMEF
Waldemar Bastos Buller – Vigência: 90 dias – Valor: R$ 199.999,31 –
Assinatura: 25/04/18.
Processo nº 14.855/16 – 6° Termo de Aditamento ao Contrato
Administrativo n.º 047/16 – Contratante: Prefeitura da Estância de
Atibaia – Contratado: Lucas de Lima – Objeto: Prorrogação de prazo –
Vigência: 12meses – Valor: R$ 17.280,00 – Assinatura: 13/04/18.
Secretaria de Administração, 27 de abril de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE ATAS
Tornamos público que as Atas de Registro de Preços relacionadas a
seguir, encontram-se disponíveis no site: www.atibaia.sp.gov.br e no
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura da Estância de
Atibaia, à Rua Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia-SP.
PROCESSO N.º 02.154/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de móveis, 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 28/03/2019).
Atibaia, 28 de Março de 2.018.
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Ata de Registro de Preços n.º 142/18
Empresa: GREGORIO’S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA – EPP.
COTA PRINCIPAL

Lote: 14
Descrição: Estação de trabalho; estação de trabalho 1200 x 1200 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1200 x 1200 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200
x 450 mm (LXAXP), com tampo frontal em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02
mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 22
Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 495,00
Valor Total: R$ 10.890,00
Lote: 15
Descrição: Estação de trabalho, estação de trabalho 1200 x 1400 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1200 x 1400 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200
x 450 mm (L x A x P), com tampo frontal em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02
mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 540,00

Valor Total: R$ 10.890,00

Lote: 27
Descrição: Mesa redonda 1200 mm de diâmetro, mesa com tampo em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de
espessura e 1200 mm de diâmetro, na altura de 750 mm, sobreposto
à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com pés
confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura, elaborados
em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés têm como acabamento
nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e
sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15 mm,
com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo
com as normas vigentes;
Consumo Estimado Anual: 11
Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 299,99
Valor Total: R$ 8.100,0
Lote: 28
Descrição: Mesa retangular, mesa retangular para reunião 2400 x 1200
mm; em mdp com tampo de 25 mm, melamina, com 1200 mm (largura)
x 2400 mm (comprimento) x altura entre 720 mm e 750 mm, bordas
revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm, pés
metálicos com pintura epoxi, pés em chapa, pintura eletrostática a pó
ou líquida; cor argila, não sendo permitidas quinas vivas, painel frontal
em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com
as bordas encabeçadas com perfil de borda de poliestileno, não sendo
permitidas quinas vivas; a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epoxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado
de acordo com as normas vigentes;
Consumo Estimado Anual: 11
Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 599,99
Valor Total: R$ 3.299,89
COTA RESERVADA
Lote: 47
Descrição: Estação de trabalho; estação de trabalho 1200 x 1200 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1200 x 1200 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200
x 450 mm (LXAXP), com tampo frontal em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02
mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de
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alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 08
Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 495,00
Valor Total: R$ 13.960,00

Lote: 60
Descrição: Mesa redonda 1200 mm de diâmetro, mesa com tampo em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de
espessura e 1200 mm de diâmetro, na altura de 750 mm, sobreposto
à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com pés
confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura, elaborados
em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés têm como acabamento
nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e
sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15 mm,
com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo
com as normas vigentes;
Consumo Estimado Anual: 04
Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 299,99
Valor Total: R$ 1.199,96
Ata de Registro de Preços n.º 143/18
Empresa: I. J. LANZA MOVEIS EIRELI.
COTA PRINCIPAL
Lote: 24
Descrição: Longarina, longarina secretária 03 lugares: longarina
secretária 03 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1400
x 1000 x 425 mm (LXAXP), com encosto e assento confeccionados em
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor preto,
com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma
injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no
mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m3, encosto com
espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e
assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade,
confeccionada em estrutura metálica seção retangular 50 x 30 mm
(chapa 18), totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e
pintura com tinta epóxi na preta, com sapatas envolventes injetadas em
polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 07
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 258,60
Valor Total: R$ 1.810,20
Lote: 25
Descrição: Longarina, longarina secretária 04 lugares: longarina
secretária 04 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2000
x 1000 x 425 mm (LXAXP), com encosto e assento confeccionados em
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor preto,
com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma
injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no
mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m3, encosto com
espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e
assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade,
confeccionada em estrutura metálica de seção retangular 50 x 30 mm
(chapa 18), totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e
pintura com tinta epóxi na preta, com sapatas envolventes injetadas em

polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as legislações vigentes;
Consumo Estimado Anual: 07
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 349,50
Valor Total: R$ 2.446,50
Lote: 26
Descrição: Mesa redonda 1000 mm de diâmetro, mesa com tampo em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de
espessura e 1000 mm de diâmetro, na altura de 750 mm, sobreposto
à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com pés
confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura, elaborados
em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés têm como acabamento
nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e
sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15 mm,
com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo
com as normas vigentes;
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 238,20
Valor Total: R$ 3.573,00
Lote: 30
Descrição: Mesa retangular 1600x600mm, mesa retangular com gavetas
1600 x 600 mm: mesa retangular com gavetas em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com
perfil de PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com
tampo retangular medindo 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na
altura de 750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada
de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300
mm x 200 mm x 450 mm (L x A x P), Com tampo frontal em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas
as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18
mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda
de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas
vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 45
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 432,00
Valor Total: R$ 19.440,00
Lote: 31
Descrição: Paneleiro, com 2 portas; estrutura 100% MDF; puxadores
de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; 3 prateleiras
internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 40 cm;
profundidade aproximada: 28,5 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.
Consumo Estimado Anual: 20
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 477,00
Valor Total: R$ 9.540,00
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Lote: 32
Descrição: Paneleiro, com 4 portas; estrutura 100% MDF; puxadores
de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; 4 prateleiras
internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 70 cm;
profundidade aproximada: 49,6 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.
Consumo Estimado Anual: 20
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 790,00
Valor Total: R$ 15.800,00
COTA RESERVADA
Lote: 38
Descrição: Armário aberto tipo estante porta baixa 1700 x 900 x 500 (L x
A x P), armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa única
de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18
mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das
bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com
02 mm de espessura, com 02 portas de abrir (vão de baixo) de 700 mm
em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com espessura
de 18 mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico
texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura
com travamento inferior e superior, com 02 prateleiras móveis (uma no
vão de baixo com porta e outra vão superior) de chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestidas em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
prazo de garantia de no mínimo de 12 meses e fabricado de acordo com
as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 04
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 599,00
Valor Total: R$ 2.396,00
Lote: 57
Descrição: Longarina, longarina secretária 03 lugares: longarina
secretária 03 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1400 x
1000 x 425 mm (L x A x P), com encosto e assento confeccionados em
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor preto,
com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma
injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no
mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m3, encosto com
espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e
assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade,
confeccionada em estrutura metálica seção retangular 50 x 30 mm
(chapa 18), totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e
pintura com tinta epóxi na preta, com sapatas envolventes injetadas em
polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 03
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 258,60
Valor Total: R$ 775,80
Ata de Registro de Preços n.º 144/18
Empresa: L. S. AGUIAR MÓVEIS EPP.
COTA PRINCIPAL
Lote: 11
Descrição: Cadeira fixa, base contínua, sem apoio de braços; cadeira
fixa, base contínua, sem apoio de braços: cadeira fixa sem apoio de
braços, com concha dupla, com encosto e assento confeccionados em
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor

azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento
em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com
espessura de no mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/
m3, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura
e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40
cm de profundidade, estrutura fixa contínua para cadeira em tubo de aço
curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa
do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações
vigentes, ou seja, norma NR 17, ABNT 13.962.
Consumo Estimado Anual: 75
Unidade: UN
Marca: Frisokar
Valor Unitário: R$ 112,00
Valor Total: R$ 8.400,00
Lote: 33
Descrição: Poltrona giratória tipo presidente, com concha dupla, com
encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada
anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta
resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção
em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano,
moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 40 mm,
apresentando densidade de 55 a 65 kg/m3, encosto com espaldar alto
medindo no mínimo (48 larg. x 56 alt.), assento medindo no mínimo (45
larg. x 45 prof.), com apoio para braços fixos em poliuretano injetado,
sistema de regulagem mecânico de altura e inclinação com trava
(relax) para o encosto e regulagem pneumático (a gás) de altura para
o assento, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodízios
duplos de nylon, base confeccionada em aço com acabamento em capas
de polipropileno, pintura em tinta epóxi, na cor cinza claro, prazo de
garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações
vigentes ABNT NBR 13962.
Consumo Estimado Anual: 07
Unidade: UN
Marca: Frisokar
Valor Unitário: R$ 399,80
Valor Total: R$ 2.798,60
Ata de Registro de Preços n.º 145/18
Empresa: MARFMÓVEIS EIRELI EPP.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Armário, armário de aço; com 08 portas; com pitão
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta;
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; medidas
aproximadas: 1930 mm x 690 mm x 400 mm; garantia mínima: 6 meses.
Consumo Estimado Anual: 16
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 295,00
Valor Total: R$ 4.720,00
Lote: 02
Descrição: Armário; armário de aço; com 12 portas; com pitão
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta;
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo;
medidas aproximadas: 1975 mm x 925 mm x 420 mm; garantia mínima:
06 meses.
Consumo Estimado Anual: 16
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 418,00
Valor Total: R$ 6.688,00
Lote: 03
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Descrição: Armário; armário de aço; com 20 portas; com pitão
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta;
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; medidas
aproximadas: 1975 mm x 1225 mm x 420 mm; garantia mínima: 06
meses.
Consumo Estimado Anual: 16
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 608,00
Valor Total: R$ 9.728,00

Lote: 07
Descrição: Armário baixo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) - 2 portas;
armário baixo medindo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) com estrutura
externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo
fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila,
com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda
de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas de abrir em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 18 mm
revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na
cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento
inferior e superior, com 01 prateleira móvel, de chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as
normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 22
Unidade: UN
Marca: Marzo
Valor Unitário: R$ 348,00
Valor Total: R$ 7.656,00
Lote: 08
Descrição: Armário de aço; armário de aço aberto para pasta AZ;
especificações: armário de aço reforçado para pasta AZ, sem porta com
50 divisórias, chapa 26; 0,45 mm, com 04 prateleiras fixas, 10 vãos
individuais em cada prateleira, capacidade 60 kg para 50 pastas AZ,
pintura eletrostática a pó na cor cinza; medidas: mínimo de 1980 mm
altura, mínimo de 1100 mm largura, mínimo de 320 mm de profundidade,
com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as
normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 04
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 1.110,00
Valor Total: R$ 4.440,00
Lote: 09
Descrição: Armário de aço fechado; armário de aço medindo 1980 x
900 x 450 mm (A x L x P) contendo 02 portas de abrir, com no mínimo
03 dobradiças, 04 prateleiras ajustáveis, maçanetas em aço inox e
fechadura cilíndrica, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de
0,79 mm (chapa nº 22) para o corpo, porta e prateleiras, com tratamento
antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor cinza, com garantia
de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 22
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 668,00
Valor Total: R$ 14.696,00
Lote: 10
Descrição: Arquivo de aço com 04 gavetas; arquivo de aço com 04
gavetas 1335 x 470 x 710 mm: arquivo de aço tipo vertical medindo 1335
x 470 x 710 mm (A x L x P) com 04 gavetas deslizantes em carrinhos
telescópicos, formato “ofício” para pastas suspensas, com fechadura
cilíndrica, puxadores de aço e porta etiqueta, estrutura de móvel rígido,
com chapas nas seguintes espessuras: caixa e gavetas com no mínimo
0,79 mm (chapa 22) e estrutura com no mínimo 1,27 mm, folhas de

aço com tratamento antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor
cinza, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com
as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 45
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 645,00
Valor Total: R$ 29.025,00
Lote: 12
Descrição: Cadeira fixa, base palito, sem apoio de braços; com concha
dupla, encosto e assento confeccionado em madeira compensada,
moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá
de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento
em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de
poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 25
mm., apresentando densidade de 45 à 55 kg/m3, encosto com espaldar
baixo medindo no mínimo 35 cm de larg. x 35 cm de altura, e assento
medindo no mínimo 45 cm de larg. x 40 cm. de profundidade, estrutura
fixa tipo palito para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de
25,40 mm., espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado
de 3,35 mm., totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e
pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes
injetadas em polipropileno. prazo de garantia de no mínimo 12 meses;
obs. o produto deve estar em conformidade com as normas NR 17
ABNT NBR 13962.
Consumo Estimado Anual: 112
Unidade: UN
Marca: Projeflex
Valor Unitário: R$ 96,00
Valor Total: R$ 10.752,00
Lote: 13
Descrição: Cadeira giratória digitador; com concha dupla, com
encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada
anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta
resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção
em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano,
moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 30 mm,
apresentando densidade de 50 a 65 kg/m3, encosto com espaldar baixo
medindo no mínimo (35 cm larg. x 35 cm alt.) e regulagem de altura,
assento medindo no mínimo (45 cm larg. x 40 cm prof.), com apoio
para braços fixos em poliuretano injetado com regulagem na vertical,
sistema de regulagem de altura e inclinação (back system), regulagem
pneumático (a gás) de altura para o assento, tubo central em aço, base
formada por 05 patas e rodízios duplos de nylon, base confeccionada em
aço com acabamento em capas de polipropileno, pintura em tinta epóxi,
na cor cinza claro, prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado
de acordo com as legislações vigentes; base de sustentação dever ser
soldada(não encaixada); obs. o produto deve estar em conformidade
com as normas NR 17 BNT 13.962.
Consumo Estimado Anual: 90
Unidade: UN
Marca: Projeflex
Valor Unitário: R$ 244,00
Valor Total: R$ 21.960,00
Lote: 18
Descrição: Estante de aço, com 09 prateleiras, semi-industrial; reforçada
produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização
e pintura epoxi a pó por processo eletrostático; prateleiras com 3ª
dobra e reforço de ômega de fundo; especificações: altura: 3:00 m;
profundidade: 0,40 cm; largura: 0,92 nº de prateleiras: 09; altura entre as
prateleiras: mínimo de 0,30 cm; prateleira: chapa 22 / 0,75 mm; coluna
bitola: chapa 3 16; l3 50 x 30 furo oblongo; capacidade: até 130 kg
por plano; reforço ômega: 01 pintura eletrostática epoxi a pó; estrutura
desmontável; planos reguláveis cor cinza; parafusos sextavados com
porca unc 1/4” x ½”; o item deverá ser entregues montado; garantia de
no mínimo 12 meses; fabricação de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 22
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Lote: 21
Descrição: Longarina, longarina plástica 02 lugares: longarina plástica
2 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1000 x 800 x 550
mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta;
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Marca: Frisokar
Valor Unitário: R$ 138,00
Valor Total: R$ 2.070,00
Lote: 22
Descrição: Longarina, longarina plástica 03 lugares: longarina plástica
3 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1600 x 800 x 550
mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta;
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Marca: Frisokar
Valor Unitário: R$ 208,00
Valor Total: R$ 3.120,00
Lote: 23
Descrição: Longarina, longarina plástica 04 lugares: longarina plástica
4 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2200 x 800 x 550
mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta;
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Marca: Frisokar
Valor Unitário: R$ 257,00
Valor Total: R$ 3.855,00
COTA RESERVADA
Lote: 34
Descrição: Armário, armário de aço; com 08 portas; com pitão
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta;
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; medidas
aproximadas: 1930 mm x 690 mm x 400 mm; garantia mínima: 6 meses.
Consumo Estimado Anual: 06
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 295,00
Valor Total: R$ 1.770,00
Lote: 35
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Descrição: Armário; armário de aço; com 12 portas; com pitão
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta;
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo;
medidas aproximadas: 1975 mm x 925 mm x 420 mm; garantia mínima:
06 meses.
Consumo Estimado Anual: 06
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 418,00
Valor Total: R$ 2.508,00
Lote: 40
Descrição: Armário baixo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) - 2 PORTAS;
armário baixo medindo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) com estrutura
externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo
fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila,
com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda
de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas de abrir em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 18 mm
revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na
cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento
inferior e superior, com 01 prateleira móvel, de chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as
normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 08
Unidade: UN
Marca: Marzo
Valor Unitário: R$ 348,00
Valor Total: R$ 2.784,00
Lote: 41
Descrição: Armário de aço; armário de aço aberto para pasta AZ;
especificações: armário de aço reforçado para pasta AZ, sem porta com
50 divisórias, chapa 26; 0,45 mm, com 04 prateleiras fixas, 10 vãos
individuais em cada prateleira, capacidade 60 kg para 50 pastas AZ,
pintura eletrostática a pó na cor cinza; medidas: mínimo de 1980 mm
altura, mínimo de 1100 mm largura, mínimo de 320 mm de profundidade,
com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as
normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 02
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 1.110,00
Valor Total: R$ 2.220,00
Lote: 45
Descrição: Cadeira fixa, base palito, sem apoio de braços; com concha
dupla, encosto e assento confeccionado em madeira compensada,
moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá
de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento
em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de
poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 25
mm., apresentando densidade de 45 à 55 kg/m3, encosto com espaldar
baixo medindo no mínimo 35 cm de larg. x 35 cm de altura, e assento
medindo no mínimo 45 cm de larg. x 40 cm. de profundidade, estrutura
fixa tipo palito para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de
25,40 mm., espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado
de 3,35 mm., totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e
pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes
injetadas em polipropileno. prazo de garantia de no mínimo 12 meses;
obs. o produto deve estar em conformidade com as normas NR 17
ABNT NBR 13962.
Consumo Estimado Anual: 38
Unidade: UN
Marca: Projeflex
Valor Unitário: R$ 96,00
Valor Total: R$ 3.648,00
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Lote: 46
Descrição: Cadeira giratória digitador; com concha dupla, com
encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada
anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta
resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção
em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano,
moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 30 mm,
apresentando densidade de 50 a 65 kg/m3, encosto com espaldar baixo
medindo no mínimo (35 cm larg. x 35 cm alt.) e regulagem de altura,
assento medindo no mínimo (45 cm larg. x 40 cm prof.), com apoio
para braços fixos em poliuretano injetado com regulagem na vertical,
sistema de regulagem de altura e inclinação (back system), regulagem
pneumático (a gás) de altura para o assento, tubo central em aço, base
formada por 05 patas e rodízios duplos de nylon, base confeccionada em
aço com acabamento em capas de polipropileno, pintura em tinta epóxi,
na cor cinza claro, prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado
de acordo com as legislações vigentes; base de sustentação dever ser
soldada(não encaixada); obs. o produto deve estar em conformidade
com as normas NR 17 ABNT 13.962.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: UN
Marca: Projeflex
Valor Unitário: R$ 244,00
Valor Total: R$ 7.320,00
Ata de Registro de Preços n.º 146/18
Empresa: PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – ME.
COTA RESERVADA
Lote: 36
Descrição: Armário; armário de aço; com 20 portas; com pitão
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta;
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; medidas
aproximadas: 1975 mm x 1225 mm x 420 mm; garantia mínima: 06
meses.
Consumo Estimado Anual: 06
Unidade: UN
Marca: PZ
Valor Unitário: R$ 528,00
Valor Total: R$ 3.168,00
Lote: 37
Descrição: Armário aberto tipo estante 1800 X 900 X 500 (A x L x P),
armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa única de
madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18
mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das
bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02
mm de espessura, com 04 prateleiras móveis, de chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as
normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 04
Unidade: UN
Marca: PZ
Valor Unitário: R$ 590,00
Valor Total: R$ 2.360,00
Lote: 39
Descrição: Armário alto 1600 x 900 x 500 mm (A x L x P); armário alto
com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta
densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base
com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado
na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil
fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas
de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
com espessura de 18 mm revestida em ambas as faces em laminado

melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica,
fechadura com travamento inferior e superior, com 03 prateleiras móveis,
de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm
de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses
e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: PZ
Valor Unitário: R$ 597,00
Valor Total: R$ 2.985,00
Ata de Registro de Preços n.º 147/18
Empresa: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME.
COTA PRINCIPAL
Lote: 04
Descrição: Armário aberto tipo estante 1800 X 900 X 500 (AXLXP),
armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa única de
madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18
mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das
bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02
mm de espessura, com 04 prateleiras móveis, de chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as
normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 11
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 492,00
Valor Total: R$ 5.412,00
Lote: 05
Descrição: Armário aberto tipo estante porta baixa 1700 x 900 x 500
(AXLXP), armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais
com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda
de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas de abrir (vão
de baixo) de 700 mm em chapa única de madeira aglomerada de alta
densidade com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces de
laminado melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de
alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com 02
prateleiras móveis (uma no vão de baixo com porta e outra vão superior)
de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm
de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo de 12
meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 11
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 542,99
Valor Total: R$ 5.972,89
Lote: 06
Descrição: Armário alto 1600 x 900 x 500 mm (A x L x P); armário alto
com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta
densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base
com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado
na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil
fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas
de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
com espessura de 18 mm revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica,
fechadura com travamento inferior e superior, com 03 prateleiras móveis,
de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm
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de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses
e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 564,00
Valor Total: R$ 8.460,00

Lote: 16
Descrição: Estação de trabalho, estação de trabalho 1400 x 1400 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1400 x 1400 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200
x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02
mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 474,99
Valor Total: R$ 7.124,85
Lote: 17
Descrição: Estação de trabalho, estação de trabalho 1400 x 1600 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1400 x 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200
x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02
mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15

Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 489,99
Valor Total: R$ 7.349,85

Lote: 19
Descrição: Estante de aço, medidas: 1980 x 900 x 500 mm, aberta nos
fundos e laterais, medindo 1980 mm de altura, com 06 prateleiras de 900
mm de largura x 500 mm de profundidade, para suportar carga útil de no
mínimo 100 kg por prateleira, as chapas de aço deverão ter dois reforços
em ômega obedecendo as espessuras: prateleiras de 0,95 mm(chapa
nº20), colunas em perfil “l” em chapa de 1,98 mm(chapa nº14). Perfurado
de 5 em 5 cm para regulagem de altura das prateleiras, reforço em “x”
no fundo e nas laterais, folhas de aço com tratamento antiferruginoso e
pintura eletrostática na cor cinza. O móvel será acondicionado de modo
garantir o recebimento em perfeito estado, com garantia de no mínimo
12 meses e fabricação de acordo com as normas vigentes. o item deve
ser entregue montado.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: UN
Marca: Tecma
Valor Unitário: R$ 324,99
Valor Total: R$ 9.749,70
Lote: 20
Descrição: Gaveteiro volante, gaveteiro volante 600 x 400 x 500 mm:
gaveteiro volante com estrutura externa em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm
de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das
bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com
02 mm de espessura, medindo aproximadamente 600 x 400 x 500 mm
(A x L x P), com 04 gavetas deslizando sobre guia telescópica com
roldanas de nylon, com puxadores de alça metálica, fechadura com
travamento inferior e superior, com pés em rodízios em plástico, com
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as
normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 316,00
Valor Total: R$ 9.480,00
Lote: 29
Descrição: Mesa retangular 1600x600mm, mesa retangular 1600 x
600 mm: mesa retangular em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo
retangular medindo 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura
de 750 mm; painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila; a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 11
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 290,00
Valor Total: R$ 3.190,00
COTA RESERVADA
Lote: 42
Descrição: Armário de aço fechado; armário de aço medindo 1980 x
900 x 450 mm (L x A x P) contendo 02 portas de abrir, com no mínimo
03 dobradiças, 04 prateleiras ajustáveis, maçanetas em aço inox e
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fechadura cilíndrica, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de
0,79 mm (chapa nº 22) para o corpo, porta e prateleiras, com tratamento
antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor cinza, com garantia
de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 08
Unidade: UN
Marca: Fatto
Valor Unitário: R$ 383,99
Valor Total: R$ 3.071,92
Lote: 43
Descrição: Arquivo de aço com 04 gavetas; arquivo de aço com 04
gavetas 1335 x 470 x 710 mm: arquivo de aço tipo vertical medindo 1335
x 470 x 710 mm (L x A x P) com 04 gavetas deslizantes em carrinhos
telescópicos, formato “ofício” para pastas suspensas, com fechadura
cilíndrica, puxadores de aço e porta etiqueta, estrutura de móvel rígido,
com chapas nas seguintes espessuras: caixa e gavetas com no mínimo
0,79 mm (chapa 22) e estrutura com no mínimo 1,27 mm, folhas de
aço com tratamento antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor
cinza, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com
as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Marca: Fatto
Valor Unitário: R$ 539,99
Valor Total: R$ 8.099,85
Lote: 44
Descrição: Cadeira fixa, base contínua, sem apoio de braços; cadeira
fixa, base contínua, sem apoio de braços: cadeira fixa sem apoio de
braços, com concha dupla, com encosto e assento confeccionados em
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor
azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento
em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com
espessura de no mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/
m3, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura
e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40
cm de profundidade, estrutura fixa contínua para cadeira em tubo de aço
curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa
do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações
vigentes, ou seja, norma NR 17, ABNT 13.962.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 131,97
Valor Total: R$ 3.299,25
Lote: 48
Descrição: Estação de trabalho, estação de trabalho 1200 x 1400 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1200 x 1400 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200
x 450 mm (L x A x P), com tampo frontal em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02

mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes;
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 519,00
Valor Total: R$ 2.595,00
Lote: 49
Descrição: Estação de trabalho, estação de trabalho 1400 x 1400 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1400 x 1400 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200
x 450 mm (L x A x P), com tampo frontal em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02
mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 474,99
Valor Total: R$ 2.374,95
Lote: 50
Descrição: Estação de trabalho, estação de trabalho 1400 x 1600 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1400 x 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200
x 450 mm (L x A x P), com tampo frontal em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02
mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo
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produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 489,99
Valor Total: R$ 2.449,95

Lote: 51
Descrição: Estante de aço, com 09 prateleiras, semi-industrial; reforçada
produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização
e pintura epoxi a pó por processo eletrostático; prateleiras com 3ª dobra e
reforço de ômega de fundo; especificações: altura: 3:00 m; profundidade:
0,40 cm; largura: 0,92 nº de prateleiras: 09; altura entre as prateleiras:
mínimo de 0,30 cm; prateleira: chapa 22 / 0,75 mm; coluna bitola: chapa
3 16; l3 50 x 30 furo oblongo; capacidade: até 130 kg por plano; reforço
ômega: 01 pintura eletrostática epoxi a pó; estrutura desmontável;
planos reguláveis cor cinza; parafusos sextavados com porca unc 1/4”
x ½”; o item deverá ser entregues montado; garantia de no mínimo 12
meses; fabricação de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 08
Unidade: UN
Marca: Tecma
Valor Unitário: R$ 373,99
Valor Total: R$ 2.991,92
Lote: 52
Descrição: Estante de aço, medidas: 1980 x 900 x 500 mm, aberta nos
fundos e laterais, medindo 1980 mm de altura, com 06 prateleiras de 900
mm de largura x 500 mm de profundidade, para suportar carga útil de no
mínimo 100 kg por prateleira, as chapas de aço deverão ter dois reforços
em ômega obedecendo as espessuras: prateleiras de 0,95 mm(chapa
nº20), colunas em perfil “l” em chapa de 1,98 mm(chapa nº14). Perfurado
de 5 em 5 cm para regulagem de altura das prateleiras, reforço em “x”
no fundo e nas laterais, folhas de aço com tratamento antiferruginoso e
pintura eletrostática na cor cinza. O móvel será acondicionado de modo
garantir o recebimento em perfeito estado, com garantia de no mínimo
12 meses e fabricação de acordo com as normas vigentes. O item deve
ser entregue montado.
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: UN
Marca: Tecma
Valor Unitário: R$ 324,99
Valor Total: R$ 3.249,90
Lote: 53
Descrição: Gaveteiro volante, gaveteiro volante 600 x 400 x 500 mm:
gaveteiro volante com estrutura externa em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm
de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das
bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com
02 mm de espessura, medindo aproximadamente 600 x 400 x 500 mm (L
x A x P), com 04 gavetas deslizando sobre guia telescópica com roldanas
de nylon, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento
inferior e superior, com pés em rodízios em plástico, com prazo de
garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas
vigentes.
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 316,00
Valor Total: R$ 3.160,00
Lote: 54
Descrição: Longarina, longarina plástica 02 lugares: longarina plástica
2 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1000 x 800 x 550
mm (L x A x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de

largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta;
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 124,99
Valor Total: R$ 624,95
Lote: 55
Descrição: Longarina, longarina plástica 03 lugares: longarina plástica
3 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1600 x 800 x 550
mm (L x A x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta;
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 189,99
Valor Total: R$ 949,95
Lote: 56
Descrição: Longarina, longarina plástica 04 lugares: longarina plástica
4 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2200 x 800 x 550
mm (L x A x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta;
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 254,99
Valor Total: R$ 1.274,95
Lote: 58
Descrição: Longarina, longarina secretária 04 lugares: longarina
secretária 04 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2000 x
1000 x 425 mm (L x A x P), com encosto e assento confeccionados em
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor preto,
com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma
injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no
mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m3, encosto com
espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e
assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade,
confeccionada em estrutura metálica de seção retangular 50 x 30 mm
(chapa 18), totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e
pintura com tinta epóxi na preta, com sapatas envolventes injetadas em
polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 03
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 354,99
Valor Total: R$ 1.064,97
Lote: 59
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Descrição: Mesa redonda 1000 mm de diâmetro, mesa com tampo em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de
espessura e 1000 mm de diâmetro, na altura de 750 mm, sobreposto
à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com pés
confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura, elaborados
em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés têm como acabamento
nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e
sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15 mm,
com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo
com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 239,99
Valor Total: R$ 1.199,95
Lote: 61
Descrição: Mesa retangular, mesa retangular para reunião 2400 x 1200
mm; em mdp com tampo de 25 mm, melamina, com 1200 mm (largura)
x 2400 mm (comprimento) x altura entre 720 mm e 750 mm, bordas
revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm, pés
metálicos com pintura epoxi, pés em chapa, pintura eletrostática a pó
ou líquida; cor argila, não sendo permitidas quinas vivas, painel frontal
em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com
as bordas encabeçadas com perfil de borda de poliestileno, não sendo
permitidas quinas vivas; a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epoxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado
de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 04
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 392,99
Valor Total: R$ 1.571,96

Lote: 62
Descrição: Mesa retangular 1600x600 mm, mesa retangular 1600 x
600 mm: mesa retangular em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo
retangular medindo 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura
de 750 mm; painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila; a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 04
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 290,00
Valor Total: R$ 1.160,00
Lote: 63
Descrição: Mesa retangular 1600x600 mm, mesa retangular com gavetas
1600 x 600 mm: mesa retangular com gavetas em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com
perfil de PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com
tampo retangular medindo 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na
altura de 750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada

de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300
mm x 200 mm x 450 mm (L x A x P), Com tampo frontal em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas
as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18
mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda
de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas
vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro,
com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 399,00
Valor Total: R$ 5.985,00
Lote: 64
Descrição: Paneleiro, com 2 portas; estrutura 100% MDF; puxadores
de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; 3 prateleiras
internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 40 cm;
profundidade aproximada: 28,5 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.
Consumo Estimado Anual: 07
Unidade: UN
Marca: Itatiaia
Valor Unitário: R$ 475,00
Valor Total: R$ 3.325,00
Lote: 65
Descrição: Paneleiro, com 4 portas; estrutura 100% MDF; puxadores
de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; 4 prateleiras
internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 70 cm;
profundidade aproximada: 49,6 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.
Consumo Estimado Anual: 07
Unidade: UN
Marca: Itatiaia
Valor Unitário: R$ 624,99
Valor Total: R$ 4.374,30
Lote: 66
Descrição: Poltrona giratória tipo presidente, com concha dupla, com
encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada
anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta
resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção
em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano,
moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 40 mm,
apresentando densidade de 55 a 65 kg/m3, encosto com espaldar alto
medindo no mínimo (48 larg. x 56 alt.), assento medindo no mínimo (45
larg. x 45 prof.), com apoio para braços fixos em poliuretano injetado,
sistema de regulagem mecânico de altura e inclinação com trava
(relax) para o encosto e regulagem pneumático (a gás) de altura para
o assento, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodízios
duplos de nylon, base confeccionada em aço com acabamento em capas
de polipropileno, pintura em tinta epóxi, na cor cinza claro, prazo de
garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações
vigentes ABNT NBR 13962.
Consumo Estimado Anual: 03
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 264,87
Valor Total: R$ 794,61
PROCESSO N.º 03.240/18
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Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos,
lista 01/2018, destinados ao atendimento das farmácias da Secretaria
Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/04/2019).
Atibaia, 03 de Abril de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 153/18
Empresa: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Lote: 05
Descrição: Carvedilol 12,5 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 244.800
Unidade: CO
Marca: Torrent
Valor Unitário: R$ 0,112
Valor Total: R$ 27.417,60
Lote: 06
Descrição: Carvedilol 25 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 139.200
Unidade: CO
Marca: Torrent
Valor Unitário: R$ 0,142
Valor Total: R$ 19.766,40
Lote: 07
Descrição: Carvedilol 3,125 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 139.200
Unidade: CO
Marca: Torrent
Valor Unitário: R$ 0,093
Valor Total: R$ 12.945,60
Lote: 08
Descrição: Carvedilol 6,25 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 208.800
Unidade: CO
Marca: Torrent
Valor Unitário: R$ 0,094
Valor Total: R$ 19.627,20
Lote: 29
Descrição: Sertralina, cloridrato 50 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 684.000
Unidade: CO
Marca: Torrent
Valor Unitário: R$ 0,091
Valor Total: R$ 62.244,00
Ata de Registro de Preços n.º 154/18
Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI.
Lote: 23
Descrição: Metronidazol 500 mg / 5 g geleia vaginal bisnaga com 50 g.
Consumo Estimado Anual: 1.920
Unidade: BS
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 3,71
Valor Total: R$ 7.123,20
Ata de Registro de Preços n.º 155/18
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
Lote: 17
Descrição: Haloperidol 2% solução oral gotas frasco com 20ml.
Consumo Estimado Anual: 540

Unidade: FR
Marca: União Química
Valor Unitário: R$ 2,218
Valor Total: R$ 1.197,72

Ata de Registro de Preços n.º 156/18
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Lote: 02
Descrição: Carbamazepina 200 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 600.000
Unidade: CO
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 0,07
Valor Total: R$ 42.000,00
Lote: 04
Descrição: Carbonato de cálcio equivalente a 500 mg de CA++
comprimido.
Consumo Estimado Anual: 93.600
Unidade: CO
Marca: Imec
Valor Unitário: R$ 0,089
Valor Total: R$ 8.330,40
Lote: 11
Descrição: Cloreto de sódio 9 mg + cloreto de benzalcônio 0,1 mg
solução nasal frasco com 30ml.
Consumo Estimado Anual: 2.160
Unidade: FR
Marca: Farmace
Valor Unitário: R$ 0,625
Valor Total: R$ 1.350,00
Lote: 16
Descrição: Glibenclamida 5 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 804.000
Unidade: CO
Marca: Medquímica
Valor Unitário: R$ 0,024
Valor Total: R$ 19.296,00
Lote: 25
Descrição: Neomicina 5 mg + bacitracina 250 ui/g creme 10 g.
Consumo Estimado Anual: 5.640
Unidade: BS
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 1,165
Valor Total: R$ 6.570,60
Lote: 26
Descrição: Nifedipina 20 mg liberação lenta comprimido.
Consumo Estimado Anual: 142.800
Unidade: CO
Marca: Medquímica
Valor Unitário: R$ 0,060
Valor Total: R$ 8.568,00
Lote: 28
Descrição: Nitrofurantoina 100 mg capsula.
Consumo Estimado Anual: 44.400
Unidade: CAP
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 0,26
Valor Total: R$ 11.544,00
Ata de Registro de Preços n.º 157/18
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA.
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Lote: 12
Descrição: Clorpromazina 100 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 54.000
Unidade: CO
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 0,165
Valor Total: R$ 8.910,00

Lote: 14
Descrição: Fenobarbital 4% solução oral frasco com 20ml.
Consumo Estimado Anual: 480
Unidade: FR
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 2,39
Valor Total: R$ 1.147,20
Lote: 21
Descrição: Imipramina 25 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 38.400
Unidade: CO
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 0,21
Valor Total: R$ 8.064,00
Ata de Registro de Preços n.º 158/18
Empresa: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Lote: 13
Descrição: Dexclorfeniramina, maleato 2 mg.
Consumo Estimado Anual: 20.400
Unidade: CO
Marca: Geolab
Valor Unitário: R$ 0,062
Valor Total: R$ 1.264,80
Lote: 19
Descrição: Ibuprofeno 300 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 168.000
Unidade: CO
Marca: Geolab
Valor Unitário: R$ 0,185
Valor Total: R$ 31.080,00
Lote: 24
Descrição: Miconazol 2% creme dermatológico bisnaga 28 g.
Consumo Estimado Anual: 2.940
Unidade: BS
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 1,42
Valor Total: R$ 4.174,80
Lote: 27
Descrição: Nistatina 100000ui/ml suspensão oral frasco com 50ml.
Consumo Estimado Anual: 840
Unidade: FR
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 2,74
Valor Total: R$ 2.301,60

Ata de Registro de Preços n.º 160/18
Empresa: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.
Lote: 01
Descrição: Captopril 25 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 1.428.000
Unidade: CO
Marca: Sanval
Valor Unitário: R$ 0,016
Valor Total: R$ 22.848,00
Lote: 10
Descrição: Clonazepam 2,5 mg/ml gotas frasco com 20ml.
Consumo Estimado Anual: 3.000
Unidade: FR
Marca: Hipolabor
Valor Unitário: R$ 1,50
Valor Total: R$ 4.500,00
Ata de Registro de Preços n.º 161/18
Empresa: NATULAB LABORATÓRIO SA.
Lote: 03
Descrição: Carbonato de Cálcio 600 mg + vitamina D3 400UI.
Consumo Estimado Anual: 672.000
Unidade: CO
Marca: Natulab
Valor Unitário: R$ 0,118
Valor Total: R$ 79.296,00
Lote: 20
Descrição: Ibuprofeno 50 mg/ml solução oral gotas frasco 30ml.
Consumo Estimado Anual: 5.400
Unidade: FR
Marca: Natulab
Valor Unitário: R$ 1,00
Valor Total: R$ 5.400,00
Ata de Registro de Preços n.º 161/18
Empresa: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA.
Lote: 22
Descrição: Ivermectina 6 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 1.200
Unidade: CO
Marca: Vitamedic
Valor Unitário: R$ 0,20
Valor Total: R$ 240,00
PROCESSO N.º 01.808/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/18
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.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/04/2019).
Atibaia, 11 de Abril de 2.018.

Ata de Registro de Preços n.º 159/18
Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

Ata de Registro de Preços n.º 184/18
Empresa: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.

Lote: 09
Descrição: Cetoconazol 2% xampu frasco com 100ml.
Consumo Estimado Anual: 1.560
Unidade: FR
Marca: Nativita
Valor Unitário: R$ 3,78
Valor Total: R$ 5.896,80

Item: 06
Descrição: Pneu 1000x20 16 Lonas Tipo/Modelo Convencional Liso.
Marca: Centella CR600
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 789,00
Valor Total: R$ 78.900,00
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Item: 09
Descrição: Pneu 1100x22 16 Lonas Tipo/Modelo Convencional Liso.
Marca: Centella CR600
Consumo Estimado Anual: 48
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.380,00
Valor Total: R$ 66.240,00
Item: 11
Descrição: Pneu 11L/16/SL Modelo Sem camara SL.
Marca: Brasplus 13
Consumo Estimado Anual: 32
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 892,00
Valor Total: R$ 28.544,00

Item: 17
Descrição: Pneu 1300x24 16 Lonas Convencional T6SG2A Rolo
Compactador.
Marca: Roadguider G2
Consumo Estimado Anual: 06
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.860,00
Valor Total: R$ 17.160,00

Tipo/Modelo

Item: 62
Descrição: Pneu 325/8 02 Lonas para Carregadeira de mão.
Marca: Ajax
Consumo Estimado Anual: 120
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 23,00
Valor Total: R$ 2.760,00
Item: 64
Descrição: Pneu 350/8 04 Lonas para Tobata (Roda Guia).
Marca: Cargo
Consumo Estimado Anual: 32
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 35,00
Valor Total: R$ 1.120,00
Item: 65
Descrição: Pneu 4/10/18 Tipo/Modelo Radial (Moto).
Marca: Technic Tec
Consumo Estimado Anual: 36
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 197,33
Valor Total: R$ 7.103,88

Item: 20
Descrição: Pneu 14.9-24 8 Lonas Rolo Compactador.
Marca: Maggion R1
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.569,00
Valor Total: R$ 15.690,00
Lonas

Item: 53
Descrição: Pneu 225/75 R15 Tipo/Modelo Radial 10 Lonas Trama de
Aço.
Marca: Firemax FM 519
Consumo Estimado Anual: 150
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 445,00
Valor Total: R$ 66.750,00
Item: 61
Descrição: Pneu 3.00-21 Tipo/Modelo Convencional (Moto).
Marca: Maggion Viper
Consumo Estimado Anual: 36
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 6.480,00

Item: 12
Descrição: Pneu 11L/16SL Nylon 12 Lonas.
Marca: Brasplus 13
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 892,00
Valor Total: R$ 8.920,00

Item: 70
Descrição: Pneu 750/16 10
(Retroescavadeira).
Marca: Westlake CR 832
Consumo Estimado Anual: 32
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 600,00
Valor Total: R$ 19.200,00
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Ata de Registro de Preços n.º 185/18
Empresa: LUKAUTO – COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS
LTDA – EPP.
Item: 24
Descrição: Pneu 165/70 R14 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: Firestone Multihalk
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 335,00
Valor Total: R$ 10.050,00
Item: 30
Descrição: Pneu 175/80/14 Tipo/Modelo Citinet (Strada Adventure).
Marca: Hifly HF 201
Consumo Estimado Anual: 48
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 350,00
Valor Total: R$ 16.800,00

Item: 66
Descrição: Pneu 650x16 06 Lonas Tipo/Modelo Borrachudo.
Marca: Forerunner Militar
Consumo Estimado Anual: 36
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 456,17
Valor Total: R$ 21.896,16
Item: 67
Descrição: Pneu 650x16 06 Lonas Tipo/Modelo Liso.
Marca: Pirelli AS22
Consumo Estimado Anual: 48
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 396,04
Valor Total: R$ 19.009,92
Item: 68
Descrição: Pneu 700x16 10 Lonas Tipo/Modelo Borrachudo.
Marca: Pirelli CT 52
Consumo Estimado Anual: 64
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 584,00
Valor Total: R$ 37.376,00
Item: 76
Descrição: Pneu 90/90/R21 Dianteiro (XRE 300).
Marca: Technic Tec
Consumo Estimado Anual: 18
Unidade: UN
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Item: 77
Descrição: Pneu 900/16 10 Lonas Tipo Modelo RI (Retroescavadeira).
Marca: Forerunner F2
Consumo Estimado Anual: 12
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 694,33
Valor Total: R$ 8.331,96
Ata de Registro de Preços n.º 186/18
Empresa: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS
LTDA.
Item: 02
Descrição: Pneu 10,5/80/18 Modelo sem camara.
Marca: Superguider QH641
Consumo Estimado Anual: 32
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 599,00
Valor Total: R$ 19.168,00
Item: 03
Descrição: Pneu 1000x20 16 Lonas Radial Borrachudo com Câmara
Trama de Aço.
Marca: JK / Jetsteel 16 PR + BBW / V3
Consumo Estimado Anual: 20
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.133,00
Valor Total: R$ 22.660,00
Item: 04
Descrição: Pneu 1000x20 16 Lonas Radial Liso Trama de Aço.
Marca: JK / Jetway JUL3 16 PR
Consumo Estimado Anual: 20
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.024,00
Valor Total: R$ 20.480,00
Item: 05
Descrição: Pneu 1000x20 16 Lonas Tipo/Modelo Convencional
Borrachudo.
Marca: Goodrive / CL 946 16 PR
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 780,00
Valor Total: R$ 78.000,00
Item: 10
Descrição: Pneu 1100x22 16 Lonas Tipo/Modelo Radial Liso Trama de
Aço.
Marca: JK / Jetway JUH4
Consumo Estimado Anual: 16
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.262,00
Valor Total: R$ 20.192,00
Item: 13
Descrição: Pneu 12.4x24 08 Lonas Tipo/Modelo Grid Grip.
Marca: Speedways / Gripking 12PR
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.094,00
Valor Total: R$ 32.820,00
Item: 14
Descrição: Pneu 12/4-11-24, 08 Lonas Tipo/Modelo Grid.
Marca: Speedways / Gripking 12PR
Consumo Estimado Anual: 24

Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.094,00
Valor Total: R$ 26.256,00

Item: 15
Descrição: Pneu 120/80/R18 Traseiro (XRE 300).
Marca: Technic Lion
Consumo Estimado Anual: 18
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 129,00
Valor Total: R$ 2.322,00
Item: 16
Descrição: Pneu 12-16.5 Nylon 10 Lonas.
Marca: Superguider SKS 12 PR
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 637,00
Valor Total: R$ 6.370,00
Item: 18
Descrição: Pneu 1300x24 16 Lonas Modelo Convencional.
Marca: Superguider G2L2 16 PR
Consumo Estimado Anual: 64
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.420,00
Valor Total: R$ 90.880,00
Item: 19
Descrição: Pneu 1300x24 16 Lonas Modelo sem Câmara.
Marca: Superguider G2L2 16 PR
Consumo Estimado Anual: 48
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.420,00
Valor Total: R$ 68.160,00
Item: 21
Descrição: Pneu 14/9/24 08 Lonas Convencional Superall Traction 23.
Marca: Speedways / Gripking 12PR
Consumo Estimado Anual: 32
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.493,00
Valor Total: R$ 47.776,00
Item: 22
Descrição: Pneu 14/9/24 08 Lonas Modelo sem Câmara.
Marca: Speedways / Gripking 12PR
Consumo Estimado Anual: 16
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.490,00
Valor Total: R$ 23.840,00
Item: 22
Descrição: Pneu 14/9/24 08 Lonas Modelo sem Câmara.
Marca: Speedways / Gripking 12PR
Consumo Estimado Anual: 16
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.490,00
Valor Total: R$ 23.840,00
Item: 23
Descrição: Pneu 1400/24 16 Lonas Tipo/Modelo Convencional.
Marca: Superguider G2 16 PR
Consumo Estimado Anual: 48
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.485,00
Valor Total: R$ 71.280,00
Item: 25
Descrição: Pneu 17/5/25 12 Lonas Modelo Grid Grip.
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Item: 26
Descrição: Pneu 17/5/25 Modelo sem Câmara.
Marca: Superguider G2L2 TL
Consumo Estimado Anual: 32
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.900,00
Valor Total: R$ 60.800,00
Item: 27
Descrição: Pneu 175/65/14 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: JK Vectra
Consumo Estimado Anual: 150
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 155,00
Valor Total: R$ 23.250,00
Item: 28
Descrição: Pneu 175/70 R13 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: JK Tornado
Consumo Estimado Anual: 300
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 137,90
Valor Total: R$ 41.370,00
Item: 29
Descrição: Pneu 175/70 R14 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: JK Vectra
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 178,00
Valor Total: R$ 35.600,00
Item: 31
Descrição: Pneu 18/4.30 10 Lonas Tipo/Modelo Grid Grip.
Marca: Speedways / Gripking 12PR
Consumo Estimado Anual: 24
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.360,00
Valor Total: R$ 56.640,00
Item: 32
Descrição: Pneu 18/4/15/34 08 Lonas Tipo Modelo Grid Grip.
Marca: Superguider RI 12 PR
Consumo Estimado Anual: 24
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.570,00
Valor Total: R$ 61.680,00
Item: 33
Descrição: Pneu 185 R14 Tipo/Modelo Radial (Kombi) Trama de Aço.
Marca: XBRI / Cargoplus
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 226,00
Valor Total: R$ 22.600,00
Item: 34
Descrição: Pneu 185/60 R14 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: XBRI / Ecology
Consumo Estimado Anual: 300
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 210,00
Valor Total: R$ 63.000,00

Item: 35
Descrição: Pneu 185/65 R15 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: XBRI / Ecology
Consumo Estimado Anual: 60
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 230,00
Valor Total: R$ 13.800,00
Item: 36
Descrição: Pneu 185/65/14 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: JK / Última Sport
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 199,00
Valor Total: R$ 39.800,00
Item: 37
Descrição: Pneu 19.5L/24 Nylon 12 Lonas.
Marca: Superguider R4 12 PR
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.900,00
Valor Total: R$ 19.000,00
Item: 38
Descrição: Pneu 19/5L/Z4 Modelo sem Câmara.
Marca: Superguider R4 TL
Consumo Estimado Anual: 32
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.900,00
Valor Total: R$ 60.800,00
Item: 39
Descrição: Pneu 195/75 R16 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca:
Consumo Estimado Anual: 16
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 237,00
Valor Total: R$ 3.792,00
Item: 40
Descrição: Pneu 195/65 R15 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: XBRI / Cargoplus
Consumo Estimado Anual: 64
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 347,00R
Valor Total: $ 22.208,00
Item: 41
Descrição: Pneu 205/55 R16 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: XBRI / Sport +
Consumo Estimado Anual:12
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 242,00
Valor Total: R$ 22.208,00
Item: 42
Descrição: Pneu 205/60 R16 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço
Borrachudo.
Marca: Linglong / Crosswind A/T
Consumo Estimado Anual: 60
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 376,00
Valor Total: R$ 22.560,00
Item: 43
Descrição: Pneu 205/60/R16 Tipo Modelo Radial (Modelo da Palio
Weekend Adventure).
Marca: Ovation VI682
Consumo Estimado Anual: 12
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Valor Unitário: R$ 376,00
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Item: 44
Descrição: Pneu 205/70 R15 8 Lonas Tipo/Modelo Radial Trama de
Aço.
Marca: Ovation V02
Consumo Estimado Anual: 250
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 339,00
Valor Total: R$ 84.750,00
Item: 45
Descrição: Pneu 205/75 R6 8 Lonas Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: Ovation V02
Consumo Estimado Anual: 80
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 399,00
Valor Total: R$ 31.920,00
Item: 46
Descrição: Pneu 215/65 R16 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: Linglong / Crosswind
Consumo Estimado Anual: 40
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 399,00
Valor Total: R$ 31.920,00
Item: 47
Descrição: Pneu 215/75 16 Tipo Modelo Radial Trama de Aço 12 Lonas.
Marca: Linglong / Crosswind
Consumo Estimado Anual: 40
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 436,00
Valor Total: R$ 17.440,00
Item: 48
Descrição: Pneu 215/75/17,5 12 Lonas Tipo/Modelo Radial VZE-1
Trama de Aço.
Marca: Linglong LLF86 14 PR
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 542,00
Valor Total: R$ 108.400,00
Item: 49
Descrição: Pneu 215/75/17,5 12 Lonas Tipo/Modelo Radial VZE-1
Trama de Aço.
Marca: Linglong D 905 14 PR
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 580,00
Valor Total: R$ 116.000,00
Item: 50
Descrição: Pneu 215/80 R16 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: Goodride SL 369
Consumo Estimado Anual: 64
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 410,00
Valor Total: R$ 26.240,00
Item: 51
Descrição: Pneu 225/70 R15 10 Lonas, Tipo/Modelo Radial Trama de
Aço.
Marca: Ovation V02
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 378,00

Valor Total: R$ 26.240,00

Item: 52
Descrição: Pneu 225/75 16 Tipo Modelo Radial, Trama de Aço 12
Lonas.
Marca: Ecovision VI 286
Consumo Estimado Anual: 40
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 462,00
Valor Total: R$ 18.480,00
Item: 54
Descrição: Pneu 245/60/R18 10 Lonas Radial Trama de Aço.
Marca: Ecovision VI 386
Consumo Estimado Anual: 16
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 545,00
Valor Total: R$ 8.720,00
Item: 55
Descrição: Pneu 255/70 R16 Tipo/Modelo Radial Trama de Aço.
Marca: Ecovision VI 386
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 476,00
Valor Total: R$ 14.280,00
Item: 56
Descrição: Pneu 265/65/R17 Trama de Aço.
Marca: XBRI / Forza
Consumo Estimado Anual: 16
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 499,00
Valor Total: R$ 7.984,00
Item: 57
Descrição: Pneu 265/70/R16 Trama de Aço.
Marca: XBRI / Forza
Consumo Estimado Anual: 16
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 425,00
Valor Total: R$ 6.800,00
Item: 58
Descrição: Pneu 275/80/22,5 16 Lonas Tipo/Modelo Radial Borrachudo
Trama de Aço.
Marca: JK / Jetsteel 16 PR
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.238,00
Valor Total: R$ 247.600,00
Item: 59
Descrição: Pneu 275/80/22,5 16 Lonas Tipo/Modelo Radial Liso Trama
de Aço.
Marca: Vikrant / Vull2 16PR
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.023,00
Valor Total: R$ 204.600,00
Item: 60
Descrição: Pneu 295/80/22,5 16 Lonas Tipo/Modelo Radial Trama de
Aço.
Marca: JK / Jetway Jul 1 16 PR
Consumo Estimado Anual: 48
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.129,00
Valor Total: R$ 54.192,00
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Item: 71
Descrição: Pneu 750x16 12 Lonas Tipo/Modelo Convencional
Borrachudo.
Marca: Linglong LL59 16 PR
Consumo Estimado Anual: 64
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 476,00
Valor Total: R$ 30.464,00
Item: 72
Descrição: Pneu 750x16 12 Lonas Tipo/Modelo Convencional Liso.
Marca: Linglong LL9 16 PR
Consumo Estimado Anual: 64
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 476,00
Valor Total: R$ 30.464,00
Item: 74
Descrição: Pneu 750x16 12 Lonas Tipo/Modelo Radial Liso com
camara.
Marca: Linglong LMC4 14 PR + Linglong TR 75
Consumo Estimado Anual: 64
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 702,00
Valor Total: R$ 44.928,00
Item: 75
Descrição: Pneu 90/90/R18 Traseiro (Moto).
Marca: Technic / Tiger
Consumo Estimado Anual: 6
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 81,00
Valor Total: R$ 486,00
Item: 78
Descrição: Pneu 90/90/R18 Traseiro (Moto).
Marca: Goodride CL 946 14 PR
Consumo Estimado Anual: 180
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 923,00
Valor Total: R$ 166.140,00
Item: 79
Descrição: Pneu 900x20 14 Lonas Tipo/Modelo Convencional Liso.
Marca: Goodride CR 642 14 PR
Consumo Estimado Anual: 180
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 952,00
Valor Total: R$ 171.360,00
Item: 81
Descrição: Pneu 900x20 14 Lonas Tipo/Modelo Radial Liso com
camara.
Marca: JK Jetway + BBW / V3
Consumo Estimado Anual: 90
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.014,00
Valor Total: R$ 91.260,00
PROCESSO N.º 05.263/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos,
lista 06/2018, destinados ao atendimento das farmácias e solução
fisiológica e solução de ringer lactato, destinados ao atendimento do
SAMU, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por
um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/04/2019).
Atibaia, 12 de Abril de 2.018.

Ata de Registro de Preços n.º 199/18
Empresa: CIRÚRGICA BIOMÉDICA – EIRELI.
Lote: 10
Descrição: Enantato de Noretisterona 50 mg + valerato de estradiol 5 mg
seringa pre carregada.
Consumo Estimado Anual: 4.200
Unidade: AM
Marca: Mabra
Valor Unitário: R$ 8,30
Valor Total: R$ 34.860,00
Ata de Registro de Preços n.º 200/18
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
Lote: 12
Descrição: Levonorgestrel 0,75 mg cartela com 2 comprimidos.
Consumo Estimado Anual: 180
Unidade: CA
Marca: União Química
Valor Unitário: R$ 3,80
Valor Total: R$ 684,00
Lote: 25
Descrição: Solução de cloreto de sódio 0,9% 500ml, estéril, atóxica e
apirogênica, sistema fechado – de acordo com a RDC nº 29/2007.
Consumo Estimado Anual: 600
Unidade: UN
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 2,30
Valor Total: R$ 1.380,00
Lote: 26
Descrição: Solução de ringer simples estéril 500 ml, com as seguintes
especificações técnicas mínimas:
500 ml; estéril; atóxico; apirogênico; sistema fechado, de acordo com a
RDC nº 29/2007.
Consumo Estimado Anual: 800
Unidade: UN
Marca: JP
Valor Unitário: R$ 2,55
Valor Total: R$ 2.040,00
Ata de Registro de Preços n.º 201/18
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Lote: 02
Descrição: Cefalexina 50 mg/ml suspensão frasco 60ml.
Consumo Estimado Anual: 4.200
Unidade: FR
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 6,00
Valor Total: R$ 25.200,00
Lote: 07
Descrição: Diclofenaco sódico 50 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 144.000
Unidade: CO
Marca: Vitamed
Valor Unitário: R$ 0,027
Valor Total: R$ 3.888,00
Ata de Registro de Preços n.º 202/18
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
Lote: 27
Descrição: Tenecteplase 50 mg, seringa pré carregada.
Consumo Estimado Anual: 180
Unidade: UN
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Ata de Registro de Preços n.º 203/18
Empresa: EXEMPLARMED COMERCIO
HOSPITALARES LTDA.

DE

PRODUTOS

Lote: 06
Descrição: Dexametasona 4 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 9.000
Unidade: CO
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 0,75
Valor Total: R$ 6.750,00
Ata de Registro de Preços n.º 204/18
Empresa: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Lote: 01
Descrição: Aciclovir 200 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 54.000
Unidade: CO
Marca: Cimed
Valor Unitário: R$ 0,277
Valor Total: R$ 14.958,00
Lote: 08
Descrição: Enalapril, maleato 20 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 348.000
Unidade: CO
Marca: Onefarma / Cimed
Valor Unitário: R$ 0,035
Valor Total: R$ 12.180,00
Lote: 09
Descrição: Enalapril, maleato 5 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 244.800
Unidade: CO
Marca: Onefarma / Cimed
Valor Unitário: R$ 0,040
Valor Total: R$ 9.792,00
Lote: 15
Descrição: Loratadina 10 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 264.000
Unidade: CO
Marca: Cimed
Valor Unitário: R$ 0,054
Valor Total: R$ 14.256,00
Ata de Registro de Preços n.º 205/18
Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
Lote: 13
Descrição: Levotiroxina sódica 25mcg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 300.000
Unidade: CO
Marca: Ache
Valor Unitário: R$ 0,056
Valor Total: R$ 16.800,00
Lote: 14
Descrição: Levotiroxina sódica 50mcg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 330.000
Unidade: CO
Marca: Ache
Valor Unitário: R$ 0,054
Valor Total: R$ 17.820,00

Lote: 21
Descrição: Pirimetamina 25 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 24.000
Unidade: CO
Marca: Farmoquímica
Valor Unitário: R$ 0,068
Valor Total: R$ 1.632,00
Ata de Registro de Preços n.º 206/18
Empresa: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A.
Lote: 19
Descrição: Oseltamivir, Fosfato 75 mg cápsula.
Consumo Estimado Anual: 60.000
Unidade: CO
Marca: Roche
Valor Unitário: R$ 15,63
Valor Total: R$ 937.800,00
Ata de Registro de Preços n.º 207/18
Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Lote: 16
Descrição: Loratadina 5 mg/ 5 ml xarope frasco com 100ml.
Consumo Estimado Anual: 8.400
Unidade: FR
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 2,10
Valor Total: R$ 17.640,00
Lote: 17
Descrição: Losartan potássico 50 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 2.520.000
Unidade: CO
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,029
Valor Total: R$ 73.080,00
PROCESSO N.º 05.280/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de baterias,
destinadas aos veículos leves e pesados de diversas Secretarias desta
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/04/2019).
Atibaia, 19 de Abril de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 239/18
Empresa: LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI – EPP.
Lote: 10
Descrição: Bateria para motocicleta, moto 2,5 A amperes.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Pioneiro – 4BS
Valor Unitário: R$ 79,92
Valor Total: R$ 399,60
Lote: 11
Descrição: Bateria para motocicleta, moto TTZ 6 L amperes.
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: UN
Marca: Pioneiro – 6BS
Valor Unitário: R$ 103,08
Valor Total: R$ 1.030,80
Lote: 12
Descrição: Bateria para motocicleta, moto YB 5 L-B amperes.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
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Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 215,00
Valor Total: R$ 2.150,00

Lote: 13
Descrição: Bateria para motocicleta, moto YTX 4 LBS amperes.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Pioneiro – 4BS
Valor Unitário: R$ 79,92
Valor Total: R$ 399,60

Lote: 05
Descrição: Bateria 60 amperes, polo positivo VE-VD.
Consumo Estimado Anual: 300
Unidade: UN
Marca: Ampera
Valor Unitário: R$ 198,80
Valor Total: R$ 59.640,00

Lote: 14
Descrição: Bateria para motocicleta, moto YTX 7 LBS amperes.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Pioneiro – 7BS
Valor Unitário: R$ 112,58
Valor Total: R$ 562,90

Lote: 06
Descrição: Bateria 80 amperes, polo positivo direito e esquerdo.
Consumo Estimado Anual: 20
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 363,30
Valor Total: R$ 7.266,00

Lote: 15
Descrição: Bateria para motocicleta, moto YTX 7 LBS.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Pioneiro – 7BS
Valor Unitário: R$ 112,58
Valor Total: R$ 562,90

Lote: 07
Descrição: Bateria 90 amperes, polo positivo vd, selada sem manutenção.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 361,65
Valor Total: R$ 36.165,00

Ata de Registro de Preços n.º 240/18
Empresa: MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Lote: 09
Descrição: Bateria 95 amperes, polo positivo, selada sem manutenção.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 380,75
Valor Total: R$ 38.075,00

Lote: 08
Descrição: Bateria 92 amperes, polo positivo VD.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Prestocar 95 AMP
Valor Unitário: R$ 363,00
Valor Total: R$ 36.300,00
Ata de Registro de Preços n.º 241/18
Empresa: RONALDO MILANI & CIA LTDA.
Lote: 01
Descrição: Bateria 105 amperes, polo positivo HE.
Consumo Estimado Anual: 1100
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 385,75
Valor Total: R$ 424.325,00
Lote: 02
Descrição: Bateria 150 amperes, polo positivo HD.
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 439,00
Valor Total: R$ 87.800,00
Lote: 03
Descrição: Bateria 45 amperes, polo positivo VE-VD.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 205,00
Valor Total: R$ 20.500,00
Lote: 04
Descrição: Bateria 50 amperes, caixa alta.
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: UN

PROCESSO N.º 05.580/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de veículos tipo Van
0 km, destinadas à Secretaria da Saúde, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/04/2019).
Atibaia, 19 de Abril de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 242/18
Empresa: A3D COMÉRCIO EIRELI.
Lote: 01
Descrição: VEÍCULO TIPO VAN descrição do veículo: tipo Van,
equipada com ar-condicionado, com três portas laterais, motor de no
mínimo 2.000 CC., tanque de no mínimo 60 litros, capacidade mínima de
15 lugares mais motorista, na cor branca, 0 km, fabricado no máximo há
6 (seis) meses, proteção de motor e câmbio, tapetes e todos os acessórios
mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor; garantia mínima de
12 (doze) meses, sem limite de quilometragem; características técnicas
motor do veículo: mínimo de 130 CV; cilindros: mínimo de 04 (quatro);
injeção: eletrônica; distância entre eixos mínima aproximada: 3.650
milímetros, tipo de câmbio: manual ou automático; número de marchas:
mínimo de 06 (seis); sendo 05 (cinco) à frente e 01 (uma) à ré; tração: 4
x 2; sistema de freio ABS: com as características da linha de produção
normal; suspensão: com as características da linha de produção normal;
direção: hidráulica; rodas e pneus: com as características da linha de
produção normal.
Consumo Estimado Anual: 06
Unidade: UN
Marca: Renault Master L2H2
Valor Unitário: R$ 133.999,00
Valor Total: R$ 803.994,00
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Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, destinados aos 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 20/04/2019).
Atibaia, 20 de Abril de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 243/18
Empresa: LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
COTA PRINCIPAL
Lote: 15
Descrição: Leite em pó integral instantâneo. Ingredientes básicos:
leite integral, emulsificante lecitina de soja. Deverá ser fortificado com
vitaminas e minerais (ferro, zinco e manganês), (C, PP, B2, B6, A, D).
O produto deverá ser dissolvido totalmente em contato com água fria ou
quente. Valores mínimos por 100grs do produto: VCT: 480 kcal, Prot.:
24 g, CH: 34 g, Gorduras totais: 24 g, Ferro: 14 mg e Vit. B2 e B6: 1,3
mg. Valores máximo por 100 g do produto: Sódio: 400 mg. Embalagem
primária: pacotes com filme poliéster metalizado, com capacidade para
500 g a 1 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçado e
lacrado contendo 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Consumo Estimado Anual: 18.750
Unidade: KG
Marca: La Sereníssima
Valor Unitário: R$ 16,50
Valor Total: R$ 309.375,00
PROCESSO N.º 01.935/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gás GLP granel,
destinado ao uso no aquecimento da piscina do CIEM, utilizada pelos
alunos da Rede Municipal de Ensino, nas aulas de natação, da Secretaria
de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/04/2019).
Atibaia, 24 de Abril de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 255/18
Empresa: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA.
Lote: 01
Descrição: Gás (GLP) a granel, granel, gás liquefeito de petróleo (GLP),
composição básica de propano-butano (gás de cozinha).
Consumo Estimado Anual: 50.000
Unidade: KG
Marca: Gasball
Valor Unitário: R$ 3,40
Valor Total: R$ 170.000,00
PROCESSO N.º 08.959/18
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de telhas onduladas
de fibrocimento, destinadas ao uso da Secretaria de Segurança Pública,
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/04/2019).
Atibaia, 24 de Abril de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 256/18
Empresa: M. M. AGOSTINHO COMERCIAL LTDA.
Item: 01
Descrição: Telha – Telha ondulada de fibrocimento nas medidas: 244 cm

x 110 cm x 5 mm.
Marca: Confibra
Consumo Estimado Anual: 2.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 38,92
Valor Total: R$ 77.840,00
Secretaria de Administração, aos 27 dias do mês de Abril de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
§ 2º DO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93
Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº
8666/93, a Secretaria Municipal de Administração 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:
PROCESSO N.º 37.199/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 231/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de academia ao ar
livre instalada em locais públicos do município, destinada ao uso dos
munícipes, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Esportes e Lazer.
Ata de Registro de Preços n.º 001/18
Empresa: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME.
Lote: 01
Descrição: Aparelho abdominal duplo, descrição: abdominal duplo,
função: permite a prática de atividades dos grupos musculares do
abdômen; estrutura metálica: equipamento produzido a partir de tubos
e chapas em aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½,
1” ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo
de 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e
inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração
de água, solda: processo mig; pintura: submetido a tratamento especial
de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização; componentes:
polipropileno e PVC flexível; parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Flex Equipament
Valor Unitário: R$ 1.300,00
Lote: 02
Descrição: Aparelho articulações de ombro, descrição: puxador costas
duplo/articulação de ombro; função: fortalece as musculaturas do peito,
costas e braços; estrutura metálica: equipamento produzido a partir de
tubos e chapas em aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de 3″
½, 2”, 1” ½, 1” e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios
tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14,
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços
e usinados para rolamentos duplos (tipo zz); solda: processo mig;
pintura: submetido a tratamento especial de superfície para o método
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta
resistência a meteorização; componentes: polipropileno e PVC flexível;
parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Flex Equipament
Valor Unitário: R$ 1.800,00
Lote: 08
Descrição: Aparelho peitoral duplo, descrição: peitoral duplo, função:
fortalece as musculaturas do peito, costas e braços; solda: processo mig,
estrutura metálica: equipamento produzido a partir de tubos e chapas
em aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 1” ½,
1” e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares:
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extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o
insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para
rolamentos duplos (tipo zz); pintura: submetido a tratamento especial
de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização; componentes:
polipropileno e PVC flexível, parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Flex Equipament
Valor Unitário: R$ 1.800,00
Ata de Registro de Preços n.º 002/18
Empresa: S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS
LTDA EPP.

Lote: 03
Descrição: Aparelho espaldar, descrição: espaldar; função: permite
a prática de alongamentos diversos e exercícios de flexões de braços
sob elevação; estrutura metálica: equipamento produzido a partir de
tubos e chapas em aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de
3” ½, 2”, 1” ½ e 1” com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios
tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa
14, tornando-o insensível a penetração de água; solda: processo mig;
pintura: submetido a tratamento especial de superfície para o método
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta
resistência a meteorização; componentes: polipropileno; parafusos: aço
zincado.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 828,00
Lote: 04
Descrição: Aparelho extensão lombar, descrição: extensão lombar;
função: fortalecer e alongar abdômen e costas; estrutura metálica:
equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço-carbono de
alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 1” ½, 1”, 70×30 e 3/16 com
espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades
superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a
penetração de água; solda: processo mig; pintura: submetido a tratamento
especial de superfície para o método eletrostático; epox utilizando
misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização;
componentes: polipropileno e PVC flexível; parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 900,00
Lote: 05
Descrição: Aparelho leg press duplo, descrição: pressão de pernas
duplas; função: fortalece a musculatura das coxas, quadris e pernas;
estrutura metálica: equipamento produzido a partir de tubos e chapas em
aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 1”, ¾ e 3/16
com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o
insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados
zincado em preto; solda: processo mig; pintura: submetido a tratamento
especial de superfície para o método eletrostático; epox utilizando
misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização;
componentes: polipropileno e PVC flexível; parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 1.080,00
Lote: 06
Descrição: Aparelho máquina puxada alta para portadores de deficiência
física, descrição: função: fortalece a musculatura das costas e dos ombros;
estrutura metálica: equipamento produzido a partir de tubos e chapas em
aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 1” ½, 1” e 3/16
com espessuras mínimas de 2,00 mm; contrapeso e chapa 3/8; orifícios
tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em
chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos
maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ); solda: processo

mig; pintura: submetido a tratamento especial de superfície para o
método eletrostático epoxi utilizando mistura de resinas em poliéster
de alta resistência a meteorização; componentes: polipropileno e
PVC flexível; parafusos: aço zincado, recomendações semanalmente:
comprovar de forma visual o estado geral do equipamento, assegurando
que não existam roturas ou imperfeições; mensalmente: comprovar
que as articulações tenham um movimento uniforme, lubrificando as
articulações se convém, assegurando a estabilidade estrutural e verificar
o estado de todos os parafusos, porcas e suas proteções. Anualmente:
verificar a ausência de corrosão nas partes metálicas. Comprovar todas
as cimentações.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 1.200,00
Lote: 07
Descrição: Aparelho paralelas, descrição: paralelas duplas; função:
permite a prática de exercícios de alta performance, fortalecendo
os grupos musculares dos membros superiores; estrutura metálica:
equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço-carbono de
alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 1”, ¾ e 3/16 com espessuras
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores,
inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a
penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em
preto; solda: processo mig; pintura: submetido a tratamento especial
de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização; componentes:
polipropileno e PVC flexível, parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 1.200,00
Lote: 09
Descrição: Aparelho simulador de esqui, descrição: esqui duplo; função:
aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros
superiores e melhora a função cardiorrespiratória; estrutura metálica:
equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço-carbono
de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 1” ½ e 1” com espessuras
mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares:
extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14,
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços
e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), solda: processo mig;
pintura: submetido a tratamento especial de superfície para o método;
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta
resistência a meteorização componentes: polipropileno e PVC flexível,
parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 1.808,00
PROCESSO N.º 36.938/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 223/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos
e eletrônicos, 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 03/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração
Ata de Registro de Preços n.º 003/18
Empresa: AIE EIRELI – ME.
Lote: 01
Descrição: Lâmpada Led Tubular, obs. 127 V/220 V, 18 W, mínimo de
6.000 K, 120 CM, acompanhada de driver com estabilizador de corrente
- fluxo luminoso branco, fabricado dentro das Normas ABNT/NBR
vigentes. obs: corpo de vidro branco leitoso, não transparente.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 17,97
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Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cadeirão,
babador, fralda de pano, cobertor, lençol, toalha de banho e travesseiro,
destinados ao uso dos alunos das creches, 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 04/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 004/18
Empresa: C.C.M – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
COTA PRINCIPAL

Lote: 10
Descrição: Cobertor infantil medidas aproximadas: 90 cm x 1,10 cm.
Cobertor para berço em microfibra supermacio e suave ao toque; cor
e estampa unissex; hipoalergênico; composição: 100% poliéster; o
produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; com
etiqueta do fabricante fixada no cobertor, contendo informações sobre
a lavagem e composição. Os cobertores deverão vir acondicionadas em
embalagens individuais.
Unidade: UND
Marca: Fraldão Baby
Valor Unitário: R$ 12,49
Ata de Registro de Preços n.º 007/18
Empresa: LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA – EPP.

Lote: 02
Descrição: Cadeirão, indicado para bebês até 18 KG. Assento, encosto
e laterais acolchoados em plástico laminado para fácil limpeza; bandeja
de apoio para os pés; fácil de desmontar; cinto de segurança de 5 pontos;
tubo 3/4 mais reforçado, mais resistente, utilização como cadeira alta; bandeja de refeição com 3 posições; dimensões aproximadas 105 cm alt.
X 56 cm comp. X 68 cm larg. Aprovado pelo INMETRO.
Unidade: UND
Marca: Voyage (Nutri)
Valor Unitário: R$ 152,00

COTA PRINCIPAL

Ata de Registro de Preços n.º 005/18
Empresa: COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI – ME.

Lote: 05
Descrição: Jogo de lençol para berço malha penteada, cada jogo deverá
conter: 01 lençol com elástico, medidas aproximadas: 1,00 m x 1,60 m;
01 lençol de cima com vira estampada unissex, medidas aproximadas:
1,00 m x 1,60 m; 01 fronha com estampa unissex, medidas aproximadas:
28 cm x 36 cm tecido 100% algodão; cor unissex, vira do lençol de cima
e travesseiro estampada com tema infantil unissex; o produto deverá
ser de boa qualidade com perfeito acabamento; os jogos deverão vir
acondicionados em embalagens individuais. Com etiqueta do fabricante
fixada no lençol, contendo informações sobre a lavagem e composição.
Unidade: JG
Marca: Colibri
Valor Unitário: R$ 35,63

COTA PRINCIPAL
Lote: 04
Descrição: Fralda de pano lisa. Cor: branca; embalagem com 05
unidades; tecido duplo de fibras 100% algodão no formato 70 cm x 70
cm, com bainha; fralda macia e absorvente; produto 100% algodão;
deverá ser de boa qualidade e com perfeito acabamento.
Unidade: Pct
Marca: Yasmin
Valor Unitário: R$ 12,20
COTA RESERVADA
Lote: 11
Descrição: Fralda de pano lisa. Cor: branca; embalagem com 05
unidades; tecido duplo de fibras 100% algodão no formato 70 cm x 70
cm, com bainha; fralda macia e absorvente; produto 100% algodão;
deverá ser de boa qualidade e com perfeito acabamento.
Unidade: Pct
Marca: Yasmin
Valor Unitário: R$ 12,20
Ata de Registro de Preços n.º 006/18
Empresa: FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP.
COTA PRINCIPAL
Lote: 03
Descrição: Cobertor infantil medidas aproximadas: 90 cm x 1,10 cm.
Cobertor para berço em microfibra supermacio e suave ao toque; cor
e estampa unissex; hipoalergênico; composição: 100% poliéster; o
produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; com
etiqueta do fabricante fixada no cobertor, contendo informações sobre
a lavagem e composição. Os cobertores deverão vir acondicionadas em
embalagens individuais
Unidade: UND
Marca: Fraldão Baby
Valor Unitário: R$ 12,49
COTA RESERVADA

Lote: 01
Descrição: Babador, medidas aproximadas 33 x 21 cm. Fechamento
com botão de pressão plástico na lateral; estampa infantil unissex; com
frente atoalhado 100% algodão e verso plastificado; o produto deverá ser
de boa qualidade, com perfeito acabamento; costuras reforçadas.
Unidade: UND
Marca: Colibri
Valor Unitário: R$ 4,86

Lote: 06
Descrição: Toalha de banho felpuda infantil medidas aproximadas:
75 cm x 100 cm. Toalha felpa supermacia e pré lavada; alta maciez
e absorção; cor unissex; composição: 93%algodão, 7% poliéster; o
produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; com
etiqueta do fabricante fixada na toalha, contendo informações sobre
a lavagem e composição. As toalhas deverão vir acondicionadas em
embalagens individuais
Unidade: UND
Marca: Incomfral
Valor Unitário: R$ 29,55
Lote: 07
Descrição: Travesseiro infantil medidas aproximadas: 28 cm x 36
cm. Em malha 100% algodão com estampa unissex, com enchimento
em fibra virgem de poliéster, o que garante maciez e durabilidade;
após a lavagem, secagem rapidamente. O produto deverá ser de boa
qualidade com perfeito acabamento; com etiqueta do fabricante fixada
no travesseiro contendo informações sobre a lavagem e composição. os
travesseiros deverão vir acondicionados em embalagens individuais.
Unidade: UND
Marca: Colibri
Valor Unitário: R$ 12,53
COTA RESERVADA
Lote: 08
Descrição: Babador, medidas aproximadas 33 x 21 cm. Fechamento
com botão de pressão plástico na lateral; estampa infantil unissex; com
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frente atoalhado 100% algodão e verso plastificado; o produto deverá ser
de boa qualidade, com perfeito acabamento; costuras reforçadas.
Unidade: UND
Marca: Colibri
Valor Unitário: R$ 4,86

Lote: 12
Descrição: Jogo de lençol para berço malha penteada, cada jogo deverá
conter: 01 lençol com elástico, medidas aproximadas: 1,00 m x 1,60 m;
01 lençol de cima com vira estampada unissex, medidas aproximadas:
1,00 m x 1,60 m; 01 fronha com estampa unissex, medidas aproximadas:
28 cm x 36 cm tecido 100% algodão; cor unissex, vira do lençol de cima
e travesseiro estampada com tema infantil unissex; o produto deverá
ser de boa qualidade com perfeito acabamento; os jogos deverão vir
acondicionados em embalagens individuais. Com etiqueta do fabricante
fixada no lençol, contendo informações sobre a lavagem e composição
Unidade: JG
Marca: Colibri
Valor Unitário: R$ 35,63
Lote: 13
Descrição: Toalha de banho felpuda infantil medidas aproximadas:
75 cm x 100 cm. Toalha felpa supermacia e pré lavada; alta maciez
e absorção; cor unissex; composição: 93%algodão, 7% poliéster; o
produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; com
etiqueta do fabricante fixada na toalha, contendo informações sobre
a lavagem e composição. As toalhas deverão vir acondicionadas em
embalagens individuais
Unidade: UND
Marca: Incomfral
Valor Unitário: R$ 29,55
Lote: 14
Descrição: Travesseiro infantil medidas aproximadas: 28 cm x 36 cm.
Em malha 100% algodão com estampa unissex, com enchimento em
fibra virgem de poliéster, o que garante maciez e durabilidade; após a
lavagem, secagem rapidamente. O produto deverá ser de boa qualidade
com perfeito acabamento; com etiqueta do fabricante fixada no
travesseiro contendo informações sobre a lavagem e composição. Os
travesseiros deverão vir acondicionados em embalagens individuais.
Unidade: UND
Marca: Colibri
Valor Unitário: R$ 12,53
PROCESSO N.º 37.083/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 224/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de
acondicionamento e embalagem, de expediente e de processamento de
dados, destinados ao uso em diversas Secretarias desta Prefeitura, com
entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/01/2.019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração / Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 008/18
Empresa: IRINEU VALENTIM TONELOTTO – ME.
COTA PRINCIPAL
Lote: 03
Descrição: Bobina de papel para calculadora eletrônica 57 mm x 30 m,
tamanho 57 mm x 30 metros, papel off set com 56 grs de gramatura, com
ausência de pó, caixa com 30 unidades.
Unidade: CX
Marca: Extra
Valor Unitário: R$ 32,30
Lote: 10
Descrição: Cartolina azul, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm.
Unidade: FL

Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32

Lote: 11
Descrição: Cartolina branca, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm
Unidade: FL
Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32
Lote: 12
Descrição: Cartolina rosa, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm.
Unidade: FL
Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32
Lote: 19
Descrição: Fita adesiva dupla face dim. 18 mm x 30 m.
Unidade: RL
Marca: Superfitas
Valor Unitário: R$ 3,78
Lote: 21
Descrição: Fita crepe, rolo de 19 mm x 50 m.
Unidade: RL
Marca: Extra
Valor Unitário: R$ 1,98
Lote: 26
Descrição: Giz colorido escolar plastificado antialérgico, caixa contendo
500 unidades.
Unidade: CX
Marca: Delta Master
Valor Unitário: R$ 24,00
Lote: 29
Descrição: Papel autoadesivo transparente, laminado de PVC
autoadesivo, protegido no verso por papel siliconizado, rolo de 25 m.
Unidade: RL
Marca: Hardy
Valor Unitário: R$ 30,60
Lote: 41
Descrição: Suporte grande para fita adesiva.
Unidade: UN
Marca: Cavia
Valor Unitário: R$ 9,35
Lote: 42
Descrição: Suporte pequeno para fita adesiva.
Unidade: UN
Marca: Cavia
Valor Unitário: R$ 5,08
COTA RESERVADA
Lote: 49
Descrição: Bobina de papel para calculadora eletrônica 57 mm x 30 m,
tamanho 57 mm x 30 metros, papel off set com 56 grs de gramatura, com
ausência de pó, caixa com 30 unidades.
Unidade: CX
Marca: Extra
Valor Unitário: R$ 32,30
Lote: 56
Descrição: Cartolina azul, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm.
Unidade: FL
Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32
Lote: 57
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Descrição: Cartolina branca, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm
Unidade: FL
Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32
Valor Total: R$ 240,00
Lote: 58
Descrição: Cartolina rosa, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm.
Consumo Estimado Anual: 500
Unidade: FL
Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32

Lote: 64
Descrição: Etiqueta autoadesiva 32 x 90, 02 carreiras, cartela com 96
etiquetas.
Unidade: CA
Marca: Polifix
Valor Unitário: R$ 4,40
Lote: 67
Descrição: Fita crepe, rolo de 19 mm x 50 m.
Unidade: RL
Marca: Extra
Valor Unitário: R$ 1,98
Lote: 72
Descrição: Giz colorido escolar plastificado antialérgico, caixa contendo
500 unidades.
Unidade: CX
Marca: Delta Master
Valor Unitário: R$ 24,00
Lote: 73
Descrição: Lapiseira 0,9 mm.
Unidade: UN
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 4,10
Lote: 74
Descrição: Organizador de mesa, com 3 divisórias. Dimensões: 123 x
338 x 295 mm, cores: incolor e fumê.
Unidade: UN
Marca: Waleu
Valor Unitário: R$ 40,00
Lote: 75
Descrição: Papel autoadesivo transparente, laminado de PVC
autoadesivo, protegido no verso por papel siliconizado, rolo de 25 m.
Unidade: RL
Marca: Hardy
Valor Unitário: R$ 30,60
Lote: 87
Descrição: Suporte grande para fita adesiva.
Unidade: UN
Marca: Cavia
Valor Unitário: R$ 9,35
Lote: 88
Descrição: Suporte pequeno para fita adesiva.
Unidade: UN
Marca: Cavia
Valor Unitário: R$ 5,08
Lote: 89
Descrição: Tesoura, formato: 19,5 cm, tesoura de aço inox, cabo plástico
e formato anatômico.
Unidade: UN
Marca: Jocar

Valor Unitário: R$ 3,99

Ata de Registro de Preços n.º 009/18
Empresa: LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Almofada para carimbo cor azul, nº 03, tam. aprox. de 105
x 64 mm.
Unidade: UN
Marca: SP
Valor Unitário: R$ 1,90
Lote: 02
Descrição: Apagador de lousa com porta giz, feito em madeira MDF,
fibra de alta densidade, feltro de 4 mm, com depósito para giz.
Unidade: UN
Marca: Cotiarte
Valor Unitário: R$ 2,60
Lote: 04
Descrição: Bobina térmica, bobina em papel térmico para impressora
térmica de senhas, 1 via, gramatura: 56 gramas, cor: amarela, material:
papel termossensível KPH 856 am, medindo: 57 mm de largura x 40 mm
de comprimento, caixa com 30 unidades.
Unidade: CX
Marca: Color Print
Valor Unitário: R$ 83,00
Lote: 06
Descrição: Caixa para correspondência, caixa para correspondência
acrílico com 3 andares, fabricada em poliestireno, articulada podendo
ser utilizada aberta ou fechada com 3 mm de espessura de parede com
hastes metálicas, cores: cristal ou fumê.
Unidade: UN
Marca: Novacrill
Valor Unitário: R$ 30,00
Lote: 07
Descrição: Caneta esferográfica azul, caixa com 50 unidades. corpo:
transparente em poliestireno, diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm,
com furo de respingo, diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno,
com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta;
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da
tinta; carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio
de 1,0 mm e tinta. comprimento de 133 mm, com preenchimento de
tinta de no mínimo 110 mm; medindo da ponta até o término da coluna
de tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor azul
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 à 3.000 m; constando selo do
INMETRO na embalagem.
Unidade: CX
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 27,00
Lote: 08
Descrição: Caneta esferográfica preta, caixa com 50 unidades, corpo:
transparente em poliestireno, diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm,
com furo de respingo; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno,
com furo antiasfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta;
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da
tinta; carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio
de 1,0 mm e tinta; comprimento de 133 mm, com preenchimento de
tinta de no mínimo 110 mm, medindo da ponta até o término da coluna
de tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor preta
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 m e 3000 m; constando selo
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Lote: 09
Descrição: Caneta esferográfica vermelha, caixa com 50 unidades.
corpo: transparente em poliestireno; diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm
com furo de respingo; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno,
com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta.
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da
tinta. carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio
de 1,0 mm e tinta; comprimento de 133 mm, com preenchimento de tinta
de no mínimo 110 mm, medindo da ponta até o término da coluna de
tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor vermelha
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 m e 3000 m; constando selo
do INMETRO na embalagem.
Unidade: CX
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 27,00
Lote: 14
Descrição: Cola em bastão 20 gr, a base de éter de poliglucosideo,
atóxica, acondicionada em tubo bastão na cor branca com validade
mínima de um ano a partir da data de entrega; com selo do INMETRO
na embalagem do produto; o produto deverá ser de colagem rápida com
excelente aderência a papéis e similares.
Unidade: TB
Marca: Acrilex
Valor Unitário: R$ 2,91
Lote: 17
Descrição: Etiqueta a4 354, tamanho: 25,4 mm x 99,0 mm; caixa com
100 folhas; cada folha contendo 22 etiquetas; total da caixa: 2.200
unidades.
Unidade: CX
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 22,00
Lote: 18
Descrição: Etiqueta autoadesiva 32 x 90, 02 carreiras, cartela com 96
etiquetas.
Unidade: CA
Marca: Link
Valor Unitário: R$ 3,50
Lote: 20
Descrição: Fita adesiva transparente 12 mm x 40 m.
Unidade: RL
Marca: Embalando
Valor Unitário: R$ 0,57
Lote: 22
Descrição: Fita para embalagem 45 mm x 45 m.
Unidade: RL
Marca: Koretech
Valor Unitário: R$ 1,65
Lote: 24
Descrição: Fita para máquina de calcular 05 mm x 13 m bicolor.
Unidade: UN
Marca: Color Print
Valor Unitário: R$ 2,40
Lote: 25
Descrição: Giz branco escolar plastificado antialérgico, caixa contendo
500 unidades.
Unidade: CX

Marca: Zig Giz
Valor Unitário: R$ 17,42

Lote: 27
Descrição: Lapiseira 0,9 mm.
Unidade: UN
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 2,80
Lote: 28
Descrição: Organizador de mesa, com 3 divisórias. Dimensões: 123 x
338 x 295 mm, cores: incolor e fumê.
Unidade: UN
Marca: Acrinil
Valor Unitário: R$ 46,00
Lote: 30
Descrição: Pasta em l tamanho ofício, tamanho: 23 x 33,5 cm, pacote
com 10 unidades, cores variadas (podendo ser transparente, azul, rosa,
verde, amarela e fumê).
Unidade: UN
Marca: Polibras
Valor Unitário: R$ 0,46
Lote: 31
Descrição: Pasta plastificada com elástico, pasta c/ aba e elástico em
papel cartão duplex, plastificado c/ plástico transparente reforçado c/
ilhós; cor: azul; medidas aprox: 240 x 350 mm; aba interna c/ medidas
aprox. de no mínimo: 48 mm.
Unidade: UN
Marca: LB
Valor Unitário: R$ 1,11
Lote: 32
Descrição: Pasta plastificada com grampo e trilho metal, obs. dimensões:
235 mm x 325 mm.
Unidade: UN
Marca: LB
Valor Unitário: R$ 0,98
Lote: 33
Descrição: Pasta polionda com elástico, tamanho: 315 x 226 x 35 mm,
cor azul.
Unidade: UN
Marca: Polibras
Valor Unitário: R$ 1,90
Lote: 35
Descrição: Pincel marcador atômico cor azul, ponta chanfrada – tinta à
base de álcool – c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 36
Descrição: Pincel marcador atômico cor preto. Ponta chanfrada, tinta à
base de álcool, c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 37
Descrição: Pincel marcador atômico cor vermelho, ponta chanfrada,
tinta à base de álcool, c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 39
Descrição: Quadro branco, moldura em alumínio, 120 x 90 cm.
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Lote: 40
Descrição: Quadro branco, moldura em alumínio, 90 x 60 cm.
Unidade: UN
Marca: Artpop
Valor Unitário: R$ 36,00
Lote: 43
Descrição: Tesoura, formato: 19,5 cm, tesoura de aço inox, cabo plástico
e formato anatômico.
Unidade: UN
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 3,50
COTA RESERVADA
Lote: 47
Descrição: Almofada para carimbo cor azul, nº 03, tam. aprox. de 105
x 64 mm.
Unidade: UN
Marca: SP
Valor Unitário: R$ 1,90
Lote: 48
Descrição: Apagador de lousa com porta giz, feito em madeira MDF,
fibra de alta densidade, feltro de 4 mm, com depósito para giz.
Unidade: UN
Marca: Cotiarte
Valor Unitário: R$ 2,60
Lote: 50
Descrição: Bobina térmica, bobina em papel térmico para impressora
térmica de senhas, 1 via, gramatura: 56 gramas, cor: amarela, material:
papel termossensível KPH 856 am, medindo: 57 mm de largura x 40 mm
de comprimento, caixa com 30 unidades.
Unidade: CX
Marca: Color Print
Valor Unitário: R$ 83,00
Lote: 52
Descrição: Caixa para correspondência, caixa para correspondência
acrílico com 3 andares, fabricada em poliestireno, articulada podendo
ser utilizada aberta ou fechada com 3 mm de espessura de parede com
hastes metálicas, cores: cristal ou fumê.
Unidade: UN
Marca: Novacrill
Valor Unitário: R$ 30,00
Lote: 53
Descrição: Caneta esferográfica azul, caixa com 50 unidades. corpo:
transparente em poliestireno, diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm,
com furo de respingo, diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno,
com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta;
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da
tinta; carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio
de 1,0 mm e tinta. comprimento de 133 mm, com preenchimento de
tinta de no mínimo 110 mm; medindo da ponta até o término da coluna
de tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor azul
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 à 3.000 m; constando selo do
INMETRO na embalagem.
Unidade: CX
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 27,00
Lote: 54
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Descrição: Caneta esferográfica preta, caixa com 50 unidades, corpo:
transparente em poliestireno, diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm,
com furo de respingo; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno,
com furo antiasfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta;
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da
tinta; carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio
de 1,0 mm e tinta; comprimento de 133 mm, com preenchimento de
tinta de no mínimo 110 mm, medindo da ponta até o término da coluna
de tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor preta
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 m e 3000 m; constando selo
do INMETRO na embalagem.
Unidade: CX
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 27,00
Lote: 55
Descrição: Caneta esferográfica vermelha, caixa com 50 unidades.
corpo: transparente em poliestireno; diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm
com furo de respingo; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno,
com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta.
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da
tinta. carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio
de 1,0 mm e tinta; comprimento de 133 mm, com preenchimento de tinta
de no mínimo 110 mm, medindo da ponta até o término da coluna de
tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor vermelha
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 m e 3000 m; constando selo
do INMETRO na embalagem.
Unidade: CX
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 27,00
Lote: 60
Descrição: Cola em bastão 20 gr, a base de éter de poliglucosideo,
atóxica, acondicionada em tubo bastão na cor branca com validade
mínima de um ano a partir da data de entrega; com selo do INMETRO
na embalagem do produto; o produto deverá ser de colagem rápida com
excelente aderência a papéis e similares.
Unidade: TB
Marca: Acrilex
Valor Unitário: R$ 2,91
Lote: 62
Descrição: Envelope saco plástico ofício 4 furos, obs. tam. 240 x 325
mm, espessura: 0,15 (grosso), com 04 furos, caixa c/ 400 un.
Unidade: CX
Marca: DAC
Valor Unitário: R$ 68,00
Lote: 63
Descrição: Etiqueta A4 354, tamanho: 25,4 mm x 99,0 mm; caixa com
100 folhas; cada folha contendo 22 etiquetas; total da caixa: 2.200
unidades.
Unidade: CX
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 22,00
Lote: 66
Descrição: Fita adesiva transparente 12 mm x 40 m.
Unidade: RL
Marca: Embalando
Valor Unitário: R$ 0,57
Lote: 68
Descrição: Fita para embalagem 45 mm x 45 m.
Unidade: RL
Marca: Koretech
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Lote: 70
Descrição: Fita para máquina de calcular 05 mm x 13 m bicolor.
Unidade: UN
Marca: Color Print
Valor Unitário: R$ 2,40
Lote: 71
Descrição: Giz branco escolar plastificado antialérgico, caixa contendo
500 unidades.
Unidade: CX
Marca: Zig Giz
Valor Unitário: R$ 17,42
Lote: 76
Descrição: Pasta em l tamanho ofício, tamanho: 23 x 33,5 cm, pacote
com 10 unidades, cores variadas (podendo ser transparente, azul, rosa,
verde, amarela e fumê).
Unidade: UN
Marca: Polibras
Valor Unitário: R$ 0,46
Lote: 77
Descrição: Pasta plastificada com elástico, pasta c/ aba e elástico em
papel cartão duplex, plastificado c/ plástico transparente reforçado c/
ilhós; cor: azul; medidas aprox: 240 x 350 mm; aba interna c/ medidas
aprox. de no mínimo: 48 mm.
Unidade: UN
Marca: LB
Valor Unitário: R$ 1,11
Lote: 78
Descrição: Pasta plastificada com grampo e trilho metal, obs. dimensões:
235 mm x 325 mm.
Unidade: UN
Marca: LB
Valor Unitário: R$ 0,98
Lote: 79
Descrição: Pasta polionda com elástico, tamanho: 315 x 226 x 35 mm,
cor azul.
Unidade: UN
Marca: Polibras
Valor Unitário: R$ 1,90
Lote: 80
Descrição: Pasta registradora AZ, dorso estreito, cor preta, pasta c/
borda inferior reforçada, tam. ofício, lombo estreito, med. 35 cm x 28
cm x 5 cm, cor preto.
Unidade: UN
Marca: Polycart
Valor Unitário: R$ 8,00
Lote: 81
Descrição: Pincel marcador atômico cor azul, ponta chanfrada – tinta à
base de álcool – c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 82
Descrição: Pincel marcador atômico cor preto, ponta chanfrada, tinta à
base de álcool, c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 83
Descrição: Pincel marcador atômico cor vermelho, ponta chanfrada,

tinta à base de álcool, c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 85
Descrição: Quadro branco, moldura em alumínio, 120 x 90 cm.
Unidade: UN
Marca: Cotiarte
Valor Unitário: R$ 65,00
Lote: 86
Descrição: Quadro branco, moldura em alumínio, 90 x 60 cm.
Unidade: UN
Marca: Artpop
Valor Unitário: R$ 36,00
Ata de Registro de Preços n.º 010/18
Empresa: R.A. MANCO SERVIÇOS – ME.
COTA PRINCIPAL
Lote: 44
Descrição: Toner, impressora HP Laserjet 401DN e 425 modelo 80X.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 40,00
Lote: 45
Descrição: Toner, impressora HP Laserjet PRO 402DN modelo CF226X,
26A.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 155,00
Lote: 46
Descrição: Toner, impressora Samsung SCX 4833 FD modelo MLT
D205L.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 52,00
COTA RESERVADA
Lote: 90
Descrição: Toner, impressora HP Laserjet 401DN e 425 modelo 80X.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 40,00
Lote: 91
Descrição: Toner, impressora HP Laserjet PRO 402DN modelo CF226X,
26A.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 155,00
Lote: 92
Descrição: Toner, impressora Samsung SCX 4833 FD modelo MLT
D205L.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 52,00
Ata de Registro de Preços n.º 011/18
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO – EPP.
COTA PRINCIPAL
Lote: 05
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Descrição: Caderno universitário 01 matéria 96 fl, folhas pautadas, capa
dura, espiral, tam. 200 x 275 mm.
Unidade: UN
Marca: Credeal
Valor Unitário: R$ 4,16

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Lote: 13
Descrição: Cola adesiva instantânea, cola de secamento instantâneo p/
metais, madeira, couro, plástico, papel e borracha, tb. de 3 gramas.
Unidade: TB
Marca: Tekbond
Valor Unitário: R$ 2,95

Lote: 02
Descrição: Bomba D’água de Vibração/Submersa, obs. vibração/
submersa, informações técnicas: potência: 380 Wats; vazão máxima:
1970 litros/hota; elevação máxima total: (H) 65 metros; proteção contra
choque eletrico classe II; dimensões: diâmetro: 165 mm; altura: 290
mm; saída: 3/4”; voltagem: 220 V.
Marca: Planalto
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 204,00

Lote: 15
Descrição: Envelope saco 80 gr 265 mm x 360 mm, cor pardo.
Unidade: UN
Marca: Scrity
Valor Unitário: R$ 0,14

Ata de Registro de Preços n.º 012/18
Empresa: D.A. SANCHES CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA –
ME.

Lote: 16
Descrição: Envelope saco plástico ofício 4 furos, obs. tam. 240 x 325
mm, espessura: 0,15 (grosso), com 04 furos, caixa c/ 400 un.
Unidade: CX
Marca: DAC
Valor Unitário: R$ 64,00

Lote: 14
Descrição: Sifão Flexível, obs. características: cor: branco;
tamanho:multi tamanhos, devido a sua saída escalonada; vedação:
acompanha anel de borracha; composição: polipropileno; bitola: 7/8”; 1
1/4” e 1 1/2”; dimensões: comprimento máximo: 660 mm, comprimento
mínimo: 300 mm.
Marca: Blukit
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,80

Lote: 34
Descrição: Pasta registradora AZ, dorso estreito, cor preta, pasta c/
borda inferior reforçada, tam. ofício, lombo estreito, med. 35 cm x 28
cm x 5 cm, cor preto.
Unidade: UN
Marca: DAC
Valor Unitário: R$ 7,70

Lote: 15
Descrição: Te, obs. Te de 90º; de PVC soldável; bitola de 25 mm x 1/2”;
bucha metálica central; cor azul; fabricado dentro das Normas ABNT/
NBR vigentes.
Marca: Viqua
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,70

COTA RESERVADA

Lote: 16
Descrição: Te, obs. Te de PVC soldável; diâmetro de 25 mm; cor
marrom. Fabricado dentro das Normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,85

Lote: 51
Descrição: Caderno universitário 01 matéria 96 fl, folhas pautadas, capa
dura, espiral, tam. 200 x 275 mm.
Unidade: UN
Marca: Credeal
Valor Unitário: R$ 4,16
Lote: 59
Descrição: Cola adesiva instantânea, cola de secamento instantâneo p/
metais, madeira, couro, plástico, papel e borracha, tb. de 3 gramas.
Unidade: TB
Marca: Tekbond
Valor Unitário: R$ 2,95
Lote: 61
Descrição: Envelope saco 80 gr 265 mm x 360 mm, cor pardo.
Unidade: UN
Marca: Scrity
Valor Unitário: R$ 0,14
Lote: 65
Descrição: Fita adesiva dupla face dim. 18 mm x 30 m.
Unidade: RL
Marca: EPA
Valor Unitário: R$ 3,55
PROCESSO N.º 35.096/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 095/17
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.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/01/2019).

Lote: 17
Descrição: Te, obs. Te de redução de 90º; pvc soldável; diâmetro 50
mm x 25mm; cor marrom; fabricado dentro das Normas ABNT/NBR
vigentes.
Marca: Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,60
Lote: 19
Descrição: Torneira Boia para Caixa de Água, obs. torneira boia latão
3/4”.
Marca: Perfect
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 30,00
Lote: 20
Descrição: Tubo de Ligação Flexível para Vaso Sanitário, obs. tubo de
ligação flexível com Spud e canopla; tam. e medidas: 25 cm x 1 ½”; cor
cromado; embalagem: saco plástico; composição: latão e elastômero;
fabricado dentro das Normas ABNT/NBR vigentes;.
Marca: Blukit
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 15,70
PROCESSO N.º 34.739/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 094/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para
manutenção de bens imóveis, destinados ao uso de diversas Secretarias
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desta Prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze)
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 013/18
Empresa: D.A. SANCHES CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA –
ME.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Arruela de alumínio, 1” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,90
Item: 02
Descrição: Arruela de alumínio, 3/4” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,80
Descrição: Bucha, em alumínio 1” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,20
Item: 04
Descrição: Bucha, em alumínio 3/4” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 03

Item: 01
Descrição: Assento p/ vaso sanitário, medidas aprox.: A x L x P =
3,00 cm x 36,00 cm x 42,00 cm; cor: branca; almofadada; material:
polipropileno; formato: oval; fixação: dobradiças e parafusos plásticos.
Marca: Alumasa
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,00

Descrição: Cola adesiva plástica PVC, composição química: produto a
base de mistura de solventes formadeidos, cetonas e PVC, tubo de 75
gramas.
Marca: Amazonas
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 3,70
Lote: 11
Item: 01
Descrição: Kit completo para caixas acopladas universal, kit completo
para cisterna mochila universal, com mecanismo acionador pneumático,
baixa e alta pressão; composição básica: plástico de engenharia e
elastômeros; classe de pressão: 1 à 75 M.C.A.; com prazo, garantia e
fabricação dentro das normas ABNT/INMETRO vigentes.
Marca: L&C
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 105,00
Lote: 12
Item: 01
Descrição: Linha para pedreiro, linha para pedreiro trançada, rolo com
100 metros.
Marca: Brasfort
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 3,09
Lote: 13
Item: 01
Descrição: Lixa de parede grão 100, obs. lixa de parede, grão 100, folhas
med. aprox. de 275 x 225 mm.
Marca: Bosch
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 14
Item: 01
Descrição: Lixa de parede grão 80, lixa de parede, grão 100, folhas med.
aprox. de 275 x 225 mm.
Marca: Bosch
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 1,10

Lote: 05

Lote: 18

Item: 01
Descrição: Caixa de água, capacidade de 1.000 litros; material
polietileno; superfície interna deve ser lisa p/ facilitar a limpeza, com
sistema de encaixe das tampas (trava das tampas), proteção ultravioleta,
resistente a exposição do sol e ao calor; medidas aprox.: altura com a
tampa: 0,94 m; altura sem a tampa: 0,72 m; diâmetro sem a tampa: 1,51
m; diâmetro da base: 1,21 m.
Marca: Fortlev
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 338,00

Item: 01
Descrição: Parafuso com bucha 10 mm, pacote com 500 uni.
Marca: Philips
Unidade: PT
Valor Unitário: R$ 174,00

Lote: 07
Item: 01
Descrição: Cal p/ pintura com fixador, saco com 08 kg.
Marca: Pluma
Unidade: SC
Valor Unitário: R$ 12,00
Lote: 08
Item: 01

Lote: 20
Item: 01
Descrição: Plug, com rosca PVC rígido; diâmetro 1/2”; cor branca,
fabricado dentro das Normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,79
Lote: 21
Item: 01
Descrição: Plug, com rosca PVC rígido; diâmetro 3/4”; cor branca,
fabricado dentro das Normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Plastik
Unidade: UN
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Lote: 22
Item: 01
Descrição: Prego de aço sem cabeça, cartela c/ 100 un., tam. 10 x 10.
Marca: Fikiss
Unidade: CA
Valor Unitário: R$ 6,00
COTA RESERVADA
Lote: 23
Item: 01
Descrição: Arruela de alumínio, 1” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,90
Item: 02
Descrição: Arruela de alumínio, 3/4” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,80

Lote: 30
Item: 01
Descrição: Cola adesiva plástica PVC, composição química: produto a
base de mistura de solventes formadeidos, cetonas e PVC, tubo de 75
gramas.
Marca: Amazonas
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 3,70
Lote: 33
Item: 01
Descrição: Kit completo para caixas acopladas universal, kit completo
para cisterna mochila universal, com mecanismo acionador pneumático,
baixa e alta pressão; composição básica: plástico de engenharia e
elastômeros; classe de pressão: 1 à 75 M.C.A.; com prazo, garantia e
fabricação dentro das normas ABNT/INMETRO vigentes.
Marca: L&C
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 105,00
Lote: 34

Item: 03
Descrição: Bucha, em alumínio 1” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,20

Item: 01
Descrição: Linha para pedreiro, linha para pedreiro trançada, rolo com
100 metros.
Marca: Brasfort
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 3,09

Lote: 23

Lote: 35

Item: 04
Descrição: Bucha, em alumínio 3/4” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,00

Item: 01
Descrição: Lixa de parede grão 100, obs. lixa de parede, grão 100, folhas
med. aprox. de 275 x 225 mm.
Marca: Bosch
Unidade: FL

Lote: 25

Lote: 36

Item: 01
Descrição: Assento p/ vaso sanitário, medidas aprox.: A x L x P =
3,00 cm x 36,00 cm x 42,00 cm; cor: branca; almofadada; material:
polipropileno; formato: oval; fixação: dobradiças e parafusos plásticos.
Marca: Alumasa
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,00

Item: 01
Descrição: Lixa de parede grão 80, lixa de parede, grão 100, folhas med.
aprox. de 275 x 225 mm.
Marca: Bosch
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 1,10

Lote: 27
Item: 01
Descrição: Caixa de água, capacidade de 1.000 litros; material
polietileno; superfície interna deve ser lisa p/ facilitar a limpeza, com
sistema de encaixe das tampas (trava das tampas), proteção ultravioleta,
resistente a exposição do sol e ao calor; medidas aprox.: altura com a
tampa: 0,94 m; altura sem a tampa: 0,72 m; diâmetro sem a tampa: 1,51
m; diâmetro da base: 1,21 m.
Marca: Fortlev
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 338,00
Lote: 29
Item: 01
Descrição: Cal p/ pintura com fixador, saco com 08 kg.
Marca: Pluma
Unidade: SC
Valor Unitário: R$ 12,00

Lote: 40
Item: 01
Descrição: Parafuso com bucha 10 mm, pacote com 500 uni.
Marca: Philips
Unidade: PT
Valor Unitário: R$ 174,00
Lote: 42
Item: 01
Descrição: Plug, com rosca PVC rígido; diâmetro 1/2”; cor branca,
fabricado dentro das Normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,79
Lote: 43
Item: 01
Descrição: Plug, com rosca PVC rígido; diâmetro 3/4”; cor branca,
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fabricado dentro das Normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,10
Lote: 44

Item: 01
Descrição: Prego de aço sem cabeça, cartela c/ 100 un., tam. 10 x 10.
Marca: Fikiss
Unidade: CA
Valor Unitário: R$ 6,00
PROCESSO N.º 35.420/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 219/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais
hospitalares, listas 05, 06 e 07/2017, destinados ao uso nas Unidades de
Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por
um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 014/18
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
Lote: 01
Descrição: Agulha 13 x 4,5, hipodérmica, descartável, estéril, siliconada,
haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico
em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros
dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura
asséptica.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 0,06
Lote: 02
Descrição: Agulha 25 x 7, hipodérmica, descartável, estéril, siliconada,
haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico
em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros
dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura
asséptica.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 0,06
Lote: 03
Descrição: Agulha 25 x 8, hipodérmica, descartável, estéril, siliconada,
haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico
em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros
dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura
asséptica.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 0,07
Lote: 22
Descrição: Lâmina cirúrgica de bisturi nº 11 estéril descartável,
com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada
em aço-carbono; estéril; atóxica; descartável(uso único); embalada
individualmente em película laminada com abertura em pétala.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 0,21
Lote: 23
Descrição: Lâmina cirúrgica de bisturi nº 15 estéril descartável,
com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada
em aço-carbono; estéril; atóxica; descartável(uso único); embalada
individualmente em película laminada com abertura em pétala.

Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 0,21

Ata de Registro de Preços n.º 015/18
Empresa: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
Lote: 07
Descrição: Almotolia plástica 250 ml bico reto, apresentação do frasco
transparente ou opaca, permitindo visualização do conteúdo.
Unidade: UN
Marca: Taylor
Valor Unitário: R$ 1,53
Lote: 08
Descrição: Avental camisola paciente sem manga gramatura 30 g/m²,
com as seguintes especificações técnicas mínimas: avental sem manga
(tipo camisola paciente); em cor clara e/ou neutra; confeccionado
em material TNT (tecido não tecido); descartável; atóxico; 100%
polipropileno; gramatura de 30 g/m².
Unidade: UN
Marca: Hndesc
Valor Unitário: R$ 1,22
Lote: 12
Descrição: Descartador plástico de agulha (com dispositivo) para coleta
a vácuo, com as seguintes especificações técnicas mínimas: descartador
plástico de agulha de coleta a vácuo, destinado ao armazenamento e
transporte de material perfuro cortante potencialmente infectado;
confeccionado em plástico rígido (material de alto impacto); produto de
uso único: capacidade aproximada de acondicionamento 01 litro ou 400
agulhas; apresentar indispensavelmente dispositivo de segurança que
permite o descarte da agulha de acordo com a NR32.
Unidade: UN
Marca: Labor Import
Valor Unitário: R$ 19,30
Lote: 27
Descrição: Pá de desfibrilação adulto, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: insumo descartável – uso único; uso adulto; PADPAK 03, compatível com o equipamento desfibrilador externo
automático disponível nas unidades de saúde da rede municipal (marca:
HEARTSINE, modelo SAMARITAN-PAD, SAM 300p); unidade: par
(apresentação disponível para comercialização).
Unidade: UN
Marca: Samaritan – Pad
Valor Unitário: R$ 1.074,99
Lote: 28
Descrição: Pá de desfibrilação infantil, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: insumo descartável – uso único; uso infantil;
PAD-PAK 04, compatível com o equipamento desfibrilador externo
automático disponível nas unidades de saúde da rede municipal (marca:
HEARTSINE, modelo SAMARITAN-PAD, SAM 300p); unidade: par
(apresentação disponível para comercialização).
Unidade: UN
Marca: Samaritan - Pad
Valor Unitário: R$ 1.365,99
Lote: 29
Descrição: Papel termossensível para realização de eletrocardiograma
(ecg), dimensões de 48 mm x 20 mt.
Unidade: RL
Marca: Daru
Valor Unitário: R$ 4,90
Lote: 30
Descrição: Pinça CHERON descartável, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: estéril; confeccionada em poliestireno de alto impacto
e resistente em cor clara; embalada em papel grau cirúrgico e filme de
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polietileno / polipropileno; com dimensão aproximada de 25 cm, com a
finalidade de auxílio em exames ginecológicos.
Unidade: UN
Marca: Kolplast
Valor Unitário: R$ 0,87

Lote: 35
Descrição: Tubo de látex (garrote), com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado a base de látex natural, com dimensões
padronizadas tamanho 200 / nº 200.
Unidade: MT
Marca: Lemgruber
Valor Unitário: R$ 1,22
Ata de Registro de Preços n.º 016/18
Empresa: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA.
Lote: 36
Descrição: Tubo de sorologia adulto com gel com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo
com sistema de segurança, em PET, tamanho 16 mm x 100 mm, estéril,
descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume
aproximado e não superior a 8.5 ml, com tampa de borracha siliconada
e capa protetora. Tubos etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo
de validade, volume de aspiração.
Unidade: TB
Marca: Vacuette / Greiner Bio-One
Valor Unitário: R$ 0,55
Lote: 37
Descrição: Tubo de sorologia adulto, 5ml, com gel com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo
com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 mm x 100 mm
(dimensões aproximadas e não superiores), estéril, descartável, incolor,
com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximado e não
superior a 5 ml, com tampa de borracha siliconada e capa protetora.
Tubos etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo de validade,
volume de aspiração.
Unidade: UN
Marca: Vacuette / Greiner Bio-One
Valor Unitário: R$ 0,48
Ata de Registro de Preços n.º 017/18
Empresa: LM COMERCIO DE
HOSPITALARES LTDA – ME.

PRODUTOS

MEDICOS

Lote: 16
Descrição: Esfigmomanômetro aneroide adulto com braçadeira em
tecido antialérgico e fecho – fabricado com material isento de látex
para aferição de pressão arterial em pacientes adultos com as seguintes
Especificações técnicas mínimas: manômetro aneroide com faixa de
aferição de 0 a 300 mmHg; precisão de +/- 2 mmHg; caixa metálica
protetora em inox ou aço com acabamento em pintura epóxi anticorrosão
e antiferrugem; braçadeira em tecido antialérgico flexível (algodão
e/ou nylon), com fecho em metal e/ou velcro; manguito em borracha
sintética; válvula de controle da saída de ar em metal cromado; pêra
para insuflação em borracha sintética; válvula unidirecional da bomba
de ar; acondicionamento em embalagem individual. Prazo de garantia
do fabricante: mínimo de 01(hum) ano. Aferido pelo INMETRO
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Premium
Valor Unitário: R$ 75,10
Valor Total: R$ 7.510,00
Lote: 33
Descrição: Termômetro máxima e mínima, digital, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: instrumento de aferição de temperatura
interna e externa / máxima_mínima e de momento (simultaneamente);

faixa de aferição da temperatura interna (armazenamento): -10°c a +50°c;
faixa de aferição da temperatura externa: -50°c a +70°c; alta precisão na
aferição: resolução +- 0.1°c; alimentação = pilha; acompanha sensor =
extensão do cabo – aproximadamente 02 (dois) mt. de comprimento.
Unidade: UN
Marca: Incoterm
Valor Unitário: R$ 126,58
Ata de Registro de Preços n.º 018/18
Empresa: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
Lote: 10
Descrição: Bota de UNNA – curativo, Com as seguintes especificações
técnicas mínimas, curativo auxiliar do retorno venoso e preventivo
de edema, adaptando-se aos contornos da perna com flexibilidade,
proporcionando conforto ao usuário_paciente; composição homogênea
com óxido de zinco e emolientes; dimensões aproximadas de 10 cm x 10
mt; embalada individualmente.
Unidade: UN
Marca: Curatec
Valor Unitário: R$ 19,79
Ata de Registro de Preços n.º 019/18
Empresa: MORIMED COMERCIAL EIRELI – EPP.
Lote: 15
Descrição: Esfigmomanômetro mecânico tipo aneroide para aferição
de pressão arterial em pacientes adultos obesos com as seguintes
especificações técnicas mínimas: manômetro aneroide com faixa de
aferição de 0 a 300 mmHg; precisão de +/- 2 mmHg; caixa metálica
protetora em inox ou aço, pintada em epóxi protegida contra a corrosão;
braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente
com fecho em metal ou velcro; manguito em borracha sintética ou
látex; válvula de controle da saída de ar em metal cromado; pera para
insuflação em borracha sintética ou látex; válvula unidirecional da
bomba de ar; acondicionamento em embalagem individual. Prazo de
garantia do fabrican Saúde te mínimo de 01 (hum) ano. Aferido pelo
INMETRO.
Unidade: UN
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 198,12
Ata de Registro de Preços n.º 020/18
Empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Lote: 04
Descrição: Agulha para coleta de sangue (vácuo) com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Agulha múltipla para coleta de sangue
a vácuo, com dimensões compreendidas entre 25 a 32 x 0,7 mm,
hipodérmica, descartável, estéril, de aço inoxidável, com duas pontas
em bisel trifacetado, sendo uma das pontas com proteção de borracha
retrátil e proteção de plástico em ambas as pontas; dispositivo de seringa.
Atender a NR32 – Segurança e Saúde no Trabalho em serviços de saúde.
Portaria GM n° 939 de 18 de novembro de 2008, DOU 19/11/2008.
Unidade: UN
Marca: BD Vacutainer
Valor Unitário: R$ 0,50
Lote: 06
Descrição: Álcool etílico gel 70 graus frasco 500 ml. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: álcool etílico 70% (setenta por cento)
/ 70 graus; anti séptico, destinado à higienização das mãos e braços; gel,
frasco 500 ml; notificação simplificada - RDC ANVISA 199/2006.
Unidade: FR
Marca: Rioquímica
Valor Unitário: R$ 5,07
Lote: 11
Descrição: Descartador de material perfuro cortante 13 litros, com

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de abril de 2018 - n.º 1980 - Ano XXII

38

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

Atos do Poder Executivo

as seguintes especificações técnicas mínimas: caixa coletora para
perfurante/cortante com alça dupla para transporte e contra-trava de
segurança; confeccionada em papelão rígido e impermeabilizado para
evitar umidade, perfuração e vazamento; bocal aberto para facilitar o
descarte sem necessidade de abrir a tampa; acessórios de segurança para
revestimento interno: saco plástico, cinta e bandeja para o fundo; fácil
montagem, com instruções; capacidade 13 litros; atender a NBR 13853.
Unidade: UN
Marca: Polar Fix
Valor Unitário: R$ 4,19
Lote: 13
Descrição: Dispositivo para incontinência urinária n.4 (tamanho p),
confeccionado em película fina de borracha.
Unidade: UN
Marca: Inovatex
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 14
Descrição: Dispositivo para incontinência urinária n.5
confeccionado em película fina de borracha.
Unidade: UN
Marca: Inovatex
Valor Unitário: R$ 1,00

(tamanho m)

Lote: 21
Descrição: Indicador químico_classe 5, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: indicador_integrador químico classe v (norma ISO
11.140-1/2005; destinado para reagir em todas as variáveis críticas:
tempo_vapor_temperatura; para processos de esterilização - (ciclos de
esterilização a vapor com valores de referência 121º c 15_20 minutos ou
134º c 3,0_3,5 minutos).
Unidade: UN
Marca: Terragene
Valor Unitário: R$ 0,23
Lote: 24
Descrição: Lâmina cirúrgica de bisturi nº 24 estéril descartável,
com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada
em aço-carbono; estéril; atóxica; descartável(uso único); embalada
individualmente em película laminada com abertura em pétala.
Unidade: UN
Marca: Advantive
Valor Unitário: R$ 0,20
Lote: 25
Descrição: Luva para procedimento em borracha nitrílica tamanho
PP, com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada
em borracha sintética – nitrilo; isenta de látex; isenta de pó / talco;
não estéril; descartável; ambidestra; produto de uso único; tamanho
extrapequeno (PP); na cor azul; caixa com 100 unidades.
Unidade: CX
Marca: Kevenoll
Valor Unitário: R$ 13,98
Lote: 32
Descrição: Sonda uretral nº 8 estéril descartável, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: N.º 08; Estéril, atóxica, apirogênica;
produto de uso único, descartável; embalada individualmente.
Unidade: UN
Marca: Medsonda
Valor Unitário: R$ 0,40
Lote: 34
Descrição: Tubo de glicemia pediátrico com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de
segurança, em PET, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor,
com fluoreto de sódio (NAF) e EDTA dissódico (NA2), volume 2.0 ml,
com tampa de borracha siliconada e capa protetora na cor cinza. Tubos
etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo de validade, volume

de aspiração.
Unidade: UN
Marca: BD Vacutainer
Valor Unitário: R$ 0,55

Ata de Registro de Preços n.º 021/18
Empresa: ROSICLER CIRURGICA LTDA – EPP.
Lote: 18
Descrição: Gaze Algodonada estéril 15 cm x 30 cm, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: manta em 100% algodão hidrófilo
envolto em tecido de gaze hidrófila; gaze hidrófila confeccionada em
100% algodão = isenta de filamentos radiopacos, resíduos de amido,
alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregulares; densidade de
13 fios por cm²; alvejado e hidrofilizado; estéril; uso único; dimensões
aproximadas de 15 cm x 30 cm; embalada individualmente, em invólucro
que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Unidade: EV
Marca: Medi House
Valor Unitário: R$ 1,34
Lote: 19
Descrição: Hastes flexíveis com ponta de algodão, caixa com 75
unidades.
Unidade: CX
Marca: Use It
Valor Unitário: R$ 0,95
Lote: 20
Descrição: Hipoclorito de sódio 1%, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: 1% de cloro ativo (solução 10 mg cloro/ml);
embalagem âmbar / frasco escuro; frasco com capacidade de 01 (hum)
litro.
Unidade: FR
Marca: Hipo Ativo
Valor Unitário: R$ 2,40
Lote: 31
Descrição: Seringa de 20 ml descartável e estéril, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: seringa descartável, estéril, atóxica
e apirogênica; capacidade de 20 ml sem agulha; com dispositivo de
segurança do tipo retrátil (retração da agulha para dentro do cilindro
após o uso) ou do tipo protetor articulado (alojamento da agulha após o
uso, tipo clipe / capa ou cápsula); embalagem de polietileno associado a
papel grau cirúrgico; abertura com sistema de pétalas; bico rosqueável.
Atender a NR32, Segurança e Saúde no Trabalho em serviços de saúde.
Portaria GM n° 939 de 18 de novembro de 2008, DOU 19/11/2008.
Unidade: UN
Marca: SR
Valor Unitário: R$ 0,69
PROCESSO N.º 37.769/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 233/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos
odontológicos, destinados ao uso dos Consultórios Odontológicos da
Secretaria Municipal de Saúde com entregas parceladas, por um período
de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/01/2.019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 022/18
Empresa: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
Lote: 03
Descrição: Autoclave, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: equipamento médico-hospitalar destinado ao processo
de esterilização e secagem – modelo automático de mesa bancada;
capacidade: 21 litros; alimentação: bivolt 127/220 volts; sistema de
alarme; válvula de segurança; ciclos de esterilização: mínimo de 05
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(cinco); câmara confeccionada em aço inoxidável conforme normas da
ABNT; gabinete confeccionado em chapa de aço-carbono ou material
similar resistente, com acabamento antiferruginoso/anticorrosivo –
pintura eletrostática a pó (epoxi); prateleiras bandejas internas: mínimo
de 02 (duas); dimensões internas aproximadas = 25x 40 cm (diâmetro x
comprimento); dimensões externas aproximadas de: 30 x 4x 60 cm (A x
L x P); prazo de garantia do fabricante: mínimo de 02 (dois) anos.
Marca: Cristofoli
Valor Unitário: R$ 4.705,80

Lote: 04
Descrição: Destilador de água, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: destilador de água com rendimento mínimo de 900ml/
hora de água destilada. Com reservatório para água comum e água
destilada de 3,5; estrutura em aço inox, com dispositivo de segurança
para desligamento automático quando não houver água no reservatório;
alimentação: bivolt; aparelho sem necessidade instalação de suporte de
parede; com termostato e fusível térmico; dimensões máximas de 45 cm
x 30 cm x 30 cm. Garantia de 1 ano.
Unidade: UN
Marca: Saevo
Valor Unitário: R$ 1.007,96
Ata de Registro de Preços n.º 023/18
Empresa: FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA EPP.
Lote: 08
Descrição: Mocho odontológico a gás pressurizado, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: mocho odontológico a gás, com 5
rodízios, encosto com regulagem, estofamento poliuretano ou similar,
de densidade D28, lavável e resistente a utilização diária e aos meios
químicos de desinfecção, sem costura; base com 5 rodízios giratórios
de 2 polegas no mínimo, com movimento livre em qualquer direção;
suporte para os pés em aro cromado ou similar; elevação e descida do
assento impulsionada mecanicamente; encosto com regulagem de altura
e trava. Garantia mínima de 1 ano da entrega; assistência técnica e peças
de reposição.
Unidade: UN
Marca: SP
Valor Unitário: R$ 530,00
Ata de Registro de Preços n.º 024/18
Empresa: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI – ME..
Lote: 01
Descrição: Aparelho de amalgamador capsular, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: silencioso e de baixa vibração bivolt;
universal: compatível com as cápsulas disponíveis no mercado; garfo
flexível para encaixe tanto das cápsulas arredondadas como também as
que contém êmbolos; frequência de trituração com no mínimo 4.550
oscilações por minuto (+/-1%); possuir trava de segurança; dimensões
aproximadas: 22,0 cm x 18,0 cm x 18,0 cm (L X P X A).
Unidade: UN
Marca: Rhos
Valor Unitário: R$ 825,00
Lote: 05
Descrição: Fotopolimerizador sem fio, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: sem fio (Wireless); LED; peso aproximado e não
superior a 150 gr; ponteira de fibra óptica rígida, orientada e autoclavável;
3 modos de potência: intenso, gradual e pulso com proteção ocular;
frequência de no mínimo 50/60 HZ; intensidade de luz acima de 1200
NW/CM2; tempo de operação 20 segundos com BIP sonoro a cada 5
segundos; tempo de carregamento da bateria de aproximadamente 5
horas; longevidade média de aproximadamente 10.000 horas.
Unidade: UN
Marca: Microdont
Valor Unitário: R$ 725,00

PROCESSO N.º 29.785/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 202/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros de
alimentação, 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 24/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 025/18
Empresa: BELAMESA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
EM GERAL EIRELI – EPP.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Almôndega mista com biomassa, descrição do produto: carne
bovina e de ave com procedência de abatedouros com SIF, acrescida de
ingredientes, formatada (20 a 30 g) e congelada em IQF; ingredientes:
carne bovina e de frango, especiarias (cebola, alho, salsa), proteína de
soja, sal, biomassa de banana, aroma natural, estabilizante; características
organolépticas: aparência e cor: marrom clara, características, odor e
sabor: característicos, textura: macia característica; o produto deve
apresentar-se arredondado; 3. características físico-químicas por 80 g:
valor energético: 128 kcal, carboidratos: 8 g (máximo), proteínas: 12
g (mínimo), gorduras totais: 5,5 g (máximo), sódio: 250 mg (máximo);
características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões
estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/MS, em
seu anexo i, publicada no D.O.U., seção i, em 10/01/01; características
microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas; verificação da
presença dos elementos histológicos dos ingredientes que compõem
o produto; prazo de validade: máximo de 10 (dez) meses a contar da
data de fabricação, em temperatura de -18°c; embalagem: embalagem
primária: sacos plásticos de polietileno transparente resistente atóxico
com etiqueta interna de identificação com vedação termossoldada; peso
líquido: 2 kg; vácuo: sem; embalagem secundária: caixa de papelão
parda, reforçada com até 12 kg; rotulagem: o produto deverá ser rotulado
de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 18,20
Lote: 05
Descrição: Carne moída ao molho de tomate cozida e congelada,
descrição do produto: obtida pelo cozimento de carnes bovinas cortadas
em pedaços e moídos, isento de peles, veias, aponevroses, cartilagens,
intestinos, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores
imersos em molho de tomate contendo tomate em pedaços ou polpa, sal
e condimentos, exceto pimenta; características do produto: os recortes
de carnes deverão ser moídos em discos de 5 mm, imersos em molho
de tomate; deverá ser congelado a temperatura de-18º c (dezoito graus
negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade
do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas especificadas a seguir nos subitens deste. o produto deverá
estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC
nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS; resolução RDC nº 12 de 02/01/2001
– Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; portaria
nº 6 – CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de
08/11/88; toda carne utilizada para o preparo do produto deverá ter sido
submetido aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo
decreto nº 30.691, de 29/03/52.2.1.; características sensoriais: aspecto:
próprio, não amolecido, nem pegajoso, cor: própria, sem manchas
esverdeadas; sabor: próprio; odor: próprio; características físico–
químicas por 100 grs: gordura: máximo de 7%; proteína: mínimo de
10%; carboidratos: máximo 7%; cloreto de sódio: máximo 2%; amido:
máximo de 2%; características microbiológicas: seguir os padrões
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001
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Anvisa/MS/4.3. será considerada imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou à
deterioração; características macroscópicas e microscópicas: o produto
não deverá conter materiais estranhos ao processo de industrialização,
e deverá seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela
resolução RDC nº 175 de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS; embalagem:
embalagem primária: o produto deverá estar embalado em saco de
polietileno de alta densidade termossoldado atóxico, resistente ao
transporte e armazenamento, contendo peso líquido de até 02 (dois) quilos
por embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado
resistente ao impacto e às condições de estocagem e armazenamento
totalmente lacradas com fita adesiva ou similar, garantindo a integridade
do produto durante todo seu período de validade e contendo no máximo
12 (doze) quilos por embalagem; o produto deverá ter validade mínima
de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação; rotulagem: deverá
estar de acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Minerva
Valor Unitário: R$ 25,00
Lote: 11
Descrição: Filé de sobrecoxa de frango sem osso – IQF. Características
do produto: filé de sobrecoxa s/osso e s/ pele – congelado em processo
IQF; características organolépticas: textura: característica; cor:
característica; sabor: característico, odor: característico; característica
físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação
vigente; características microbiológicas: serão adotados os critérios e
padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa,
em seu anexo i, em 10/01/01; características microscópicas: ausência
de sujidades, parasitas e larvas; verificação da presença dos elementos
histológicos dos ingredientes que compõem o produto; prazo de
validade: mínimo de 12 meses; embalagem: embalagem primária: sacos
plásticos contendo 01 a 02 kg; embalagem secundária em caixas de
papelão reforçadas etiquetadas e tampadas contendo de 10 à 16 quilos;
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Levida
Valor Unitário: R$ 17,25
COTA RESERVADA
Lote: 33
Descrição: Almôndega mista com biomassa, descrição do produto: carne
bovina e de ave com procedência de abatedouros com SIF, acrescida de
ingredientes, formatada (20 a 30 g) e congelada em IQF; ingredientes:
carne bovina e de frango, especiarias (cebola, alho, salsa), proteína de
soja, sal, biomassa de banana, aroma natural, estabilizante; características
organolépticas: aparência e cor: marrom clara, características, odor e
sabor: característicos, textura: macia característica; o produto deve
apresentar-se arredondado; 3. características físico-químicas por 80 g:
valor energético: 128 kcal, carboidratos: 8 g (máximo), proteínas: 12
g (mínimo), gorduras totais: 5,5 g (máximo), sódio: 250 mg (máximo);
características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões
estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/MS, em
seu anexo i, publicada no D.O.U., seção i, em 10/01/01; características
microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas; verificação da
presença dos elementos histológicos dos ingredientes que compõem
o produto; prazo de validade: máximo de 10 (dez) meses a contar da
data de fabricação, em temperatura de -18°c; embalagem: embalagem
primária: sacos plásticos de polietileno transparente resistente atóxico
com etiqueta interna de identificação com vedação termossoldada; peso
líquido: 2 kg; vácuo: sem; embalagem secundária: caixa de papelão
parda, reforçada com até 12 kg; rotulagem: o produto deverá ser rotulado
de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 18,20
Lote: 35

Descrição: Carne congelada de suíno sem osso, em iscas (IQF), descrição
do produto: o corte primário de carne de suíno após inspecionados e
limpos(retirar o excesso de gordura, máximo de 5%) e cortados em
iscas. as iscas serão embalados em sacos de polietileno e transportados
para o túnel de congelamento rápido individual (IQF), onde permanecem
a temperatura de – 35°c, o tempo necessário par atingir a temperatura
interna de -12°c; características organolépticas: aspecto: próprio da
carne, firme, não amolecidas e nem pegajosa, cor: próprio da carne,
sem manchas esverdeadas; sabor: característico; textura: característica;
característica físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos
pela legislação vigente; características microbiológicas: serão adotados
os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de
02/01/01, Anvisa/MS, em seu anexo i; características microscópicas:
ausência de sujidades, parasitas e larvas; verificação da presença dos
elementos histológicos dos ingredientes que compõem o produto; prazo
de validade: 12 meses; embalagem: embalagem primária: pacotes com
2 kg; embalagem secundária: em caixas de papelão reforçadas com 10
kg à 20 kgs; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 18,50
Lote: 36
Descrição: Carne moída de patinho, descrição do objeto: carne
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções
veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições
higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no
corte: patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares
da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. o corte é obtido pela
liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior do
fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da retirada
da rótula; deverá ser transportada em condições que preservem tanto as
características do alimento, como também, a qualidade do mesmo quanto
às suas características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas;
características do produto: durante o processamento deverá ser realizada
a aparagem (eliminação dos excessos de gordura ter máximo de 5% e
máx. 3% de aponevroses e cartilagem); a carne bovina corte patinho,
deverá apresentar-se livre de parasitas, sujidade e larva e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração. deverá ser moída e submetida a processo de congelamento IQF;
características sensoriais: aspecto: próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa; cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas
ou pardacentas; odor: próprio; tipo de corte: característico da peça
conforme o padrão descrito na portaria nº 5 de 8/11/88; característica
físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação
vigente; características microbiológicas: serão adotados os critérios e
padrões estabelecidos na resolução RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/
MS; características macroscópicas e microscópicas: serão adotados os
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 Anvisa;
prazo de validade: o produto deve ter prazo de validade mínima de 12
(doze) meses, a partir da data de fabricação; embalagem: embalagem
primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem
furos e sem acúmulos e resistente, atóxica resistente, termossoldada,
peso líquido de 01 (um) a 02 (dois) quilos; embalagem secundária: caixa
de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem
congelada, lacrada com fita gomada identificada com o nome da empresa
e fita de arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, contendo
até 16 kg; obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito
armazenamento do produto; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 20,90
Lote: 37
Descrição: Carne moída ao molho de tomate cozida e congelada,
descrição do produto: obtida pelo cozimento de carnes bovinas cortadas
em pedaços e moídos, isento de peles, veias, aponevroses, cartilagens,
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intestinos, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores
imersos em molho de tomate contendo tomate em pedaços ou polpa, sal
e condimentos, exceto pimenta; características do produto: os recortes
de carnes deverão ser moídos em discos de 5 mm, imersos em molho
de tomate; deverá ser congelado á temperatura de -18º c (dezoito graus
negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade
do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas especificadas a seguir nos subitens deste. o produto deverá
estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC
nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS; resolução RDC nº 12 de 02/01/2001
– Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; portaria
nº 6 – CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de
08/11/88; toda carne utilizada para o preparo do produto deverá ter sido
submetido aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo
decreto nº 30.691, de 29/03/52.2.1.; características sensoriais: aspecto:
próprio, não amolecido, nem pegajoso, cor: própria, sem manchas
esverdeadas; sabor: próprio; odor: próprio; características físico–
químicas por 100 grs: gordura: máximo de 7%; proteína: mínimo de
10%; carboidratos: máximo 7%; cloreto de sódio: máximo 2%; amido:
máximo de 2%; características microbiológicas: seguir os padrões
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001
Anvisa/MS/4.3. será considerada imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou à
deterioração; características macroscópicas e microscópicas: o produto
não deverá conter materiais estranhos ao processo de industrialização,
e deverá seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela
resolução RDC nº 175 de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS; embalagem:
embalagem primária: o produto deverá estar embalado em saco de
polietileno de alta densidade termossoldado atóxico, resistente ao
transporte e armazenamento, contendo peso líquido de até 02 (dois) quilos
por embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado
resistente ao impacto e às condições de estocagem e armazenamento
totalmente lacradas com fita adesiva ou similar, garantindo a integridade
do produto durante todo seu período de validade e contendo no máximo
12 (doze) quilos por embalagem; o produto deverá ter validade mínima
de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação; rotulagem: deverá
estar de acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Minerva
Valor Unitário: R$ 25,00

Lote: 41
Descrição: Filé de merluza do Alasca em pedaços, ingredientes: filé de
peixe em tamanho padronizado, cortado em pedaços de 40 á 50 gramas,
com cor natural de sua própria espécie, sem pele, sem gordura e sem
espinhos, congelado em processo IQF.; características organolépicas:
aspecto: próprio; cor: própria; sabor (cozido): característico; odor
(cozido): característico; característica físico-químicas: deverá seguir
os padrões estabelecidos pela legislação vigente; características
microbiológica: serão adotados os critérios e padrões estabelecidos
na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/MS, características
microscópicas: ausência de sujidades, parasitas e larvas; verificação da
presença dos elementos histológicos dos ingredientes que compõem o
produto; prazo de validade: 12 (doze) meses; embalagem: embalagem
primária: embalagem com cry-o-vac, plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparente, com unidade de peso de 1 a 2 kg; embalagem secundária:
caixa de papelão atóxica, firme, com toda descrição necessária para
manter a qualidade e armazenamento do produto lacradas contendo de
10 a 16 kg; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Magic Fish
Valor Unitário: R$ 19,50
Lote: 43
Descrição: Filé de sobrecoxa de frango sem osso – IQF. Características
do produto: filé de sobrecoxa s/osso e s/ pele – congelado em processo
IQF; características organolépticas: textura: característica; cor:
característica; sabor: característico, odor: característico; característica

físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação
vigente; características microbiológicas: serão adotados os critérios e
padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa,
em seu anexo i, em 10/01/01; características microscópicas: ausência
de sujidades, parasitas e larvas; verificação da presença dos elementos
histológicos dos ingredientes que compõem o produto; prazo de
validade: mínimo de 12 meses; embalagem: embalagem primária: sacos
plásticos contendo 01 a 02 kg; embalagem secundária em caixas de
papelão reforçadas etiquetadas e tampadas contendo de 10 à 16 quilos;
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Levida
Valor Unitário: R$ 17,25
Lote: 54
Descrição: Pedaços de peixe congelado, temperados e empanados,
descrição do produto: pedaços selecionados de peixes, adicionados de
temperos, empanados e congelados; características do produto: carne de
pescado (filé de merluza), sadios, moídos e homogeneizados acrescidos
de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto,
farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, livres de
parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras
e cartilagens além de substâncias químicas; cada unidade do produto
empanado deverá pesar aproximadamente entre 25 a 30 gramas em
formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos-marinhos, etc.;
valores nutricionais mínimos por 100 grs: vct: 170 kcal, prot: 12 g, gord.
máx de: 6 g, ch máx de: 16 g; o teor de sódio: deverá estar de acordo
com a legislação vigente; características organolépticas: próprias do
produto. não amolecido e nem pegajoso; características microscópicas e
macroscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa; características microbiológicas:
serão adotados os critérios estabelecidos pela resolução RDC nº 12 e
02/01/2001 para padrões microbiológicos; embalagem: embalagem
primária: sacos de polietileno de alta densidade, próprio para o
armazenamento do produto, com capacidade para até 2,5 quilos;
embalagem secundária: caixas de papelão ondulado, lacrado com
fita transparente e devidamente etiquetada, com capacidade para até
10 quilos. validade: mínima de 04 (quatro) meses, a partir da data de
fabricação; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Magic Fish
Valor Unitário: R$ 18,65
Ata de Registro de Preços n.º 026/18
Empresa: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 03
Descrição: Carne congelada de suíno sem osso, em iscas (IQF), descrição
do produto: o corte primário de carne de suíno após inspecionados e
limpos(retirar o excesso de gordura, máximo de 5%) e cortados em
iscas. as iscas serão embalados em sacos de polietileno e transportados
para o túnel de congelamento rápido individual (IQF), onde permanecem
a temperatura de – 35°c, o tempo necessário par atingir a temperatura
interna de -12°c; características organolépticas: aspecto: próprio da
carne, firme, não amolecidas e nem pegajosa, cor: próprio da carne,
sem manchas esverdeadas; sabor: característico; textura: característica;
característica físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos
pela legislação vigente; características microbiológicas: serão adotados
os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de
02/01/01, Anvisa/MS, em seu anexo i; características microscópicas:
ausência de sujidades, parasitas e larvas; verificação da presença dos
elementos histológicos dos ingredientes que compõem o produto; prazo
de validade: 12 meses; embalagem: embalagem primária: pacotes com
2 kg; embalagem secundária: em caixas de papelão reforçadas com 10
kg à 20 kgs; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.
Unidade: KG
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Lote: 04
Descrição: Carne moída de patinho, descrição do objeto: carne
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções
veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições
higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no
corte: patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares
da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. o corte é obtido pela
liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior do
fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da retirada
da rótula; deverá ser transportada em condições que preservem tanto as
características do alimento, como também, a qualidade do mesmo quanto
às suas características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas;
características do produto: durante o processamento deverá ser realizada
a aparagem (eliminação dos excessos de gordura ter máximo de 5% e
máx. 3% de aponevroses e cartilagem); a carne bovina corte patinho,
deverá apresentar-se livre de parasitas, sujidade e larva e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração. deverá ser moída e submetida a processo de congelamento IQF;
características sensoriais: aspecto: próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa; cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas
ou pardacentas; odor: próprio; tipo de corte: característico da peça
conforme o padrão descrito na portaria nº 5 de 8/11/88; característica
físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação
vigente; características microbiológicas: serão adotados os critérios e
padrões estabelecidos na resolução RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/
MS; características macroscópicas e microscópicas: serão adotados os
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 Anvisa;
prazo de validade: o produto deve ter prazo de validade mínima de 12
(doze) meses, a partir da data de fabricação; embalagem: embalagem
primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem
furos e sem acúmulos e resistente, atóxica resistente, termossoldada,
peso líquido de 01 (um) a 02 (dois) quilos; embalagem secundária: caixa
de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem
congelada, lacrada com fita gomada identificada com o nome da empresa
e fita de arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, contendo
até 16 kg; obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito
armazenamento do produto; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente;
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 15,00
Lote: 06
Descrição: Carne moída de suíno, descrição do produto: carne do pernil
oriundo da porção traseira e ou dianteira do bovino, obtido através da
desossa. em seguida retiram-se as peças e processa a moagem; após
serão embalados, selados e congelados em processo IQF; características
do produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos, de gordura ter máximo de 5% e máx. 3% de
aponevroses); a carne deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade
e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração; características sensoriais: aspecto: próprio
da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo de corte:
característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5
de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 Anvisa; prazo de validade: o produto deve
ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação;
embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente,
atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 01 (um) a 02 (dois)
quilos; embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, resistente

ao impacto e às condições de estocagem congelada, lacrada com fita
gomada identificada com o nome da empresa e fita de arquear, garantindo
a inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg; obs: será recusada a
embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto;
rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 15,50
Lote: 10
Descrição: Filé de peito de frango, descrição do produto: a matéria
prima deverá ser oriunda de estabelecimentos com SIF (peito de frango),
desossados e limpos; logo após cortadas em files de 50 a 70 gramas
e transportadas para o túnel de congelamento rápido individual (IQF),
onde permanecem na temperatura o tempo necessário para atingir
a temperatura de-18ºc na parte interna da carne. após conservado em
câmara de congelados onde deverão ser armazenados à temperatura
em torno de -18ºc; características organolépticas: aspecto: próprio da
carne; firme, não amolecidas e nem pegajosa, cor: próprio da carne,
sem manchas esverdeadas, sabor: característico, textura: característica;
características microbiológicas: coliformes à 45° c/g ---------max
5 x 103; Estafilococcus Coagulase positiva /g--------máx 5x103;
clostridium sulfito redutor a 46°c------max 3x103; salmonella sp/ 25
g --------ausência, características microscópicas: ausência de material
prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica; ausência de
sujidades, parasitas e larvas; ausência de elementos histológicos estranho
ao produto; elementos histológicos identificadores da composição
presença; embalagem: embalagem primária: sacos de polietileno
identificados através de etiquetas plásticas atóxicas impressas ou sacos
de nylon litografados/etiquetas, lacradas em sacos termo encolhível
identificados através de etiquetas plásticas contendo 2 kg; embalagem
secundária: caixas de papelão ondulado, fechados com fita de polietileno
e ou lacradas com fitas plásticas, contendo 12 kg; validade do produto:
mínima de 10 meses; rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 15,00
Lote: 14
Descrição: Lagarto carne bovina congelada, descrição do objeto: carne
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob prévia
inspeção veterinária, procedente de quarto traseiro, manipulada em
condições higiênicas satisfatórias, congelada, aparada e apresentada
no corte lagarto. o lagarto é o corte constituído na massa muscular
localizada entre o coxão duro e o coxão mole. o corte é obtido pela
liberação à faca, das massas musculares aderidas ao coxão mole,
coxão duro e músculo mole. características do produto: durante o
processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação do excesso
de gordura, cartilagem e aponevroses). o produto deverá apresentar no
máximo 7% de gordura, máximo de 3% de aponevroses e ser isento
de cartilagens. a carne bovina congelada no corte lagarto deverá
apresentar-se livre de parasitas, sujidade, larva e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. o
produto deverá ser congelado à temperatura de -18º c (dezoito graus
negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade
do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas especificadas nos subitens deste. o produto deverá estar
de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC nº
175 de 08/07/2003 Anvisa/MS resolução RDC nº 12 de 02/01/2001
Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; portaria
nº 6 CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de
08/11/88. toda a carne usada para elaboração do produto deverá ter sido
submetida aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo
decreto nº 30.691, de 29/03/52. o produto deverá estar de acordo com
as normas técnicas de alimentos (nt3) do decreto estadual nº 12.436 de
20/10/78; características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e
nem pegajoso; cor: própria, sem manchas esverdeadas ou pardacentas;
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sabor: próprio; odor: próprio; o tipo de corte deverá ser característico
da peça, conforme padrão descrito pela portaria nº 5 de 08/11/88,
Sipa/Dipoa; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente, características: características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS; características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de
08 de julho de 2003, Anvisa/MS; prazo de validade: o produto deverá
ter validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação;
embalagem: embalagem primária: o produto deverá estar congelado, em
embalagem atóxica, á vácuo ou Cryovac, lacrada, contendo peso líquido
de 1 a 2 quilos; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado
resistente ao impacto e às condições de estocagem e armazenamento
totalmente lacradas com fita adesiva ou similar, garantindo a integridade
do produto durante todo seu período de validade e contendo de 10
(dez) a 20 (vinte) quilos por embalagem; será considerada imprópria e
será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração. rotulagem: deverá estar de
acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 20,00
Lote: 20
Descrição: Patinho bovino congelado, descrição do objeto: carne
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções
veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições
higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no
corte: patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares
da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. o corte é obtido
pela liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior
do fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da
retirada da rótula; características do produto: durante o processamento
deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura
máxima de 5%,cartilagem e máx. 3% de aponevroses). a carne bovina
corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração. deverá ser cortada em tiras ou cubos e submetida
a processo de congelamento IQF; características sensoriais: aspecto:
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo
de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria
nº 5 de 8/11/88; característica físico-químicas deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa; prazo de validade: o produto deve
ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação;
embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na
superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente,
termo – soldada, peso líquido de 01 (um) a 02 (dois) quilos; embalagem:
embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo até
20 quilos; obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito
armazenamento do produto; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 21,00
Lote: 21
Descrição: Patinho em flocos, descrição do objeto: carne proveniente de
machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias,
procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas
satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no corte:
patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares da
face anterior do coxão, e que envolve o fêmur; características do

produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem e
eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses. a carne
bovina corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitas, sujidade
e larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração. deverá ser cortada em filetes e submetida
a processo de congelamento IQF; características sensoriais: aspecto:
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo
de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria
nº 5 de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa; prazo de validade: o produto deve
ter prazo de validade mínima de 10 meses, a partir da data de fabricação;
embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente,
atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 2 (dois) a três (3)
quilos; embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo até
12 quilos; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 22,50
COTA RESERVADA
Lote: 42
Descrição: Filé de peito de frango, descrição do produto: a matéria
prima deverá ser oriunda de estabelecimentos com SIF (peito de frango),
desossados e limpos; logo após cortadas em files de 50 a 70 gramas
e transportadas para o túnel de congelamento rápido individual (IQF),
onde permanecem na temperatura o tempo necessário para atingir
a temperatura de-18ºc na parte interna da carne. após conservado em
câmara de congelados onde deverão ser armazenados à temperatura
em torno de -18ºc; características organolépticas: aspecto: próprio da
carne; firme, não amolecidas e nem pegajosa, cor: próprio da carne,
sem manchas esverdeadas, sabor: característico, textura: característica;
características microbiológicas: coliformes à 45° c/g ---------max
5 x 103; Estafilococcus Coagulase positiva /g--------máx 5x103;
clostridium sulfito redutor a 46°c------max 3x103; salmonella sp/ 25
g --------ausência, características microscópicas: ausência de material
prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica; ausência de
sujidades, parasitas e larvas; ausência de elementos histológicos estranho
ao produto; elementos histológicos identificadores da composição
presença; embalagem: embalagem primária: sacos de polietileno
identificados através de etiquetas plásticas atóxicas impressas ou sacos
de nylon litografados/etiquetas, lacradas em sacos termo encolhível
identificados através de etiquetas plásticas contendo 2 kg; embalagem
secundária: caixas de papelão ondulado, fechados com fita de polietileno
e ou lacradas com fitas plásticas, contendo 12 kg; validade do produto:
mínima de 10 meses; rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 15,00
Lote: 53
Descrição: Patinho em flocos, descrição do objeto: carne proveniente de
machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias,
procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas
satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no corte:
patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares da
face anterior do coxão, e que envolve o fêmur; características do
produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem e
eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses. a carne
bovina corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitas, sujidade
e larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração. deverá ser cortada em filetes e submetida
a processo de congelamento IQF; características sensoriais: aspecto:
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próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo
de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria
nº 5 de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa; prazo de validade: o produto deve
ter prazo de validade mínima de 10 meses, a partir da data de fabricação;
embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente,
atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 2 (dois) a três (3)
quilos; embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo até
12 quilos; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 22,50
Ata de Registro de Preços n.º 027/18
Empresa: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 25
Descrição: Polpa de frutas congelada, ingredientes básicos: polpa de
fruta, diversos sabores (abacaxi, abacaxi com hortelã, frutas vermelhas,
graviola, manga, morango, maracujá e pitanga) congelada e sem adição
de água; embalagem: embalagem primária: sacos de polietileno leitoso,
contendo de 100 g a 01 (um) quilo. embalagem secundária: caixa de
papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 10
(dez) quilos; validade: mínima de 2 (dois) meses.
Unidade: KG
Marca: De Marchi
Valor Unitário: R$ 14,00
COTA RESERVADA
Lote: 57
Descrição: Polpa de frutas congelada, ingredientes básicos: polpa de
fruta, diversos sabores (abacaxi, abacaxi com hortelã, frutas vermelhas,
graviola, manga, morango, maracujá e pitanga) congelada e sem adição
de água; embalagem: embalagem primária: sacos de polietileno leitoso,
contendo de 100 g a 01 (um) quilo. embalagem secundária: caixa de
papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 10
(dez) quilos; validade: mínima de 2 (dois) meses.
Unidade: KG
Marca: De Marchi
Valor Unitário: R$ 14,00
Ata de Registro de Preços n.º 028/18
Empresa: DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP.
COTA PRINCIPAL

Lote: 15
Descrição: Lasanha à bolonhesa institucional, ingredientes básicos:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina
moída, molho de tomate, ovo, presunto, queijo mussarela, óleo de soja,
leite em pó, corantes naturais; valores nutricionais mínimos por 100
(cem) gramas do produto: proteína: 12 grs. gorduras totais máx: 8 grs
e ch máx. de 35 g; prazo de validade: o produto deverá ter validade de
3 meses, sob temperatura de -12°c (doze graus negativos); embalagem:
embalagem primária: bandeja de lasanha, pesando, no mínimo, 5 kg,
embalados em plástico próprio para alimentos, lacradas; embalagem
secundária: caixa de papelão com capacidade para 2 bandejas de lasanha;
rotulagem: deverá estar de acordo com a regulamentação vigente.
Unidade: KG
Marca: Livenza Massas

Valor Unitário: R$ 19,30

Lote: 16
Descrição: Linguiça calabresa, descrição do produto: carnes preparadas
embutidas ou embutidos. são produtos elaborados com carnes ou outros
tecidos animais comestíveis, curados ou não, condimentados, cozidos
ou não, defumados e dessecados ou apenas defumados, adicionados ou
não de gorduras, tendo como envoltório natural tripas, bexigas ou outras
membranas animais ou envoltório plástico apropriado. classificação:
linguiça calabresa é o produto obtido principalmente de carne suína,
curado, adicionado de ingredientes, devendo ter o sabor característico
de pimenta calabresa, submetida ou não ao processo de estufagem
ou similar para desidratação e/ou cozimento, sendo o processo de
defumação opcional; características do produto: os embutidos deverão
ser preparados de carne suína moída e outros tecidos/carnes de animais
em perfeito estado de conservação. podem entrar em sua composição:
sal, água, condimentos naturais; não é permitido o uso de sangue com
fibrina, e a desfibrinação não poderá ser feita à mão. não será permitido
o emprego de matérias-primas de qualidade ou em porções diferentes
das constantes da fórmula aprovada. nos embutidos não poderão ser
adicionados tecidos inferiores. a linguiça, depois de embutida, deverá
ser atada em seções mais ou menos uniformes. os embutidos não deverão
apresentar a superfície úmida, pegajosa, exsudato líquido, ou partes
flácidas ou de consistência anormal com indícios de fermentação pútrida.
os embutidos; deverão ser manipulados em boas condições de higiene. as
tripas e membranas de animais empregados no envoltório deverão estar
rigorosamente limpas e sofrer lavagem imediatamente antes de seu uso.
os envoltórios não deverão estar perfurados por parasitos. o embutido
poderá ser envasado, e nesse caso, deverá ser submetido ao teste de
esterilidade indicado na norma para carnes preparadas envasadas. nos
embutidos não será permitida a adição de corantes artificiais; toda carne
utilizada para o preparo de linguiças deverá ter sido submetida aos
processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo decreto nº 30.691
de 29/03/1952; ingredientes: carne suína, carne mecanicamente separada
de aves, gordura suína, proteína texturizada de soja, sal, açúcar, leite
em pó, fibra de trigo, regulador de acidez lactato de sódio estabilizante
polifosfato de sódio, tripolifosfato de sódio e pirofosfatodissódico,
realçador de sabor glutamato monossódico, aroma de fumaça, de
pimenta calabresa e de pimenta preta, antioxidante eritorbato de
sódio, corantes: caramelo iv e carmim conservador nitrito de sódio.
contém glúten; 2.1 – características sensoriais: próprias do produto;
2.2 – características físico-químicas: gordura máx: 30%. proteína:
18%. o produto deverá seguir os estabelecidos na legislação vigente;
características microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos
estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/
MS; características macroscópicas e microscópicas: serão adotados
os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 –
Anvisa/MS; prazo de validade: o produto deverá ter validade mínima de
2 (dois) meses, a partir da data de fabricação do produto; embalagem:
embalagem primária: deverá ser de saco de polietileno, poliéster ou
similar, hermeticamente fechado a vácuo, cry-o-vac ou mult-vac, termo
encolhível, resistente, transparente, atóxico, contendo de 1 até 2,5 kg;
embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado, totalmente
lacradas com fita adesiva plastificada ou similar, com capacidade para
até 10 kg; obs. será considerada imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou à
deterioração; rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 17,30
Lote: 17
Descrição: Linguiça de frango, ingredientes: carne de frango, água,
maltodextrina, sal, proteína vegetal de soja, especiarias naturais (pimenta,
alho, cebola, pimenta branca e salsa) estabilizante tripolifosfato e
pirofosfatotetrassódico, realçador de sabor glutamato monossódico,
antioxidante eritorbato de sódio, conservadores nitrato e nitrito de sódio.
o produto deverá ser elaborado de acordo com o regulamento técnico
para condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação
para estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos;
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características organolépticas: textura: característica; cor: característica;
sabor: característico, odor: característico; características físico-químicas
por 40 g: valor energético 140 kcal; carboidratos menores que 10 g;
proteínas mínimas 9 g; gorduras totais máx. de 11 g; sódio máximo de
400 mg; características microbiológicas: serão adotados os critérios e
padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/
MS, em seu anexo i, publicada no D.O.U., seção i, em 10/01/01;
características microscópicas: ausência de sujidades, parasitas e larvas;
verificação da presença dos elementos histológicos dos ingredientes que
compõem o produto; prazo de validade: 120 dias, a partir da data de
fabricação; embalagem: embalagem primária: saco plástico grampeado
com peso líquido de 5,0 kg; embalagem secundária: caixa de papelão,
contendo 4 pacotes – peso líquido com até 20,00 kg; rotulagem: o
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 15,50
Lote: 19
Descrição: Nhoque de mandioquinha, ingredientes básicos: farinha
de trigo, margarina, ovo, sal, água e conservante; valores nutricionais
mínimos por porção de 100 grs: carboidratos: 40 g; proteína: 4,0 g; fibra:
1 g.; gordura máx de: 4 g; embalagem: embalagem primária: saco de
polietileno atóxico, a vácuo, com capacidade para 1 (um) kg; embalagem
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte
e armazenamento, com capacidade para 10 kg.; validade: mínima de 60
dias.
Unidade: KG
Marca: Livenza Massas
Valor Unitário: R$ 21,30
Lote: 30
Descrição: Requeijão cremoso, ingredientes básicos: leite, creme de leite,
cloreto de sódio(sal), fermento lácteo, estabilizantes e conservantes; não
poderá conter amido na composição; valores nutricionais mínimos por
30 g: c.h. -0,7 g, prot. - 3,0 g, gordura total: 6 g; embalagem: embalagem
primária: copo composto por polipropileno translúcido, tampa de
alumínio e tampa composta por polipropileno, com capacidade para
até 250 grs ou baldes de polipropileno (inodoro, atóxico, opaco), com
tampa e lacre externo contendo até 1 kg; embalagem secundária: caixa
de papelão, reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 24
unidades ou 5 a 6 baldes. obs. deverá ter validade mínima de 120 dias a
partir da data de fabricação.
Unidade: PO
Marca: Elegê
Valor Unitário: R$ 5,77
Lote: 31
Descrição: Salsicha de peru, descrição do produto: produto cárneo
industrializado, obtido da emulsão de carne de peru, adicionado de
ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório
natural ou artificial, ou ainda, por processo de extrusão e submetido
a um processo térmico adequado. será tolerada a adição de pequenas
quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. a salsicha deverá
ser congelada e armazenada à temperatura de -18°c (dezoito graus
negativos) ou inferior, e transportada em condições que se preservem
a qualidade e as características do produto congelado. o produto deverá
estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC
nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS, a resolução RDC nº 12 de 02/01/2001
– Anvisa/MS, portaria nº 167 1002 – SVS/MS, portaria nº 540 – SVS/
MS de 27/10/1997, decreto nº 12.486/78, da secretaria de saúde do
estado de São Paulo, CVS – 6 de 1999, instrução normativa nº 4 de 2000
da M.A.P.A.; características do produto: a salsicha deverá ser preparada
com carnes de peru em perfeito estado e conservação, isenta de ossos,
peles, aponevroses e cartilagens, não sendo permitida a substituição e
o emprego de carnes de animais bovinos, equinos, caninos, felinos e
outras espécies de aves e nem a utilização de gorduras provenientes de
animais bovinos, equinos, caninos e felinos. a porcentagem de água ou
gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. o produto
não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em

partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação
pútrida. não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas
ou coloração sem uniformidade. o peso de cada salsicha deverá ser de 40
(quarenta) a 50 (cinquenta) gramas; características sensoriais: aspecto:
próprio; cor: própria, rosada, sem manchas pardacentas ou esverdeadas;
odor/textura: próprio; características físico-químicas: amido: máximo
de 2% p/p.; umidade: máximo de 65% p/p; gordura: máximo de 20%
p/p; proteína: mínimo 12% p/p; cloreto de sódio: máximo de 2% p/p;
características microbiológicas e microscópicas: o produto não deverá
conter materiais estranhos ao processo de industrialização, deverá
estar isento de sujidades, parasitas e larvas, devendo seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos na resolução RDC nº 175 de
08/07/2003 – Anvisa/MS; características toxicológicas: nitrito: máximo
de 0,015/100 g – expresso em nitrito de sódio (cítrico). nitrato: máximo
de 0,030 g/100 g – expresso em nitrato de sódio (cítrico); prazo de
validade: o produto deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta)
dias, a partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária:
a vácuo, termo formada, atóxica, transparente e lacrada, resistente ao
transporte e armazenamento, com capacidade para até 3 (três) quilos por
embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada
com fita adesiva, resistente ao transporte e armazenamento adequado,
garantindo a integridade do produto, com capacidade para até 12 (doze)
quilos; obs. será considerada imprópria e será recusada, a embalagem
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração; rotulagem: deve estar de acordo com a regulamentação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 11,70
Lote: 32
Descrição: Salsicha mista tipo hot dog, descrição do produto: produto
cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais
espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves),
adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido
em envoltório natural ou artificial, ou ainda por processo de extrusão,
submetido a processo térmico adequado. será tolerada a adição de
pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. a salsicha
deverá ser congelada e armazenada à temperatura de -18°c (dezoito graus
negativos) ou inferior, e transportada em condições que se preservem a
qualidade e as características do produto congelado. o produto deverá
estar de acordo com a legislação vigente; características do produto: a
salsicha deverá ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado
e conservação, não sendo permitida a substituição de toucinho por
gorduras bovinas e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes
de animais equinos, caninos, felinos nem tecidos inferiores, tais como
pele e cartilagens (constar no laudo). a porcentagem de água ou gelo não
deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. o produto não deverá
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.
não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou
coloração sem uniformidade. o peso de cada salsicha deverá ser de 40
(quarenta) a 50 (cinquenta) gramas; características sensoriais: aspecto:
próprio; cor: própria, rosada, sem manchas pardacentas ou esverdeadas;
odor/textura: próprio; características físico-químicas: amido: máximo
de 2% p/p; umidade: máximo de 65% p/p; gordura: máximo de 20%
p/p; proteína: mínimo 12% p/p; cloreto de sódio: máximo de 2% p/p;
características microbiológicas e microscópicas: o produto não deverá
conter materiais estranhos ao processo de industrialização, deverá estar
isento de sujidades, parasitas e larvas, devendo seguir os padrões macro
e microscópicos estabelecidos na resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 –
Anvisa/MS; características toxicológicas: nitrito: máximo de 0,015/100
g – expresso em nitrito de sódio (cítrico). nitrato: máximo de 0,030
g/100 g – expresso em nitrato de sódio (cítrico); prazo de validade:
o produto deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a
partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: a vácuo,
termo formada, atóxica, transparente e lacrada, resistente ao transporte
e armazenamento, com capacidade para até 03 (três) quilos por
embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada
com fita adesiva, resistente ao transporte e armazenamento adequado,
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garantindo a integridade do produto, com capacidade para até 12 (doze)
quilos. obs. será considerada imprópria e será recusada, a embalagem
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração; rotulagem: deve estar de acordo com a regulamentação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 11,21
COTA RESERVADA
Lote: 47
Descrição: Lasanha à bolonhesa institucional, ingredientes básicos:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina
moída, molho de tomate, ovo, presunto, queijo mussarela, óleo de soja,
leite em pó, corantes naturais; valores nutricionais mínimos por 100
(cem) gramas do produto: proteína: 12 grs. gorduras totais máx: 8 grs
e ch máx. de 35 g; prazo de validade: o produto deverá ter validade de
3 meses, sob temperatura de -12°c (doze graus negativos); embalagem:
embalagem primária: bandeja de lasanha, pesando, no mínimo, 5 kg,
embalados em plástico próprio para alimentos, lacradas; embalagem
secundária: caixa de papelão com capacidade para 2 bandejas de lasanha;
rotulagem: deverá estar de acordo com a regulamentação vigente.
Unidade: KG
Marca: Livenza Massas
Valor Unitário: R$ 19,30
Lote: 48
Descrição: Linguiça calabresa, descrição do produto: carnes preparadas
embutidas ou embutidos. são produtos elaborados com carnes ou outros
tecidos animais comestíveis, curados ou não, condimentados, cozidos
ou não, defumados e dessecados ou apenas defumados, adicionados ou
não de gorduras, tendo como envoltório natural tripas, bexigas ou outras
membranas animais ou envoltório plástico apropriado. classificação:
linguiça calabresa é o produto obtido principalmente de carne suína,
curado, adicionado de ingredientes, devendo ter o sabor característico
de pimenta calabresa, submetida ou não ao processo de estufagem
ou similar para desidratação e/ou cozimento, sendo o processo de
defumação opcional; características do produto: os embutidos deverão
ser preparados de carne suína moída e outros tecidos/carnes de animais
em perfeito estado de conservação. podem entrar em sua composição:
sal, água, condimentos naturais; não é permitido o uso de sangue com
fibrina, e a desfibrinação não poderá ser feita à mão. não será permitido
o emprego de matérias-primas de qualidade ou em porções diferentes
das constantes da fórmula aprovada. nos embutidos não poderão ser
adicionados tecidos inferiores. a linguiça, depois de embutida, deverá
ser atada em seções mais ou menos uniformes. os embutidos não deverão
apresentar a superfície úmida, pegajosa, exsudato líquido, ou partes
flácidas ou de consistência anormal com indícios de fermentação pútrida.
os embutidos; deverão ser manipulados em boas condições de higiene. as
tripas e membranas de animais empregados no envoltório deverão estar
rigorosamente limpas e sofrer lavagem imediatamente antes de seu uso.
os envoltórios não deverão estar perfurados por parasitos. o embutido
poderá ser envasado, e nesse caso, deverá ser submetido ao teste de
esterilidade indicado na norma para carnes preparadas envasadas. nos
embutidos não será permitida a adição de corantes artificiais; toda carne
utilizada para o preparo de linguiças deverá ter sido submetida aos
processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo decreto nº 30.691
de 29/03/1952; ingredientes: carne suína, carne mecanicamente separada
de aves, gordura suína, proteína texturizada de soja, sal, açúcar, leite
em pó, fibra de trigo, regulador de acidez lactato de sódio estabilizante
polifosfato de sódio, tripolifosfato de sódio e pirofosfatodissódico,
realçador de sabor glutamato monossódico, aroma de fumaça, de
pimenta calabresa e de pimenta preta, antioxidante eritorbato de
sódio, corantes: caramelo iv e carmim conservador nitrito de sódio.
contém glúten; 2.1 – características sensoriais: próprias do produto;
2.2 – características físico-químicas: gordura máx: 30%. proteína:
18%. o produto deverá seguir os estabelecidos na legislação vigente;
características microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos
estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/

MS; características macroscópicas e microscópicas: serão adotados
os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 –
Anvisa/MS; prazo de validade: o produto deverá ter validade mínima de
2 (dois) meses, a partir da data de fabricação do produto; embalagem:
embalagem primária: deverá ser de saco de polietileno, poliéster ou
similar, hermeticamente fechado a vácuo, cry-o-vac ou mult-vac, termo
encolhível, resistente, transparente, atóxico, contendo de 1 até 2,5 kg;
embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado, totalmente
lacradas com fita adesiva plastificada ou similar, com capacidade para
até 10 kg; obs. será considerada imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou à
deterioração; rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 17,30
Lote: 49
Descrição: Linguiça de frango, ingredientes: carne de frango, água,
maltodextrina, sal, proteína vegetal de soja, especiarias naturais (pimenta,
alho, cebola, pimenta branca e salsa) estabilizante tripolifosfato e
pirofosfatotetrassódico, realçador de sabor glutamato monossódico,
antioxidante eritorbato de sódio, conservadores nitrato e nitrito de sódio.
o produto deverá ser elaborado de acordo com o regulamento técnico
para condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação
para estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos;
características organolépticas: textura: característica; cor: característica;
sabor: característico, odor: característico; características físico-químicas
por 40 g: valor energético 140 kcal; carboidratos menores que 10 g;
proteínas mínimas 9 g; gorduras totais máx. de 11 g; sódio máximo de
400 mg; características microbiológicas: serão adotados os critérios e
padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/
MS, em seu anexo i, publicada no D.O.U., seção i, em 10/01/01;
características microscópicas: ausência de sujidades, parasitas e larvas;
verificação da presença dos elementos histológicos dos ingredientes que
compõem o produto; prazo de validade: 120 dias, a partir da data de
fabricação; embalagem: embalagem primária: saco plástico grampeado
com peso líquido de 5,0 kg; embalagem secundária: caixa de papelão,
contendo 4 pacotes – peso líquido com até 20,00 kg; rotulagem: o
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 15,50
Lote: 51
Descrição: Nhoque de mandioquinha, ingredientes básicos: farinha
de trigo, margarina, ovo, sal, água e conservante; valores nutricionais
mínimos por porção de 100 grs: carboidratos: 40 g; proteína: 4,0 g; fibra:
1 g.; gordura máx de: 4 g; embalagem: embalagem primária: saco de
polietileno atóxico, a vácuo, com capacidade para 1 (um) kg; embalagem
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte
e armazenamento, com capacidade para 10 kg.; validade: mínima de 60
dias.
Unidade: KG
Marca: Livenza Massas
Valor Unitário: R$ 21,30
Lote: 63
Descrição: Salsicha de peru, descrição do produto: produto cárneo
industrializado, obtido da emulsão de carne de peru, adicionado de
ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório
natural ou artificial, ou ainda, por processo de extrusão e submetido
a um processo térmico adequado. será tolerada a adição de pequenas
quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. a salsicha deverá
ser congelada e armazenada à temperatura de -18°c (dezoito graus
negativos) ou inferior, e transportada em condições que se preservem
a qualidade e as características do produto congelado. o produto deverá
estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC
nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS, a resolução RDC nº 12 de 02/01/2001
– Anvisa/MS, portaria nº 167 1002 – SVS/MS, portaria nº 540 – SVS/
MS de 27/10/1997, decreto nº 12.486/78, da secretaria de saúde do

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de abril de 2018 - n.º 1980 - Ano XXII

47

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

Atos do Poder Executivo

estado de São Paulo, CVS – 6 de 1999, instrução normativa nº 4 de 2000
da M.A.P.A.; características do produto: a salsicha deverá ser preparada
com carnes de peru em perfeito estado e conservação, isenta de ossos,
peles, aponevroses e cartilagens, não sendo permitida a substituição e
o emprego de carnes de animais bovinos, equinos, caninos, felinos e
outras espécies de aves e nem a utilização de gorduras provenientes de
animais bovinos, equinos, caninos e felinos. a porcentagem de água ou
gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. o produto
não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação
pútrida. não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas
ou coloração sem uniformidade. o peso de cada salsicha deverá ser de 40
(quarenta) a 50 (cinquenta) gramas; características sensoriais: aspecto:
próprio; cor: própria, rosada, sem manchas pardacentas ou esverdeadas;
odor/textura: próprio; características físico-químicas: amido: máximo
de 2% p/p.; umidade: máximo de 65% p/p; gordura: máximo de 20%
p/p; proteína: mínimo 12% p/p; cloreto de sódio: máximo de 2% p/p;
características microbiológicas e microscópicas: o produto não deverá
conter materiais estranhos ao processo de industrialização, deverá
estar isento de sujidades, parasitas e larvas, devendo seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos na resolução RDC nº 175 de
08/07/2003 – Anvisa/MS; características toxicológicas: nitrito: máximo
de 0,015/100 g – expresso em nitrito de sódio (cítrico). nitrato: máximo
de 0,030 g/100 g – expresso em nitrato de sódio (cítrico); prazo de
validade: o produto deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta)
dias, a partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária:
a vácuo, termo formada, atóxica, transparente e lacrada, resistente ao
transporte e armazenamento, com capacidade para até 3 (três) quilos por
embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada
com fita adesiva, resistente ao transporte e armazenamento adequado,
garantindo a integridade do produto, com capacidade para até 12 (doze)
quilos; obs. será considerada imprópria e será recusada, a embalagem
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração; rotulagem: deve estar de acordo com a regulamentação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 11,70
Lote: 64
Descrição: Salsicha mista tipo hot dog, descrição do produto: produto
cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais
espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves),
adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido
em envoltório natural ou artificial, ou ainda por processo de extrusão,
submetido a processo térmico adequado. será tolerada a adição de
pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. a salsicha
deverá ser congelada e armazenada à temperatura de -18°c (dezoito graus
negativos) ou inferior, e transportada em condições que se preservem a
qualidade e as características do produto congelado. o produto deverá
estar de acordo com a legislação vigente; características do produto: a
salsicha deverá ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado
e conservação, não sendo permitida a substituição de toucinho por
gorduras bovinas e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes
de animais equinos, caninos, felinos nem tecidos inferiores, tais como
pele e cartilagens (constar no laudo). a porcentagem de água ou gelo não
deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. o produto não deverá
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.
não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou
coloração sem uniformidade. o peso de cada salsicha deverá ser de 40
(quarenta) a 50 (cinquenta) gramas; características sensoriais: aspecto:
próprio; cor: própria, rosada, sem manchas pardacentas ou esverdeadas;
odor/textura: próprio; características físico-químicas: amido: máximo
de 2% p/p; umidade: máximo de 65% p/p; gordura: máximo de 20%
p/p; proteína: mínimo 12% p/p; cloreto de sódio: máximo de 2% p/p;
características microbiológicas e microscópicas: o produto não deverá
conter materiais estranhos ao processo de industrialização, deverá estar
isento de sujidades, parasitas e larvas, devendo seguir os padrões macro
e microscópicos estabelecidos na resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 –

Anvisa/MS; características toxicológicas: nitrito: máximo de 0,015/100
g – expresso em nitrito de sódio (cítrico). nitrato: máximo de 0,030
g/100 g – expresso em nitrato de sódio (cítrico); prazo de validade:
o produto deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a
partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: a vácuo,
termo formada, atóxica, transparente e lacrada, resistente ao transporte
e armazenamento, com capacidade para até 03 (três) quilos por
embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada
com fita adesiva, resistente ao transporte e armazenamento adequado,
garantindo a integridade do produto, com capacidade para até 12 (doze)
quilos. obs. será considerada imprópria e será recusada, a embalagem
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração; rotulagem: deve estar de acordo com a regulamentação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 11,21
Ata de Registro de Preços n.º 029/18
Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI – EPP.
COTA PRINCIPAL
Lote: 13
Descrição: Iogurte com polpa de frutas, ingredientes básicos: leite
parcialmente desnatado e/ou leite em pó parcialmente desnatado, açúcar,
espessante, preparado de frutas (morango ou limão ou açaí com banana
ou maracujá, aroma idêntico ao natural, acidulante, conservante e corante
natural) e fermento lácteo; valores nutricionais mínimos por 200 g: vct=
160 kcal, ch = 28 g e prot.= - 5 g; embalagem: embalagem primária:
garrafas plásticas contendo 175 a 200 ml; embalagem secundária: caixa
de papelão ou fardos plásticos reforçado, contendo 24 a 30 un; validade
mínima: 45 dias após a fabricação; deverá possuir rotulagem completa
conforme legislação vigente.
Unidade: UN
Marca: Salute
Valor Unitário: R$ 2,10
COTA RESERVADA
Lote: 45
Descrição: Iogurte com polpa de frutas, ingredientes básicos: leite
parcialmente desnatado e/ou leite em pó parcialmente desnatado, açúcar,
espessante, preparado de frutas (morango ou limão ou açaí com banana
ou maracujá, aroma idêntico ao natural, acidulante, conservante e corante
natural) e fermento lácteo; valores nutricionais mínimos por 200 g: vct=
160 kcal, ch = 28 g e prot.= - 5 g; embalagem: embalagem primária:
garrafas plásticas contendo 175 a 200 ml; embalagem secundária: caixa
de papelão ou fardos plásticos reforçado, contendo 24 a 30 un; validade
mínima: 45 dias após a fabricação; deverá possuir rotulagem completa
conforme legislação vigente.
Unidade: UN
Marca: Salute
Valor Unitário: R$ 2,10
Ata de Registro de Preços n.º 030/18
Empresa: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 07
Descrição: Coxa e sobrecoxa de frango em cubos, assado, temperado
e congelado, ingredientes básicos: cortes resfriados de frango(coxa e
sobrecoxa sem osso e sem pele), água, sal, maltodextrina, estabilizante;
características do produto: o produto deverá ser obtido a partir de aves
sadias, abatidas sob prévia inspeção sanitária. a coxa e sobrecoxa
deverá ser cortadas em cubos(aproximadamente 25 mm),adicionado os
ingredientes, assados e embalados. o processamento deverá ter condições
de qualidade, quanto às características físico-químicas, microbiológicas
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e microscópicas especificadas a seguir nos subitens deste; o produto
deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a
resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS; resolução RDC nº
12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998
SVS/MS; portaria nº 6 – CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do
MAA; portaria nº5 de 08/11/88. toda carne utilizada para o preparo do
produto deverá ter sido submetido aos processos de inspeção prescritos
no Riispoa, segundo decreto nº30.691, de 29/03/52; características
sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor: própria,
sem manchas pardacentas ou esverdeadas, sabor: próprio, odor: próprio,
características físico-químicas: seguir os padrões estabelecidos pela
legislação vigente; características microbiológicas: seguir os padrões
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº12 de 02/01/01
Anvisa/MS; características macroscópicas e microscópicas: o produto
não deverá conter materiais estranhos ao processo de industrialização,
e deverá seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela
resolução RDC nº 75 de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS e resolução
– CNNPA nº 12, de 1978; validade: o produto deverá ter validade
mínima de 06 meses a partir da data de fabricação, em temperatura
a – 18 ºc; embalagem: embalagem primária: o produto embalado em
PEBD, transparente hermeticamente fechada por termossoldagem;
resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido
máximo de 02 a 03 quilos por embalagem; embalagem secundária:
caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva ou
similar, garantindo a integridade do produto durante todo seu período
de validade e contendo no máximo 10 (dez) quilos por embalagem; obs.
será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração;
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 16,47

Lote: 08
Descrição: Coxinha de asa, assados e congelados, componentes do
produto: cortes resfriados de frango (coxinhas das asas), água, sal,
maltodextrina, especiarias: (cebola e alho em pó), açúcar, cloreto de
potássio, aromatizantes naturais: (óleo de alho e cebola), estabilizante),
espessante carragena e regulador de acidez; descrição do produto: o
produto deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas sob prévia
inspeção sanitária; a carne de galináceos (coxinha da asa) deverá
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante
que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração; a carne de ave,
coxinha da asa do frango, deverá assada e congelados através do
congelamento individual rápido em iqf.; ser isenta de adição de amido
ou espessantes; deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de
penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, queimaduras
por congelamento, bolores e limo na superfície, com coloração normal
e uniforme; cada unidade deverá pesar aproximadamente 65 gramas;
o produto deverá ser armazenado em temperaturas inferiores a 15º c
(quinze graus negativos) e transportado em temperaturas inferiores a
8º c (oito graus negativos); características sensoriais: textura/aspecto:
característico, não amolecido e nem pegajoso; cor: característico, sabor:
característico, odor: característico; valores nutricionais mínimos por 100
grs: prot.: 18 g e vct: 150 kcal; sódio máx.: 540 mg e gordura total máx.
de 9 g; validade mínima do produto: 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias; embalagem: embalagem primária: sacos de PEBD transparente
resistente e atóxica contendo 2 a 2,5 kg; embalagem secundária: caixas
de papelão com capacidade de até 10 kg; rotulagem: o produto deverá
ter rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 16,99
Lote: 09
Descrição: Filé de merluza do Alasca em pedaços, ingredientes: filé de
peixe em tamanho padronizado, cortado em pedaços de 40 a 50 gramas,
com cor natural de sua própria espécie, sem pele, sem gordura e sem
espinhos, congelado em processo IQF.; características organolépicas:

aspecto: próprio; cor: própria; sabor (cozido): característico; odor
(cozido): característico; característica físico-químicas: deverá seguir
os padrões estabelecidos pela legislação vigente; características
microbiológica: serão adotados os critérios e padrões estabelecidos
na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/MS, características
microscópicas: ausência de sujidades, parasitas e larvas; verificação da
presença dos elementos histológicos dos ingredientes que compõem o
produto; prazo de validade: 12 (doze) meses; embalagem: embalagem
primária: embalagem com cry-o-vac, plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparente, com unidade de peso de 1 a 2 kg; embalagem secundária:
caixa de papelão atóxica, firme, com toda descrição necessária para
manter a qualidade e armazenamento do produto, lacradas contendo de
10 a 16 kg; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Magic Fish
Valor Unitário: R$ 18,30
Lote: 22
Descrição: Pedaços de peixe congelado, temperados e empanados,
descrição do produto: pedaços selecionados de peixes, adicionados de
temperos, empanados e congelados; características do produto: carne de
pescado (filé de merluza), sadios, moídos e homogeneizados acrescidos
de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto,
farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, livres de
parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras
e cartilagens além de substâncias químicas; cada unidade do produto
empanado deverá pesar aproximadamente entre 25 a 30 gramas em
formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos-marinhos, etc.;
valores nutricionais mínimos por 100 grs: vct : 170 kcal, prot: 12 g, gord.
máx de: 6 g, ch máx de: 16 g; o teor de sódio: deverá estar de acordo
com a legislação vigente; características organolépticas: próprias do
produto. não amolecido e nem pegajoso; características microscópicas e
macroscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa; características microbiológicas:
serão adotados os critérios estabelecidos pela resolução RDC nº 12 e
02/01/2001 para padrões microbiológicos; embalagem: embalagem
primária: sacos de polietileno de alta densidade, próprio para o
armazenamento do produto, com capacidade para até 2,5 quilos;
embalagem secundária: caixas de papelão ondulado, lacrado com
fita transparente e devidamente etiquetada, com capacidade para até
10 quilos. validade: mínima de 04 (quatro) meses, a partir da data de
fabricação; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Magic Fish
Valor Unitário: R$ 18,20
Lote: 23
Descrição: Pedaços empanados de carne de aves, ingredientes básicos
do produto: carne de frango (peito de frango ou coxa e sobrecoxa),
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, farinha para
empanar e pré empanar, sal, açúcar, água, dextrina, especiarias(alho
e cebola), aromatizantes naturais; descrição do produto: o produto
deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas sob prévia inspeção
sanitária. a carne de galináceos em pedaços de peito ou coxa e
sobrecoxa empanados e congelados deverá apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou
encobrir alguma alteração e também não deverá ter carnes de outras
aves de forma processada e compactada. os pedaços de carne de aves
empanados deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de penas,
penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, queimaduras por
congelamento, bolores e limo na superfície, com coloração normal e
uniforme. cada unidade deverá pesar aproximadamente 18 (dezoito)
gramas. o produto deverá ser armazenado em temperaturas inferiores a
15º c (quinze graus negativos) e transportado em temperaturas inferiores
a 8º c (oito graus negativos); características sensoriais: textura/aspecto:
característico, não amolecido e nem pegajoso; cor: característico, sabor:
característico, odor: característico; características físico-químicas por
100 g do produto: carboidratos totais: máx. de 20 g, sódio máx de 500
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mg; gordura: máx. de 15%, proteína: mínimo de 10%; características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS; características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08
de julho de 2003, Anvisa/MS; 2.5. caraterísticas toxicológicas: nitrito
.......... máximo de 0,015 g/100 g expresso em nitrito de sódio (crítico);
nitrato .......... máximo de 0,030 g/100 g expresso em nitrato de sódio
(crítico); corantes artificiais .......... ausência (crítico); validade: o
produto deverá ter validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da
data de fabricação; embalagem: embalagem primária: PEBD impresso,
transparente, resistente e atóxica, compatível ao contato direto com
alimentos. lacre por termo soldagem. capacidade de acondicionamento
de 2,5 kg. embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, resistente
ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento.
lacrada por fita gomada identificada pelo nome da empresa e fita arquear,
para garantia de inviolabilidade. capacidade máxima de 10 kg. obs. será
considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração;
rotulagem: deverá estar de acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Baita
Valor Unitário: R$ 17,10
COTA RESERVADA
Lote: 39
Descrição: Coxa e sobrecoxa de frango em cubos, assado, temperado
e congelado, ingredientes básicos: cortes resfriados de frango(coxa e
sobrecoxa sem osso e sem pele), água, sal, maltodextrina, estabilizante;
características do produto: o produto deverá ser obtido a partir de aves
sadias, abatidas sob prévia inspeção sanitária. a coxa e sobrecoxa
deverá ser cortadas em cubos(aproximadamente 25 mm),adicionado os
ingredientes, assados e embalados. o processamento deverá ter condições
de qualidade, quanto às características físico-químicas, microbiológicas
e microscópicas especificadas a seguir nos subitens deste; o produto
deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a
resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS; resolução RDC nº
12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998
SVS/MS; portaria nº 6 – CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do
MAA; portaria nº5 de 08/11/88. toda carne utilizada para o preparo do
produto deverá ter sido submetido aos processos de inspeção prescritos
no Riispoa, segundo decreto nº30.691, de 29/03/52; características
sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor: própria,
sem manchas pardacentas ou esverdeadas, sabor: próprio, odor: próprio,
características físico-químicas: seguir os padrões estabelecidos pela
legislação vigente; características microbiológicas: seguir os padrões
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº12 de 02/01/01
Anvisa/MS; características macroscópicas e microscópicas: o produto
não deverá conter materiais estranhos ao processo de industrialização,
e deverá seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela
resolução RDC nº 75 de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS e resolução
– CNNPA nº 12, de 1978; validade: o produto deverá ter validade
mínima de 06 meses a partir da data de fabricação, em temperatura
a – 18 ºc; embalagem: embalagem primária: o produto embalado em
PEBD, transparente hermeticamente fechada por termossoldagem;
resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido
máximo de 02 a 03 quilos por embalagem; embalagem secundária:
caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva ou
similar, garantindo a integridade do produto durante todo seu período
de validade e contendo no máximo 10 (dez) quilos por embalagem; obs.
será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração;
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 16,47

Lote: 40
Descrição: Coxinha de asa, assados e congelados, componentes do
produto: cortes resfriados de frango (coxinhas das asas), água, sal,
maltodextrina, especiarias: (cebola e alho em pó), açúcar, cloreto de
potássio, aromatizantes naturais: (óleo de alho e cebola), estabilizante),
espessante carragena e regulador de acidez; descrição do produto: o
produto deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas sob prévia
inspeção sanitária; a carne de galináceos (coxinha da asa) deverá
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante
que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração; a carne de ave,
coxinha da asa do frango, deverá assada e congelados através do
congelamento individual rápido em iqf.; ser isenta de adição de amido
ou espessantes; deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de
penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, queimaduras
por congelamento, bolores e limo na superfície, com coloração normal
e uniforme; cada unidade deverá pesar aproximadamente 65 gramas;
o produto deverá ser armazenado em temperaturas inferiores a 15º c
(quinze graus negativos) e transportado em temperaturas inferiores a
8º c (oito graus negativos); características sensoriais: textura/aspecto:
característico, não amolecido e nem pegajoso; cor: característico, sabor:
característico, odor: característico; valores nutricionais mínimos por 100
grs: prot.: 18 g e vct: 150 kcal; sódio máx.: 540 mg e gordura total máx.
de 9 g; validade mínima do produto: 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias; embalagem: embalagem primária: sacos de PEBD transparente
resistente e atóxica contendo 2 a 2,5 kg; embalagem secundária: caixas
de papelão com capacidade de até 10 kg; rotulagem: o produto deverá
ter rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 16,99
Ata de Registro de Preços n.º 031/18
Empresa: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
EPP.
COTA PRINCIPAL
Lote: 18
Descrição: Mortadela fatiada: 1) descrição: entende-se por mortadela,
o produto cárneo industrializado, obtido de uma emulsão das carnes de
suínos, bovinos e de aves, acrescido ou não de toucinho, adicionado de
ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, em diferentes
formas, e submetido ao tratamento térmico adequado. 2. características
do produto: o embutido deverá ser preparado com carnes de diferentes
espécies de animais de açougue (carne suína, carne mecanicamente
separada de aves, carne bovina, toucinho suíno, miúdo de suíno, pele
de frango), carnes mecanicamente separadas, até o limite máximo de
60%, miúdos comestíveis de diferentes espécies de animais de açougue,
pele e tendões no limite máximo de 10% e gorduras. não é permitido
o uso de sangue com fibrina e a desfibrinação não poderá ser feita à
mão. não será permitido o emprego de matérias-primas de qualidade
ou em proporções diferentes das constantes da fórmula aprovada.
a mortadela, depois de embutida deverá ser atada em seções mais
ou menos uniformes. o embutido não deverá apresentar a superfície
úmida, pegajosa, exsudato líquido, ou partes flácidas ou de consistência
anormal com indícios de fermentação pútrida. o embutido deverá
ser manipulado em condições higiênico-sanitárias satisfatórias. os
envoltórios não deverão estar perfurados por parasitas. no embutido
não será permitida a adição de corantes artificiais. o produto deve ser
transportado em condições que preservem tanto as características do
alimento, como também a qualidade do mesmo quanto às características
físico-químicas, microbiológicas e microscópicas especificadas nos
subitens deste. o produto deverá estar de acordo com a legislação
vigente, em especial: a resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/
MS; resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS, portaria nº
1002/1004 de 11/12/98 SVS/MS; portaria nº540 de 27/10/97 – SVS/MS;
portaria nº 6 – CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; instrução
normativa nº 4 de 31/03/00; instrução normativa nº20 de 21/07/99 –
MAA. toda a carne usada para elaboração da mortadela deverá ter sido
submetida aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo
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decreto nº30.691, de 29/03/52. o produto deverá estar de acordo com
as normas técnicas de alimentos (nt5) do decreto estadualnº12.436 de
20/10/78, 2) características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido
e nem pegajoso; cor: própria, sem manchas esverdeadas ou pardacentas,
sabor e odor: próprio; 3) características físico-químicas: umidade:
máximo de 65% proteína: mínimo de 12% gordura: máximo de 30%,
carboidrato: máximo de 10% amido: máximo de 5%; 3) características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela
resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS.2.4.; 4) características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, isento de sujidades, parasitas
e larvas, devendo seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos
pela resolução RDC nº 175 de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS; 5)
validade: o produto deverá ter validade mínima de 45 (quarenta e cinco)
dias a partir da data de fabricação; 6) embalagem: embalagem primária:
o produto deverá ser resfriado, em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem
furos e sem acúmulos com rótulo adesivo. resistente ao transporte e
armazenamento, contendo peso líquido de 0,2(duzentas) a 1,5 kg (um e
meio) por embalagem, 15 a 20 gramas por fatia; embalagem secundária:
caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva
ou similar, com peso máximo de 10 (dez) quilos por embalagem; 7)
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 11,38
Lote: 29
Descrição: Quibe de carne bovina, descrição do produto: carne bovina,
água, gordura bovina, cebola, hortelã, pimenta síria, alho, proteína
de soja, proteína animal de colágeno, sal, farinha de trigo integral, e
eritorbato de sódio (antioxidante e316). contém glúten; característica
do produto: deverá apresentar-se ovalado, com coloração marrom clara,
textura macia, odor e sabor característico; características organolépticas:
próprias do produto. características macroscópicas e microscópicas:
serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de
08/07/2003 – Anvisa; características microbiológicas: serão adotados os
critérios estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 para
padrões microbiológicos; 2.4 – valores mínimos por porção de 80 (oitenta)
gramas: proteína: 9,0 g; gordura total máx de: 8 g; fibra alimentar: 1,0 g;
sódio (na) max. de: 280 mg; carboidratos: 10 g; vct: 145 kcal; embalagem:
embalagem primária: de polietileno atóxica, transparente e resistente,
com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada,
sem perfurações; peso líquido: 2 kg; embalagem secundária: caixas de
papelão ondulada reforçada, lacrada com fita adesiva. resistente a danos
durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu
período de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condições
de armazenagem recomendados. acondicionamento na caixa: 02 pacotes
de 2 kg por caixa de papelão; peso líquido: 4 kg; 4 – prazo de validade:
6 meses (180 dias) a contar da data de fabricação; 5 – rotulagem: o
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e com o
código de defesa do consumidor.
Unidade: KG
Marca: Friboi
Valor Unitário: R$ 11,24
COTA RESERVADA
Lote: 50
Descrição: Mortadela fatiada: 1) descrição: entende-se por mortadela,
o produto cárneo industrializado, obtido de uma emulsão das carnes de
suínos, bovinos e de aves, acrescido ou não de toucinho, adicionado de
ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, em diferentes
formas, e submetido ao tratamento térmico adequado. 2. características
do produto: o embutido deverá ser preparado com carnes de diferentes
espécies de animais de açougue (carne suína, carne mecanicamente
separada de aves, carne bovina, toucinho suíno, miúdo de suíno, pele
de frango), carnes mecanicamente separadas, até o limite máximo de
60%, miúdos comestíveis de diferentes espécies de animais de açougue,

pele e tendões no limite máximo de 10% e gorduras. não é permitido
o uso de sangue com fibrina e a desfibrinação não poderá ser feita à
mão. não será permitido o emprego de matérias-primas de qualidade
ou em proporções diferentes das constantes da fórmula aprovada.
a mortadela, depois de embutida deverá ser atada em seções mais
ou menos uniformes. o embutido não deverá apresentar a superfície
úmida, pegajosa, exsudato líquido, ou partes flácidas ou de consistência
anormal com indícios de fermentação pútrida. o embutido deverá
ser manipulado em condições higiênico-sanitárias satisfatórias. os
envoltórios não deverão estar perfurados por parasitas. no embutido
não será permitida a adição de corantes artificiais. o produto deve ser
transportado em condições que preservem tanto as características do
alimento, como também a qualidade do mesmo quanto às características
físico-químicas, microbiológicas e microscópicas especificadas nos
subitens deste. o produto deverá estar de acordo com a legislação
vigente, em especial: a resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/
MS; resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS, portaria nº
1002/1004 de 11/12/98 SVS/MS; portaria nº540 de 27/10/97 – SVS/MS;
portaria nº 6 – CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; instrução
normativa nº 4 de 31/03/00; instrução normativa nº20 de 21/07/99 –
MAA. toda a carne usada para elaboração da mortadela deverá ter sido
submetida aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo
decreto nº30.691, de 29/03/52. o produto deverá estar de acordo com
as normas técnicas de alimentos (nt5) do decreto estadualnº12.436 de
20/10/78, 2) características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido
e nem pegajoso; cor: própria, sem manchas esverdeadas ou pardacentas,
sabor e odor: próprio; 3) características físico-químicas: umidade:
máximo de 65% proteína: mínimo de 12% gordura: máximo de 30%,
carboidrato: máximo de 10% amido: máximo de 5%; 3) características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela
resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS.2.4.; 4) características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, isento de sujidades, parasitas
e larvas, devendo seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos
pela resolução RDC nº 175 de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS; 5)
validade: o produto deverá ter validade mínima de 45 (quarenta e cinco)
dias a partir da data de fabricação; 6) embalagem: embalagem primária:
o produto deverá ser resfriado, em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem
furos e sem acúmulos com rótulo adesivo. resistente ao transporte e
armazenamento, contendo peso líquido de 0,2(duzentas) a 1,5 kg (um e
meio) por embalagem, 15 a 20 gramas por fatia; embalagem secundária:
caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva
ou similar, com peso máximo de 10 (dez) quilos por embalagem; 7)
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 11,38
Lote: 52
Descrição: Patinho bovino congelado, descrição do objeto: carne
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções
veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições
higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no
corte: patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares
da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. o corte é obtido
pela liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior
do fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da
retirada da rótula; características do produto: durante o processamento
deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura
máxima de 5%,cartilagem e máx. 3% de aponevroses). a carne bovina
corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração. deverá ser cortada em tiras ou cubos e submetida
a processo de congelamento IQF; características sensoriais: aspecto:
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo
de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria
nº 5 de 8/11/88; característica físico-químicas deverá seguir os padrões
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estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa; prazo de validade: o produto deve
ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação;
embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na
superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente,
termo – soldada, peso líquido de 01 (um) a 02 (dois) quilos; embalagem:
embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo até
20 quilos; obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito
armazenamento do produto; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Friboi
Valor Unitário: R$ 21,90

Lote: 61
Descrição: Quibe de carne bovina, descrição do produto: carne bovina,
água, gordura bovina, cebola, hortelã, pimenta síria, alho, proteína
de soja, proteína animal de colágeno, sal, farinha de trigo integral, e
eritorbato de sódio (antioxidante e316). contém glúten; característica
do produto: deverá apresentar-se ovalado, com coloração marrom clara,
textura macia, odor e sabor característico; características organolépticas:
próprias do produto. características macroscópicas e microscópicas:
serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de
08/07/2003 – Anvisa; características microbiológicas: serão adotados os
critérios estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 para
padrões microbiológicos; 2.4 – valores mínimos por porção de 80 (oitenta)
gramas: proteína: 9,0 g; gordura total máx de: 8 g; fibra alimentar: 1,0 g;
sódio (na) max. de: 280 mg; carboidratos: 10 g; vct: 145 kcal; embalagem:
embalagem primária: de polietileno atóxica, transparente e resistente,
com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada,
sem perfurações; peso líquido: 2 kg; embalagem secundária: caixas de
papelão ondulada reforçada, lacrada com fita adesiva. resistente a danos
durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu
período de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condições
de armazenagem recomendados. acondicionamento na caixa: 02 pacotes
de 2 kg por caixa de papelão; peso líquido: 4 kg; 4 – prazo de validade:
6 meses (180 dias) a contar da data de fabricação; 5 – rotulagem: o
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e com o
código de defesa do consumidor.
Unidade: KG
Marca: Friboi
Valor Unitário: R$ 11,24
Lote: 62
Descrição: Requeijão cremoso, ingredientes básicos: leite, creme de leite,
cloreto de sódio(sal), fermento lácteo, estabilizantes e conservantes; não
poderá conter amido na composição; valores nutricionais mínimos por
30 g: c.h. -0,7 g, prot. - 3,0 g, gordura total: 6 g; embalagem: embalagem
primária: copo composto por polipropileno translúcido, tampa de
alumínio e tampa composta por polipropileno, com capacidade para
até 250 grs ou baldes de polipropileno (inodoro, atóxico, opaco), com
tampa e lacre externo contendo até 1 kg; embalagem secundária: caixa
de papelão, reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 24
unidades ou 5 a 6 baldes. obs. deverá ter validade mínima de 120 dias a
partir da data de fabricação.
Unidade: PO
Marca: Vigor
Valor Unitário: R$ 5,75
Ata de Registro de Preços n.º 032/18
Empresa: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI – EPP.
COTA PRINCIPAL
Lote: 24

DE

Descrição: Peito de frango em cubos congelado, descrição do produto:
carne de frango limpa, peito em cubos, sem as respectivas peles e ossos e
cartilagens. manipulada em condições higiênicas adequadas, proveniente
de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária; a carne de frango
deverá ser congelado à temperatura de 18 (dezoito) ºc e transportada em
condições que preservem tanto as características do alimento congelado,
como também a qualidade do mesmo quanto às características físicoquímicas, microbiológicas e microscópicas; características do produto:
a carne de peito de frango deverá apresentar-se livre de parasitas e
de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração. deverá ser cortada em cubos e submetida a processo
de congelamento IQF; características sensoriais: próprias do produto;
características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões
estabelecidos na resolução RDC nº 12, de 02/01/01, Anvisa/MS;
características macroscópicas e microbiológicas: serão adotados os
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 –
Anvisa; validade: o produto deve ter validade mínima de 10 meses, a
partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: saco de
polietileno atóxico, leitoso ou transparente e resistente ao transporte e
armazenamento, grampeado mecanicamente ou termossoldado com
capacidade de 1,0 (um quilo), contendo apenas 1 (um) tipo de corte;
embalagem: embalagem secundária: caixa de papelão reforçado,
resistente ao impacto e às condições de estocagem, lacrada com fita de
arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, com capacidade para
até 15 (quinze) quilos, contendo apenas 1 (um) tipo de corte; obs: será
considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou
inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração,
ou que não permita o perfeito armazenamento; rotulagem: o produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Baita
Valor Unitário: R$ 14,49
COTA RESERVADA
Lote: 55
Descrição: Pedaços empanados de carne de aves, ingredientes básicos
do produto: carne de frango (peito de frango ou coxa e sobrecoxa),
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, farinha para
empanar e pré empanar, sal, açúcar, água, dextrina, especiarias(alho
e cebola), aromatizantes naturais; descrição do produto: o produto
deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas sob prévia inspeção
sanitária. a carne de galináceos em pedaços de peito ou coxa e
sobrecoxa empanados e congelados deverá apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou
encobrir alguma alteração e também não deverá ter carnes de outras
aves de forma processada e compactada. os pedaços de carne de aves
empanados deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de penas,
penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, queimaduras por
congelamento, bolores e limo na superfície, com coloração normal e
uniforme. cada unidade deverá pesar aproximadamente 18 (dezoito)
gramas. o produto deverá ser armazenado em temperaturas inferiores a
15º c (quinze graus negativos) e transportado em temperaturas inferiores
a 8º c (oito graus negativos); características sensoriais: textura/aspecto:
característico, não amolecido e nem pegajoso; cor: característico, sabor:
característico, odor: característico; características físico-químicas por
100 g do produto: carboidratos totais: máx. de 20 g, sódio máx de 500
mg; gordura: máx. de 15%, proteína: mínimo de 10%; características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS; características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08
de julho de 2003, Anvisa/MS; 2.5. caraterísticas toxicológicas: nitrito
.......... máximo de 0,015 g/100 g expresso em nitrito de sódio (crítico);
nitrato .......... máximo de 0,030 g/100 g expresso em nitrato de sódio
(crítico); corantes artificiais .......... ausência (crítico); validade: o
produto deverá ter validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da
data de fabricação; embalagem: embalagem primária: PEBD impresso,
transparente, resistente e atóxica, compatível ao contato direto com
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alimentos. lacre por termo soldagem. capacidade de acondicionamento
de 2,5 kg. embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, resistente
ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento.
lacrada por fita gomada identificada pelo nome da empresa e fita arquear,
para garantia de inviolabilidade. capacidade máxima de 10 kg. obs. será
considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração;
rotulagem: deverá estar de acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Baita
Valor Unitário: R$ 18,00
Lote: 56
Descrição: Peito de frango em cubos congelado, descrição do produto:
carne de frango limpa, peito em cubos, sem as respectivas peles e ossos e
cartilagens. manipulada em condições higiênicas adequadas, proveniente
de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária; a carne de frango
deverá ser congelado à temperatura de 18 (dezoito) ºc e transportada em
condições que preservem tanto as características do alimento congelado,
como também a qualidade do mesmo quanto às características físicoquímicas, microbiológicas e microscópicas; características do produto:
a carne de peito de frango deverá apresentar-se livre de parasitas e
de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração. deverá ser cortada em cubos e submetida a processo
de congelamento IQF; características sensoriais: próprias do produto;
características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões
estabelecidos na resolução RDC nº 12, de 02/01/01, Anvisa/MS;
características macroscópicas e microbiológicas: serão adotados os
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 –
Anvisa; validade: o produto deve ter validade mínima de 10 meses, a
partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: saco de
polietileno atóxico, leitoso ou transparente e resistente ao transporte e
armazenamento, grampeado mecanicamente ou termossoldado com
capacidade de 1,0 (um quilo), contendo apenas 1 (um) tipo de corte;
embalagem: embalagem secundária: caixa de papelão reforçado,
resistente ao impacto e às condições de estocagem, lacrada com fita de
arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, com capacidade para
até 15 (quinze) quilos, contendo apenas 1 (um) tipo de corte; obs: será
considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou
inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração,
ou que não permita o perfeito armazenamento; rotulagem: o produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Baita
Valor Unitário: R$ 14,49
Ata de Registro de Preços n.º 033/18
Empresa: MG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP.
COTA RESERVADA
Lote: 38
Descrição: Carne moída de suíno, descrição do produto: carne do pernil
oriundo da porção traseira e ou dianteira do bovino, obtido através da
desossa. em seguida retiram-se as peças e processa a moagem; após
serão embalados, selados e congelados em processo IQF; características
do produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos, de gordura ter máximo de 5% e máx. 3% de
aponevroses); a carne deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade
e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração; características sensoriais: aspecto: próprio
da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo de corte:
característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5
de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 Anvisa; prazo de validade: o produto deve

ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação;
embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente,
atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 01 (um) a 02 (dois)
quilos; embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, resistente
ao impacto e às condições de estocagem congelada, lacrada com fita
gomada identificada com o nome da empresa e fita de arquear, garantindo
a inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg; obs: será recusada a
embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto;
rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 17,05
Lote: 46
Descrição: Lagarto carne bovina congelada, descrição do objeto: carne
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob prévia
inspeção veterinária, procedente de quarto traseiro, manipulada em
condições higiênicas satisfatórias, congelada, aparada e apresentada
no corte lagarto. o lagarto é o corte constituído na massa muscular
localizada entre o coxão duro e o coxão mole. o corte é obtido pela
liberação à faca, das massas musculares aderidas ao coxão mole,
coxão duro e músculo mole. características do produto: durante o
processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação do excesso
de gordura, cartilagem e aponevroses). o produto deverá apresentar no
máximo 7% de gordura, máximo de 3% de aponevroses e ser isento
de cartilagens. a carne bovina congelada no corte lagarto deverá
apresentar-se livre de parasitas, sujidade, larva e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. o
produto deverá ser congelado à temperatura de -18º c (dezoito graus
negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade
do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas especificadas nos subitens deste. o produto deverá estar
de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC nº
175 de 08/07/2003 Anvisa/MS resolução RDC nº 12 de 02/01/2001
Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; portaria
nº 6 CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de
08/11/88. toda a carne usada para elaboração do produto deverá ter sido
submetida aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo
decreto nº 30.691, de 29/03/52. o produto deverá estar de acordo com
as normas técnicas de alimentos (nt3) do decreto estadual nº 12.436 de
20/10/78; características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e
nem pegajoso; cor: própria, sem manchas esverdeadas ou pardacentas;
sabor: próprio; odor: próprio; o tipo de corte deverá ser característico
da peça, conforme padrão descrito pela portaria nº 5 de 08/11/88,
Sipa/Dipoa; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente, características: características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS; características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de
08 de julho de 2003, Anvisa/MS; prazo de validade: o produto deverá
ter validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação;
embalagem: embalagem primária: o produto deverá estar congelado, em
embalagem atóxica, á vácuo ou Cryovac, lacrada, contendo peso líquido
de 1 a 2 quilos; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado
resistente ao impacto e às condições de estocagem e armazenamento
totalmente lacradas com fita adesiva ou similar, garantindo a integridade
do produto durante todo seu período de validade e contendo de 10
(dez) a 20 (vinte) quilos por embalagem; será considerada imprópria e
será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração. rotulagem: deverá estar de
acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 24,79

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de abril de 2018 - n.º 1980 - Ano XXII

53

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

Atos do Poder Executivo
Ata de Registro de Preços n.º 034/18
Empresa: MULTI BEEF COMERCIAL LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 26
Descrição: Presunto cozido fatiado: 1 – ingredientes básicos: carne suína
(pernil), água, xarope de glicose desidratada, sal refinado, regulador de
acidez: lactato de sódio, proteína de soja, aromas naturais, estabilizantes:
tripolifosfato de sódio e polifosfato de sódio, espessante carragena,
realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante e ritorbato de
sódio, conservantes nitrito de sódio e nitrato de sódio e corante natural
carmim de cochonilha. não contém glúten; 2 – valores mínimos por 40 g
(3 fatias): valor energético 38kcal – 161 kj – 2%vd(*); carboidratos 0,8
g – 0%vd(*); proteínas 6,2 g – 8%vd(*); gordura total 1,0 g – 2%vd(*);
gordura saturada 0,5 g – 2%vd(*); gordura trans zero – vd(**) fibra
alimentar zero – 0%vd(*); sódio 415 mg – 17%vd(*); 3 – temperatura
de conservação e validade. embalagem: embalagem primária fechada:
manter o produto sob refrigeração de +4ºc a +8 ºc, por no mín. 45 dias;
embalagem primária aberta: manter o produto sob refrigeração de +4ºc
a +8 ºc, por até 3 dias; temperatura de transporte: transportar o produto
em veículo refrigerado até +8ºc; 4 – embalagem: 4.1 – embalagem
primária: plástica atóxica, termossoldada, a vácuo contendo 0,5 g a 1,5
kg, pesando 17 a 20 g por fatia; embalagem secundária: caixa de papelão
com o logo impresso e etiqueta com os dados do produto; quantidade
acondicionada por caixa: até 10 quilos; 5 – rotulagem: o produto deverá
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: San Valentim
Valor Unitário: R$ 21,60
Lote: 28
Descrição: Queijo tipo mussarela fatiada, características gerais: entendese por queijo tipo mussarela, o queijo obtido pela filagem da massa
acidificada (produto intermediário obtido por coagulação do leite por
meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas) completada
ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. esse queijo deverá ter
o teor de umidade de no máximo 55% e matéria gorda de no mínimo
35%, sendo considerado como queijo de alta umidade e semi-gordo; de
consistência semidura, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda
e o grau de maturação. de textura compacta, eventualmente poderá
apresentar aberturas mecânicas, não possuindo crosta ou olhaduras.
deve apresentar coloração branca à levemente amarelada uniforme. o
sabor e odor lácteo são pouco desenvolvidos. deverá ser fatiada com
15 a 20 g por fatia; o produto deverá estar de acordo com os padrões
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/01
– Anvisa; o produto deverá ser de primeira qualidade; composição
básica: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e
sal; valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: gordura total:
24 g prot: 26 g; validade: mínima de 02 meses; embalagem: embalagem
primária: a vácuo, tipo cryovac, termoformada, transparente, atóxica
com capacidade de 0,5 g a 1,5 kg, com 17 a 20 g por fatia; embalagem
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte
e armazenamento, capacidade de até 10 kg; a rotulagem deverá seguir
a lei vigente.
Unidade: KG
Marca: San Valentim
Valor Unitário: R$ 27,30
Ata de Registro de Preços n.º 035/18
Empresa: NATURA ALIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE CARNES EIRELI EPP.
COTA PRINCIPAL
Lote: 27
Descrição: Queijo processado pasteurizado sabor prato fatiado, descrição
do produto: queijo prato processado, fatiado e refrigerado; composição
básica: queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, coalho e

corante natural de urucum), água, gordura vegetal, leite em pó desnatado,
amido modificado, soro de leite em pó; proteína concentrada de leite,
sal, maltodextrina, estabilizantes, aroma natural idêntico de queijo prato
e corante natural; valores nutricionais por 100 (cem) gramas do produto:
proteína 18 g, lipídeos 26 g, vct 300 kcal; prazo de validade mínima:
60 dias sob refrigeração; embalagem: embalagem primária: polietileno
biorientado, transparente, atóxico, termossoldado, pesando de 12 a 17 g
por fatia; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado,
resistente, contendo até 2,5 kg. rotulagem: deverá seguir a legislação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Dargon
Valor Unitário: R$ 29,69
COTA RESERVADA
Lote: 58
Descrição: Presunto cozido fatiado: 1 – ingredientes básicos: carne suína
(pernil), água, xarope de glicose desidratada, sal refinado, regulador de
acidez: lactato de sódio, proteína de soja, aromas naturais, estabilizantes:
tripolifosfato de sódio e polifosfato de sódio, espessante carragena,
realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante e ritorbato de
sódio, conservantes nitrito de sódio e nitrato de sódio e corante natural
carmim de cochonilha. não contém glúten; 2 – valores mínimos por 40 g
(3 fatias): valor energético 38kcal – 161 kj – 2%vd(*); carboidratos 0,8
g – 0%vd(*); proteínas 6,2 g – 8%vd(*); gordura total 1,0 g – 2%vd(*);
gordura saturada 0,5 g – 2%vd(*); gordura trans zero – vd(**) fibra
alimentar zero – 0%vd(*); sódio 415 mg – 17%vd(*); 3 – temperatura
de conservação e validade. embalagem: embalagem primária fechada:
manter o produto sob refrigeração de +4ºc a +8 ºc, por no mín. 45 dias;
embalagem primária aberta: manter o produto sob refrigeração de +4ºc
a +8 ºc, por até 3 dias; temperatura de transporte: transportar o produto
em veículo refrigerado até +8ºc; 4 – embalagem: 4.1 – embalagem
primária: plástica atóxica, termossoldada, a vácuo contendo 0,5 g a 1,5
kg, pesando 17 a 20 g por fatia; embalagem secundária: caixa de papelão
com o logo impresso e etiqueta com os dados do produto; quantidade
acondicionada por caixa: até 10 quilos; 5 – rotulagem: o produto deverá
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 25,41
Lote: 59
Descrição: Queijo processado pasteurizado sabor prato fatiado, descrição
do produto: queijo prato processado, fatiado e refrigerado; composição
básica: queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, coalho e
corante natural de urucum), água, gordura vegetal, leite em pó desnatado,
amido modificado, soro de leite em pó; proteína concentrada de leite,
sal, maltodextrina, estabilizantes, aroma natural idêntico de queijo prato
e corante natural; valores nutricionais por 100 (cem) gramas do produto:
proteína 18 g, lipídeos 26 g, vct 300 kcal; prazo de validade mínima:
60 dias sob refrigeração; embalagem: embalagem primária: polietileno
biorientado, transparente, atóxico, termossoldado, pesando de 12 a 17 g
por fatia; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado,
resistente, contendo até 2,5 kg. rotulagem: deverá seguir a legislação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Dargon
Valor Unitário: R$ 29,69
Lote: 60
Descrição: Queijo tipo mussarela fatiada, características gerais: entendese por queijo tipo mussarela, o queijo obtido pela filagem da massa
acidificada (produto intermediário obtido por coagulação do leite por
meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas) completada
ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. esse queijo deverá ter
o teor de umidade de no máximo 55% e matéria gorda de no mínimo
35%, sendo considerado como queijo de alta umidade e semi-gordo; de
consistência semidura, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda
e o grau de maturação. de textura compacta, eventualmente poderá
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apresentar aberturas mecânicas, não possuindo crosta ou olhaduras.
deve apresentar coloração branca à levemente amarelada uniforme. o
sabor e odor lácteo são pouco desenvolvidos. deverá ser fatiada com
15 a 20 g por fatia; o produto deverá estar de acordo com os padrões
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/01
– Anvisa; o produto deverá ser de primeira qualidade; composição
básica: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e
sal; valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: gordura total:
24 g prot: 26 g; validade: mínima de 02 meses; embalagem: embalagem
primária: a vácuo, tipo cryovac, termoformada, transparente, atóxica
com capacidade de 0,5 g a 1,5 kg, com 17 a 20 g por fatia; embalagem
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte
e armazenamento, capacidade de até 10 kg; a rotulagem deverá seguir
a lei vigente.
Unidade: KG
Marca: Dargon
Valor Unitário: R$ 29,69
PROCESSO N.º 38.613/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 107/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de
E.P.I., destinados ao uso dos servidores de diversas Secretarias desta
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/01/2.019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos.
Ata de Registro de Preços n.º 036/18
Empresa: AGUINALDO JOSE BENATTI ME.
Lote: 02
Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo chapa de chuva TM. EXG,
confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão
no fechamento; cor amarela. O produto deve possuir Certificado de
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: KCC CA12227
Valor Unitário: R$ 10,14
Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo chapa de chuva TM. G,
confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão
no fechamento; cor amarela. O produto deve possuir Certificado de
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: KCC CA12227
Valor Unitário: R$ 10,14
Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo chapa de chuva TM. GG,
confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão
no fechamento, cor amarela. O produto deve possuir Certificado de
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: KCC CA12227
Valor Unitário: R$ 10,14
Item: 04
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo chapa de chuva TM. M,
confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão
no fechamento, cor amarela. O produto deve possuir Certificado de

Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega, marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: KCC CA12227
Valor Unitário: R$ 10,14
Item: 05
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo chapa de chuva TM. P,
confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão
no fechamento, cor amarela. O produto deve possuir Certificado de
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega, marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI;
Marca: KCC CA12227
Valor Unitário: R$ 10,14
Lote: 04
Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 37, confeccionada
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00
Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 38, confeccionada
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00
Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 39, confeccionada
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00
Item: 04
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 40, confeccionada
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00
Item: 05
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 41, confeccionada
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da
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entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00

Item: 06
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 42, confeccionada
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor
amarela; o produto deve possuir Certificado de Descrição: Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00
Item: 07
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 43, confeccionada
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00
Item: 08
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 44, confeccionada
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00
Lote: 05
Item: 01
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 36, na cor
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100%
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39
Item: 02
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 37, na cor
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100%
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39
Item: 03
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 38, na cor
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100%

algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39
Item: 04
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 39, na cor
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100%
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39
Item: 05
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 40, na cor
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100%
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39
Item: 06
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 41, na cor
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100%
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39
Item: 07
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 42, na cor
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100%
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39
Item: 08
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 43, na cor
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100%
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
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Item: 09
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 44, na cor
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100%
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39
Item: 10
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 45, na cor
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100%
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39
Item: 11
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 35, na cor
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100%
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39
Lote: 06
Item: 01
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 34, cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97
Item: 02
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 36, cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97

Item: 03
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 37, cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97
Item: 04
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 38, cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97
Item: 05
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 39, cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97
Item: 06
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 40, cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97
Item: 07
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 41, cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97
Item: 08
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 42, cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
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sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97

Item: 09
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 43, cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97
Item: 10
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 35, cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97
Item: 11
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 44, cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97
Lote: 10
Item: 01
Unidade: BS
Descrição: Creme protetor de segurança, grupo 3 proteção contra
produtos químicos diversos: óleos, graxas, tintas, solventes, cimento,
cal, argamassa, colas entre outros, produto com Registro no Ministério
da Saúde; embalagem bisnaga de 200 gramas; apresentar Certificado
de Aprovação – CA expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
válido no período da licitação e no ato da entrega; produto com validade
mínima de um ano a contar da data da entrega.
Marca: Henlau
Valor Unitário: R$ 5,20
Ata de Registro de Preços n.º 037/18
Empresa: CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA – EPP.
Lote: 07
Item: 01
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 34, fechado na parte do

calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega;
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83
Item: 02
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 35, fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega;
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83
Item: 03
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 36, fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega;
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83
Item: 04
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 37, fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega;
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83
Item: 05
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 38, fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em
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EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega;
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83

Item: 06
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 39, fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega;
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83
Item: 07
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 40, fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega;
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83
Item: 08
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 41, fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega;
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83
Item: 09
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 42, fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso

cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega;
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83
Item: 10
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 43, fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega;
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83
Item: 11
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 44, fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega;
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83
Ata de Registro de Preços n.º 038/18
Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI – ME.
Lote: 09
Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30 com repelente de
insetos, UVA igual ou superior a 1/3 de UVB; contra a ação nociva
dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações
solares, OIL FREE, ou seja, não oleoso, produto não comedogênico,
dermatologicamente testado, hipoalergênico, com vitamina “E”, isento
de paba, uso profissional; produto com registro no Ministério da Saúde;
embalagem bisnaga de 120 gramas; possuir validade mínima do produto
de um ano a contar da data da entrega.
Marca: Alg Sun Multi FPS 30/120ML
Valor Unitário: R$ 8,50
Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30, UVA igual ou superior
a 1/3 de UVB; contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos
UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, OIL FREE, ou seja,
não oleoso, produto não comedogênico, dermatologicamente testado,
hipoalergênico, com vitamina “E”, isento de paba, uso profissional;
produto com registro no Ministério da Saúde; embalagem bisnaga de

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de abril de 2018 - n.º 1980 - Ano XXII

59

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

Atos do Poder Executivo

120 gramas; possuir validade mínima do produto de um ano a contar da
data da entrega.
Marca: Alg Sun FPS 30/120ML
Valor Unitário: R$ 6,50
Ata de Registro de Preços n.º 039/18
Empresa: D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E
SERVICOS.
Lote: 01

Item: 01
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança contra agentes químicos, confeccionada
em PVC, com forro interno de tecido de algodão, com palma áspera;
punho 20 cm; tamanho único; O produto deve possuir Certificado de
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Promat/CA 1713
Valor Unitário: R$ 7,90
Item: 02
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança de malha com palma de látex
antiderrapante tam. G, (9). confeccionada em malha de algodão;
revestimento em látex natural na palma, dedos, dorso ou parte do dorso,
acabamento antiderrapante, punho em malha de algodão; O produto
deve possuir Certificado de Aprovação do ministério do trabalho e
emprego válido no momento da licitação e no ato da entrega; marcação
do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 15915
Valor Unitário: R$ 5,50
Item: 03
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança de malha com palma de látex
antiderrapante tam. GG (10). Confeccionada em malha de algodão,
revestimento em látex natural na palma, dedos, dorso ou parte do dorso,
acabamento antiderrapante, punho em malha de algodão; O produto
deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e
Emprego válido no momento da licitação e no ato da entrega; marcação
do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 15915
Valor Unitário: R$ 5,50
Item: 04
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. G, com ou
sem revestimento interno em flocos de algodão, clorinada, punho
com 33 cm de comprimento. formato anatômico, antialérgica, palma
antiderrapante. resistência química: classe A (tipo 2, agressivos básicos),
classe B (detergentes, sabões, amoníaco e similares), classe C (tipo 1
– hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo
3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas). O produto deve possuir
Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido
no momento da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em
caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 32498
Valor Unitário: R$ 5,40
Item: 05
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. GG, com
ou sem revestimento interno em flocos de algodão, clorinada, punho
com 33 cm de comprimento. formato anatômico, antialérgica, palma
antiderrapante. resistência química: classe A (tipo 2, agressivos básicos),
classe B (detergentes, sabões, amoníaco e similares), classe C (tipo 1
– hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo
3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas);. O produto deve possuir

Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido
no momento da licitação e no ato da entrega. marcação do CA em
caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 32498
Valor Unitário: R$ 5,20
Item: 06
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. M, com ou
sem revestimento interno em flocos de algodão, clorinada, punho
com 33 cm de comprimento. formato anatômico, antialérgica, palma
antiderrapante. resistência química: classe A (tipo 2, agressivos básicos),
classe B (detergentes, sabões, amoníaco e similares), classe C (tipo 1
– hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo
3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas). O produto deve possuir
Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido
no momento da licitação e no ato da entrega. marcação do CA em
caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 32498
Valor Unitário: R$ 5,20
Item: 07
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. P, com ou
sem revestimento interno em flocos de algodão, punho com 33 cm de
comprimento. formato anatômico, antialérgica, palma antiderrapante.
resistência química: classe A (tipo 2, agressivos básicos), classe
B (detergentes, sabões, amoníaco e similares), classe C (tipo 1 –
hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo
3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas). O produto deve possuir
Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido
no momento da licitação e no ato da entrega. marcação do CA em
caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 32498
Valor Unitário: R$ 5,34
Item: 08
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança em malha 04 fios, confeccionada em 4
fios de algodão cardado 100% ne-08, com pigmentos PVC na palma;
acabamento em overloque e punho com elástico; tamanho único.
O produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério do
Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da entrega;
marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 34491
Valor Unitário: R$ 1,60
Item: 09
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança tricotada, tam. M, em ponto meia com
dois fios de fibra sintética, alma interna contendo no mínimo dois fios
de aço inoxidável; punho 7 cm; nível de desempenho 5 para resistência
ao corte por lâmina; tamanho M. O produto deve possuir Certificado de
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Calmar/CA 35730
Valor Unitário: R$ 21,00
Item: 10
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança tricotada, tam. P, em ponto meia com dois
fios de fibra sintética, alma interna contendo no mínimo dois fios de
aço inoxidável; punho 7 cm; nível de desempenho 5 para resistência
ao corte por lâmina; tamanho P. O produto deve possuir Certificado de
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Calmar/CA 35730
Valor Unitário: R$ 21,00
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Lote: 03
Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo avental PVC, confeccionado
em tecido sintético PVC, forrado com tecido de poliéster, com três tiras
do mesmo material para ajuste no pescoço e cintura, largura aproximada
70 cm, comprimento aproximado 1 metro, disponíveis nas cores preto
ou branco; a cor será definida de acordo com a emissão do pedido;
O produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério do
Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da entrega,
marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Maicol/CA 28191
Valor Unitário: R$ 4,71
Lote: 08

atenuação mínima NRRSF 15 DB; O produto deve possuir Certificado de
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Agena/CA 4398
Valor Unitário: R$ 12,95
Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Protetor auditivo tipo inserção, com três flanges,
confeccionado em silicone, com cordão; embalagem individual;
atenuação mínima NRRSF 14 DB. O produto deve possuir Certificado
de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento
da licitação e no ato da entrega.
Marca: Prevent/CA 36817
Valor Unitário: R$ 0,85

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Respirador purificador de ar, partículas PFF1, filtrante para
partículas PFF1, peça semifacial tipo concha, proteção contra poeiras e
névoas; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: SBPR/CA 38950
Valor Unitário: R$ 1,15

PROCESSO N.º 41.894/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 117/17

Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Respirador purificador de ar, partículas PFF2, filtrante para
partículas PFF1, peça semifacial tipo concha, proteção contra poeiras,
névoas e fumos; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do
Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: SBPR/CA 38955
Valor Unitário: R$ 1,60

Ata de Registro de Preços n.º 040/18
Empresa: BIOVETOR SERVIÇOS LTDA – EPP.

Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Respirador purificador de ar, partículas PFF2, filtrante para
partículas PFF1, peça semifacial tipo concha, proteção contra poeiras,
névoas, fumos e vapores orgânicos.; o produto deve possuir Certificado
de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento
da licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: SBPR/CA 38952
Valor Unitário: R$ 2,74
Item: 04
Unidade: UN
Descrição: Respirador purificador de ar, partículas PFF2-N95, filtrante
para partículas PFF1, peça semifacial tipo concha, proteção contra
poeiras, névoas, fumos; contendo válvula de exalação; Registro no
Ministério da Saúde; o produto deve possuir Certificado de Aprovação
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Descarpack/CA 13211
Valor Unitário: R$ 3,10

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de
desinsetização e desratização, controle de pragas, vetores e desalojamento
de pombos em todos os prédios e instalações desta Prefeitura, de forma
parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Lote: 01
Item: 01
Unidade: SE
Descrição: Desalojamento de pombos.
Valor Unitário: R$ 560,00
Lote: 02
Item: 01
Unidade: M2
Descrição: Desinsetização.
Valor Unitário: R$ 0,38
Item: 02
Unidade: M2
Descrição: Desratização.
Valor Unitário: R$ 0,36
PROCESSO N.º 39.320/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 239/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de indicadores
biológicos (com incubadoras em comodato), destinados a monitorização
do processo de esterilização das autoclaves existentes nas Unidades
de Saúde da Atenção Básica do Município de Atibaia, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Lote: 11

Ata de Registro de Preços n.º 041/18
Empresa: CBS MÉDICO CIENTÍFICA SA.

Item: 01
Unidade: PÇ
Descrição: Protetor auditivo tipo abafador de ruído, contendo dois
abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas
extremidades de uma haste suporte ajustável, em forma de arco;

Item: 01
Descrição: Indicador biológico, indicador biológico; indicado para
realizar a monitorização dos ciclos de esterilização a vapor. composto
por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima
de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus
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Stearothermophillus (ATCC 7953, com certificado de qualidade
assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a
vapor saturado; a tira contendo esporos deve estar armazenada em uma
ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo
um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. a ampola
plástica é fechada por uma tampa perfurada e protegida por um papel
de filtro hidrofóbico; cada ampola deve possuir um rótulo externo que
informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para
identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia
as ampolas processadas das não processadas; tempo de resposta de no
máximo 3 horas; validade: 2 anos; rendimento: 1 ampola por ciclo de
esterilização; com 23 incubadoras em formato de comodato.
Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 24,89
PROCESSO N.º 35.513/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 215/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes,
destinados ao uso nos veículos leves e pesados de diversas Secretarias
desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 042/18
Empresa: IGARATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA ME.
Lote: 02
Descrição: Aditivo para radiador de motor a diesel, frasco 500 ml.
Unidade: UN
Marca: Multimix
Valor Unitário: R$ 4,78
Lote: 07
Descrição: Graxa GMA2, tambor de 170 litros.
Unidade: TM
Marca: Siva Shell
Valor Unitário: R$ 1.499,00
Lote: 08
Descrição: Óleo, 5W30, API SL sintético.
Unidade: L
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 12,00
Lote: 09
Descrição: Óleo 10W40 B3 CF semi sintético, para motor diesel, balde
de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 240,00
Lote: 11
Descrição: Óleo 15W40 ECF-2 APICL, 4/SL DIESEL, balde de 20
litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 146,39
Lote: 12
Descrição: Óleo 15W40 ECF-2 APICL, 4/SL DIESEL, tambor de 200
litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.694,00

Lote: 15
Descrição: Óleo 5W40 APISL sintético, para motor flex, balde de 20
litros.
Unidade: BD
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 400,00
Lote: 17
Descrição: Óleo câmbio SAE 140, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 149,00
Lote: 18
Descrição: Óleo câmbio SAE 50 API-SF OU APICD.
Unidade: L
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 10,34
Lote: 19
Descrição: Óleo de câmbio 80W90 APIGL5CD, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 2.160,00
Lote: 21
Descrição: Óleo de câmbio com base sintética SAE 75W90 APIGL5.
Unidade: L
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 29,00
Lote: 22
Descrição: Óleo de câmbio semi sintético SAE 80W90 APIGL4, balde
de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 340,00
Lote: 24
Descrição: Óleo diferencial SAE 85 W 140 APIGL5, tambor de 200
litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.680,00
Lote: 26
Descrição: Óleo extraturbo 15W40 diesel multiviscoso API-CG4 SAE,
balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 149,00
Lote: 27
Descrição: Óleo extraturbo 15W40 diesel multiviscoso API-CG4 SAE,
tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.670,00
Lote: 28
Descrição: Óleo hidráulico 10 W EL4117, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 201,00
Lote: 29
Descrição: Óleo hidráulico HR46EP, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
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Lote: 30
Descrição: Óleo hidráulico TAC 4 – API-CD-SD SAE 10 W CASE E W
20, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.650,00
Lote: 31
Descrição: Óleo OH49 TDX, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 2.930,00
Lote: 34
Descrição: Óleo para transmissão até 8 TM SAE 80W90 APIGL4,
tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 1.640,00
Lote: 38
Descrição: Óleo SAE 80, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 160,00
Lote: 39
Descrição: Óleo SAE 90 TRM5, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 158,00
Lote: 40
Descrição: Óleo SAE 90 TRM5, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.520,00
Lote: 41
Descrição: Óleo SAE75W85 Mineral, para câmbio, frasco de 01 litro.
Unidade: L
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 39,00
Lote: 42
Descrição: Óleo semi sintético 5W40 APISJ, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 420,00
Lote: 43
Descrição: Óleo semi sintético 5W40 APISJ, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 2.015,00
Lote: 45
Descrição: Óleo Tellus 68, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.100,00
Lote: 46
Descrição: Óleo semi sintético THFII, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.400,00

Lote: 51
Descrição: Óleo, sintético SA 5W30, diesel, API SM/CF ACEA, balde
de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 400,00
Ata de Registro de Preços n.º 043/18
Empresa: PATRICIA CRISTINA DE ABREU – EPP.
Lote: 01
Descrição: Aditivo Arla 32, balde de 20 litros.
Unidade: UN
Marca: Bioarla
Valor Unitário: R$ 45,00
Lote: 03
Descrição: Aditivo para radiador de motor a gasolina, frasco 500 ml.
Unidade: UN
Marca: Radnaq
Valor Unitário: R$ 4,35
Lote: 04
Descrição: Fluido de freio dot 05, frasco de 500 ml.
Unidade: FR
Marca: Bosch
Valor Unitário: R$ 29,63
Lote: 05
Descrição: Fluido de freio dot 03, frasco com 500 ml.
Unidade: FR
Marca: Radnaq
Valor Unitário: R$ 7,20
Lote: 06
Descrição: Fluido de freio dot 04, frasco com 500 ml.
Unidade: FR
Marca: Radnaq
Valor Unitário: R$ 8,25
Lote: 10
Descrição: Óleo 10W40 B3 CF semi sintético, para motor diesel, tambor
de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Petronol
Valor Unitário: R$ 2.616,00
Lote: 16
Descrição: Óleo 5W40 APISL sintético, para motor flex, tambor de 200
litros.
Unidade: TM
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 2.016,00
Lote: 23
Descrição: Óleo de transmissão flud 424 CASE EW20, balde de 20
litros.
Unidade: BD
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 153,00
Lote: 25
Descrição: Óleo diferencial WBF100, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 184,50
Lote: 32
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Descrição: Óleo para motor 2 tempos náutico SAE 15W30
NMMATCW3, frasco com 500 ml.
Unidade: FR
Marca: BR
Valor Unitário: R$ 11,70
Lote: 33
Descrição: Óleo para motor 2 tempos super TT APITC JASO FB, frasco
com 500ml.
Unidade: FR
Marca: BR
Valor Unitário: R$ 8,32
Lote: 35
Descrição: Óleo para transmissão mecânica SAE 80 W APIGL4.
Unidade: BD
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 159,90
Lote: 36
Descrição: Óleo para transmissão mecânica STSAE40APICD.
Unidade: L
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 10,35
Lote: 37
Descrição: Óleo SAE 30MD 400 diesel, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 1.598,00
Lote: 47
Descrição: Óleo, 5W30, API SL sintético, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 2.475,00
Lote: 48
Descrição: Óleo, 5W40, APISJ, sintético para motor flex.
Unidade: L
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 15,15
Lote: 49
Descrição: Óleo, 5W40, APISL sintético para motor flex.
Unidade: L
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 15,15
Lote: 50
Descrição: Óleo, de câmbio, base sintética, 75 W 90 API GL 5.
Unidade: L
Marca: Petronas
Valor Unitário: R$ 23,28
Lote: 52
Descrição: Óleo, TRM 50 W ANP 16749, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: BR
Valor Unitário: R$ 237,00
PROCESSO N.º 38.274/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 235/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de impressoras laser
de rede, destinadas ao uso das Unidades Básicas de Saúde e Unidades
de Saúde da Família, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas
parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/01/2.019).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 044/18
Empresa: VIA NOVITA LTDA ME.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Unidade: UN
Descrição: Impressora, atributo, configuração mínima exigida, funções
básicas: impressão monocromático; tecnologia de impressão; laser
monocromática; velocidade de impressão; 38 PPM no mínimo, padrão
A4 ou carta; duplex impressão automático, sem intervenção do usuário;
memória: mínima instalada de 256 MB; alimentação de originais
(ADF): alimentador automático de originais para no mínimo 50
originais; alimentação: mínimo de 01 bandeja com capacidade mínima
para 250 folhas de papel cada; capacidade mínima de saída: mínimo
de 150 folhas de papel; resolução de impressão: 1200 x 1200 DPI;
resolução digitalização/cópia: 600 x 600 DPI; processador: mínimo de
1.200 MHZ; mídia de impressão: tamanho mínimo: papéis A4, carta, A5
e ofício; interfaces: ethernet 10/100/1000 base T/TX interna do próprio
fabricante e USB; emulação: PCL6, POSTSCRIP3 e impressão direta de
PDF; compatibilidade: com ambiente operacional mínimo Windows10,
Mac OS, Linux; driver: vir acompanhada de driver de instalação para os
ambientes operacionais acima; gerenciamento: equipamento que permita
gerenciamento remoto e acompanhar software de gerenciamento remoto
da impressora; fonte de alimentação: tensão de alimentação: 110 ou 120
VAC; cartucho: acompanhar cartucho pré-instalado para no mínimo
2.500 cópias; recursos de economia de energia: modo de economia de
energia compatível com Energy Star; manuais técnicos em português.
Unidade: UN
Marca: HP M426DW
Valor Unitário: R$ 2.157,60
COTA RESERVADA
Lote: 02
Unidade: UN
Descrição: Impressora, atributo, configuração mínima exigida, funções
básicas: impressão monocromático; tecnologia de impressão; laser
monocromática; velocidade de impressão; 38 PPM no mínimo, padrão
A4 ou carta; duplex impressão automático, sem intervenção do usuário;
memória: mínima instalada de 256 MB; alimentação de originais
(ADF): alimentador automático de originais para no mínimo 50
originais; alimentação: mínimo de 01 bandeja com capacidade mínima
para 250 folhas de papel cada; capacidade mínima de saída: mínimo
de 150 folhas de papel; resolução de impressão: 1200 x 1200 DPI;
resolução digitalização/cópia: 600 x 600 DPI; processador: mínimo de
1.200 MHZ; mídia de impressão: tamanho mínimo: papéis A4, carta, A5
e ofício; interfaces: ethernet 10/100/1000 base T/TX interna do próprio
fabricante e USB; emulação: PCL6, POSTSCRIP3 e impressão direta de
PDF; compatibilidade: com ambiente operacional mínimo Windows10,
Mac OS, Linux; driver: vir acompanhada de driver de instalação para os
ambientes operacionais acima; gerenciamento: equipamento que permita
gerenciamento remoto e acompanhar software de gerenciamento remoto
da impressora; fonte de alimentação: tensão de alimentação: 110 ou 120
VAC; cartucho: acompanhar cartucho pré-instalado para no mínimo
2.500 cópias; recursos de economia de energia: modo de economia de
energia compatível com Energy Star; manuais técnicos em português.
Unidade: UN
Marca: HP M426DW
Valor Unitário: R$ 2.157,60
Secretaria de Administração, aos 27 dias do mês de Abril de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
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Secretaria de Planejamento e Finanças
CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS
De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 5º, JUSTIFICAMOS as alterações na Ordem Cronológica de Pagamentos referente ao
mês de Março de 2018.
Processo nº L.: 42.802/2016
Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 139879
Data Documento: 30/01/2018
Data Vencimento: 22/03/2018
Data Pagamento: 20/03/2018
Valor: 552,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico destinado ao uso da equipe multidisciplinar em procedimentos / protocolo de sondagem vesical - Secretaria
Municipal da Saúde.
Justificativa: Houve um equívoco na digitação da data de vencimento da liquidação, o correto seria 20/03/2018.
Processo nº L.: 24.483/2017
Fornecedor: ESTORIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5807
Data Documento: 21/02/2018
Data Vencimento: 04/03/2019
Data Pagamento: 05/03/2018
Valor: 24.440,37
Ref.: Aquisição de combustível (biodísel s10, etanol, gasolina) para abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde.
Justificativa: Houve um equívoco na digitação da data de vencimento da liquidação, o correto seria 04/03/2018.
Atibaia, 27 de Abril de 2018

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO
PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
MUNICÍPIO: ATIBAIA

EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO: 1º TRIMESTRE

RECEITAS ARRECADADAS

Acumulado

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU

42.081.792,36

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis

2.499.789,17

Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

13.025.692,89

DESPESAS DO ENSINO

18.197.826,14

12.365 - Educação Infantil

12.341.381,13

3.747.835,67

12.366 - Educação de Jovens e Adultos

Multa/Juros/Dívida Ativa Provenientes de Impostos

2.920.942,56

12.367 - Educação Especial

Imposto Territorial Rural
Desoneração de Exportações (LC-87/96)

12.677.226,24

99.444,99
427.871,43

( = ) Total da Despesa do Ensino

31.066.523,69

6.428,97
104.365,77

( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros

Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços

23.722.792,44

( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB

Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor

21.158.817,01

( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

-

12.361 - Ensino Fundamental

Imposto de Renda Retido na Fonte

Fundo de Participação dos Municípios

Acumulado

12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação

201.661,24

122.147.344,32

7.188.094,40
-

( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios

23.878.429,29

( + ) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB

19.506.313,96

( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
Recursos de Operações de Crédito
Recursos Recebidos do FUNDEB
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB

3.445.708,45
27.899,87
-

-

( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB
( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO

35.452.687,43

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)

29,02 %

17.890.618,52
32.881,58

FUNDEB
1

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

21.397.108,42

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

21.397.108,42

Aplicação dos Recursos Recebidos do FUNDEB

109,01 %

Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEB

70,10 %

REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69, §5º, LEI 9.394/96

NOTA EXPLICATIVA:
1 - Contém empenhos de contratos a serem realizados até dezembro de 2018

Antonia Aparecida Cintra
Gerente de Controladoria
CRC/1SP: 199.780/O-0

7.932.055,82

Márcia Aparecida Bernardes
Secretária da Educação

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

20.734.397,12
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Divisão de Dívida Ativa
Edital de Notificação de Cobrança Amigável

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 260 do Código Tributário
Municipal – Lei Complementar nº 280/98 e alterações, NOTIFICA aos autuados abaixo, que os Autos de Infração e Multa foram cadastrados na
Dívida Ativa do Município, para cobrança administrativa/amigável:

Nome

Endereço

Origem / Processo Administrativo

Alessandro Piva Tamaio

Rua Cel. Gustavo Santiago, 86-São Paulo-São Paulo

Mobilidade Urbana / 29522/2015

Alessandro Piva Tamaio

Rua Cel. Gustavo Santiago, 86-São Paulo-São Paulo

Mobilidade Urbana / 29526/2015

Alex Francisco de Oliveira

Rua Irani, 178 – Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 43344/2017

Alfredo Basanta Blanco

Rua Ibira, 325-Atibaia-São Paulo

Posturas Municipais / 2393/2017

Altair da Silva Ramos

Rua das Paineiras, 271 – Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 43351/2017

Américo Ferreira Lima

Avenida Amadeo da Silva Samelo, 354 – São Paulo-São Paulo

Meio ambiente / 3993/2018

Ana Paula Tavares Silva

Rua Particular, 1 – Guarulhos – São Paulo

Mobilidade Urbana / 42259/2017

Andrea Cepeda Kutudjian

Avenida Jeronimo de Camargo, 4333 – Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 23035/2017

Antonio Amaral

Rua Joaquim da Silva, 37-apto 02-Sorocaba-São Paulo

Mobilidade Urbana / 25352/2017

Antonio Carlos Martins de Carvalho

Rua Iguassu, 81 – Atibaia-São Paulo

Posturas Municipais / 31406/2017

Augusto Coelho Fleury-Espólio

Rua Pombal, 83-Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbana / 41802/2017

Celso Dietrichkeit – Espólio

Avenida D. Pedro I, 599 – São Paulo – São Paulo

Mobilidade Urbana / 16752/2015

Chen Jinyan / Qiu Manrong

Rua Thomé Franco, 319-Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 7913/2018

Eduardo Narkevicius

Alameda Prof.Lucas N.Garcez, 2500-Atibaia-São Paulo

Posturas Municipais / 22733/2013

Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos

ST SBN Quadra 01 – bloco A – Asa Norte-Brasilia-DF

Comdecon / 12162/2017

Ercilia Leite de Oliveira – Espólio

Avenida Prof.Flávio Pires de Camargo, 1107-Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbana / 43346/2017

Fernando Fusao Hirota

Rua Mario, 325 – Guarulhos-São Paulo

Mobilidade Urbana / 40333/2017

Flavio Barbosa

Rua Soldado João M. Alberto, 29-Guarulhos-São Paulo

Mobilidade Urbana / 29751/2013

Florisvaldo Alves Barbosa

Rua Japão, 102 – Atibaia – São Paulo

Posturas Municipais / 34018/2017

Francisco Tavares de Abreu

Rua Armindo Guaraná, 152-apto 191-São Paulo-São Paulo

Mobilidade Urbana / 41249/2017

Genaro Abate

Rua João Pires, 653-Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbana / 8537/2017

Geraldo Rodrigues Junior

Av.Pref.Antonio JTG Lopes, 6250-Atibaia-São Paulo

Posturas Municipais / 34550/2017

Gilberto Prado de Paula Domingues

Rua Eliseu Corradini, 1331-Atibaia – São Paulo

Fiscalização de Posturas / 27825/2016

Haroldo Dominbgos Bertoni

Rua Corina, 31 – Guarulhos – São Paulo

Mobilidade Urbana / 40675/2013

Herminia José D’Oliveira Armando

Avenida Paes de Barros, 828-6º andar-São Paulo-São Paulo

Mobilidade Urbana / 25502/2017

Hideaki Masunaga

Rua Piratininga, 477-apto 02-bloco 03-São Paulo-São Paulo

Mobilidade Urbana / 42256/2017

Hipolito Carlos Magno Coraciara

Avenida Nicolau Tebecherani, 640 – Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbana / 41807/2017

Ida Christina – Espólio

Avenida Imperial, 349 – Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbana / 42571/2017
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Idalina Conceição Magalhães

Rua Enguaguaçu, 127-apto 31-Santos-São Paulo

Mobilidade Urbana / 40853/2017

Igreja Apostólica Comprados com Sangue

Rua Tancredo de Almeida Neves, 53 – Atibaia – São Paulo

SEDEC / 3173/2018

Igreja Assembleia de Deus o Manancial

Rua Albertina Mieli Pires, 102-A-Atibaia – São Paulo

SEDEC / 42553/2017

Izabel Barbosa dos Santos

Rua Sumare, 149 – Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 42260/2017

João Geraldo Ribeiro Filho

Rua 28 de setembro, 877 – São Paulo – São Paulo

Mobilidade Urbana / 18246/2017

Jorge Resaffa – Espólio

Rua Igaratá, 320 -São Paulo – São Paulo

Mobilidade Urbana / 18657/2014

José Augusto Roberto – Espólio

Avenida Jeronimo de Camargo, 4333-Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 23035/2017

José Carlos Machado

Rua José de Campos, 381-Atibaia-São Paulo

Posturas Municipais/ 34983/2017

José Raia Filho – Espólio

Alameda Jacarandás,333 – Atibaia – São Paulo

Meio Ambiente / 3988/2018

Karen Andrea Lopes Quadrelli

Alameda Rouxinol, 335-Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbana / 36458/2017

Katia Aparecida Martins

Avenida Paulista, 1255 – res. 01 – Cond.Res.-Atibaia-São Paulo

Posturas Municipais / 21708/2017

Lourdes Kozak

Rua Alberto de Freitas, 113 – São Paulo – São Paulo

Posturas Municipais / 10028/2006

Luiz Fernando Baldez Cunha Souza Junior

Rua Amapá, 80 – Atibaia – São Paulo

Posturas Municipais / 35220/2017

Marcia Regina Pummer Bergamini

Avenida Jeronimo de Camargo, 4333-Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbana / 23035/2017

Maria Ana da Conceição Lourenço Beline

Rua João Beline, 35-Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbana / 40691/2017

Maria de Lurdes Oliveira Carvalho

Rua José Hernandez, 627-Atibaia – São Paulo

Posturas Municipais / 34021/2017

Mario Kubo

Rua Rio Claro, 240 – Atibaia – São Paulo

Meio Ambiente / 28596/2017

Mauricio Gilson Gomes da Silva

Rua Toquio, 693-Atibaia-São Paulo

Posturas Municipais / 18169/2017

Maximo Alves da Silva

Rua Elidia Maria Pedroso, 290-Bc 05-apto 11-Mairiporã-S.Paulo

Meio Ambiente / 43362/2017

Oswaldo Fileno

Rua 01, 28-São Francisco I- Mairiporã-São Paulo

Mobilidade Urbana / 20302/2015

Plinio Itamar Terrra

Al.Lucas N. Garcez, 3530-Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 5475/2018

Robson Sampone Tavares

Rua Glicério, 510-Atibaia-São Paulo

Posturas Municipais / 16168/2017

Rudice Barbosa da Silveira Neto Ramos

Avenida 31, 205-Barretos – São Paulo

Posturas Municipais / 35199/2017

Sabrina Silva Takagaki Mariano

Rua Thomé Franco, 186 – Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 41808/2017

Sebastião de Paula

Rua Julio Cesar da Silva, 235-fundos-São Paulo-São Paulo

Posturas Municipais / 34988/2017

Sebastião Roberto Gonçalves dos Santos

Praça 24 de julho, 155-Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbano / 43850/2017

Silvia Ferreira Batista

Av.Prof.Flavio Pires de Camargo, 1164-Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbana / 40863/2017

SPE Siriema Empreendimentos Imobiliários

Rua José Amadeu Orestes Pergola, 75-Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 35223/2017

Tereza Satiko Takasu Oliveira Coelho

Avenida Francisco Munhoz Filho, 1941-São Paulo-São Paulo

Mobilidade Urbana / 36256/2016

Waldomiro Moura

Rua Sinha Junqueira, 170 – São Paulo – São Paulo

Mobilidade Urbana / 40548/2017

Atenção:

A não quitação do débito implicará no ajuizamento ou protesto extrajudicial do mesmo. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente na
Divisão de Relacionamento com o Contribuinte, no prédio sede da Prefeitura, sito à Avenida da Saudade, n.º 252 – centro de Atibaia, de segunda a
sexta-feira, das 10:00 às 16:00 h.
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A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 260 do Código Tributário
Municipal – Lei Complementar nº 280/98 e alterações, NOTIFICA aos contribuintes abaixo, que encontram-se cadastrados na Dívida Ativa do
Município, para cobrança administrativa/amigável os seguintes débitos:

Nome

Endereço

Origem / Processo Administrativo

Aparecida Pinto Delplat

Rua João Neto, 93-Atibaia-São Paulo

Cemitério / 11870/2018

Astec Bomb Aut Apoio Adm.Assistência

Rua José Pires de Camargo, 71-Atibaia-São Paulo

Tributos Mobiliários / 19973/23014

Bendini & Reinert LtdaME

Estrada Fazenda Nova União. 366-casa 08 – Atibaia-São Paulo

Cópia de Projeto / 33018/2017

Claudio da Silva

Rua Sesquicentenário, 79-Atibaia – São Paulo

Cemitério / 10186/2018

Daiane Silva Venegas

Avenida Copacabana, 21-Atibaia-São Paulo

Cemitério / 11867/2018

Elias da Rocha

Rua Amazonas, 90-Atibaia-São Paulo

Cemitério / 11878/2018

Enir dos Santos Oliveira

Rua Dr. Carlos Franco da Silveira, 272-Atibaia-São Paulo

Cemitério / 11866/2018

Gilberto Soares Pereira

Rua Um, 70-Sitio Bom Jesus-Atibaia-São Paulo

Cemitério / 11886/20189

Jerci Pereira Xavier

Rua Orquideas, 351-Atibaia – São Paulo

Alvará de Transporte / 1335/2012

José Briamonte

Rua Sempre Viva, 150-Atibaia-São Paulo

Alvará de Obras / 42085/2017

Maria Aparecida Pereira Ramos

Rua Castro Fafe, 144 – Atibaia – São Paulo

Taxas de Cemitério / 11882/2018

Maria Rolin Dias

Av. Jeronimo de Camargo, 9695-apto 14-torre 4 – Atibaia-São Paulo

Taxas de Cemitério / 10187/2018

Pedro Porfirio Gomes Eireli ME

Rua Raifa Hossne Sabbag, 384-Atibaia-São Paulo

Tributos Mobiliários / 26164/2015

Sandro Aparecido da Silva

Rua das Adalias, 105-Atibaia – São Paulo

Alvará de Transporte / 6278/2018

Saulo Rodrigues dos Santos

Rua Raifa Hossne Sabbag, 1002-Atibaia-São Paulo

Cemitério / 11885/2018

Sunningdale Tech Plásticos Brasil Ltda

Rod.D.Pedro I, KM 87-pista norte Unidade 39-Atibaia-São Paulo

Tributos Mobiliários / 17507/2014

Willian Craveiro

Rua João Morales Hernandes, 434-Atibaia-São Paulo

Aprovação de Projeto / 23097/2014

Atenção:

A não quitação do débito implicará no ajuizamento ou protesto extrajudicial do mesmo. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente na
Divisão de Relacionamento com o Contribuinte, no prédio sede da Prefeitura, sito à Avenida da Saudade, n.º 252 – centro de Atibaia, de segunda a
sexta-feira, das 10:00 às 16:00 h.
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RESOLUÇÃO nº 08/2018-CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da Lei Complementar nº 584, de 19 de Dezembro de 2008, alterada
pela Lei Complementar Nº 658 de 15 de maio de 2013 que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras
providências, CONCEDE:
1. AFASTAMENTO, do trabalho, a partir do dia 26 de abril de 2018, da Conselheira Tutelar Srª Catiane Bueno de Almeida RG.- 27.130.936-2, em
função de Licença Maternidade, conforme determinação médica.
2. CONVOCA, por cinco dias, a Conselheira Suplente, Sra. Anamaria Ribeiro Rodrigues–RG nº 28.184.156-1 para a respectiva posse que será
realizada no dia 26 de abril de 2018, na sede do CMDCA, à Rua São Vicente de Paula, nº 17 – Centro – Atibaia/SP.
Publique-se esta Resolução na Imprensa Oficial da Estância de Atibaia e comunique-se ao Doutor Representante do Ministério Público desta
Comarca
Atibaia, 25 de abril de 2018.
MARA DE CASTRO VALENTE
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO nº 09/2018-CMDCA
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da Lei Complementar nº 584, de 19 de Dezembro de 2008, alterada
pela Lei Complementar Nº 658 de 15 de maio de 2013 que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras
providências, CONCEDE:
1. AFASTAMENTO, do trabalho para gozo de Licença Maternidade, da Conselheira Tutelar Srª Catiane Bueno de Almeida RG.- 27.130.936-2,
conforme determinação médica.
2. CONVOCA, a partir do dia 01 de maio de 2018 a Conselheira Suplente, Sra. Andréia Cristiane Monteiro Urquiza - RG nº 32.417.228-X, para a
respectiva posse que será realizada na sede do CMDCA, à Rua São Vicente de Paula, nº 17 – Centro – Atibaia/SP.
Publique-se esta Resolução na Imprensa Oficial da Estância de Atibaia e comunique-se ao Doutor Representante do Ministério Público desta
Comarca
Atibaia, 25 de abril de 2018.
MARA DE CASTRO VALENTE
PRESIDENTE

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de abril de 2018 - n.º 1980 - Ano XXII

73

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

Atos do Poder Executivo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Divisão De Fiscalização De Industria E Comércio
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura Da Estância De Atibaia, Através Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Nos Termos Da Lei 3906/2010 Qual Estabelece
Normas Sobre A Ordenação Dos Elementos Que Compõem A Paisagem Urbana Da Estância De Atibaia, Combinado Com Artigos 260 E
261 Da Lei Complementar 280/98 – Código Tributário Municipal, NOTIFICA Os Contribuintes Abaixo Relacionados Que O ALVARÁ DE
LICENCIAMENTO DE ANÚNCIOS Encontra-Se VENCIDO.
PROCESSOS COM A.R.T VENCIDA
Processo
11120/16
25849/14
8757/17
24797/16
9670/16
24975/16
37996/14
26061/16
920/15
45201/14
30210/11
4385/16
24504/16
45614/14
4898/14
23093/16
38729/15
5645/12
17324/15
3608/11
26885/16
18229/16
30960/14
34132/15
21906/11
30621/16
32881/16
6569/17
38273/15
35645/14
38627/16
33053/15
22143/16
12373/16
31259/16
33565/14
27295/16
13814/16
41550/15
17641/16
16573/13
9323/16
6083/17
1533/16
2837/11
38588/14
38257/14
9312/16

Razão Social/Interessado
A ACKERMANN COMERCIO DE ROUPAS ME
A.G.N BARROS OTICA ME
A.L SASAKI ME
A&F VIRTUAL OFFICE SERVIÇOS DE SUPORTE EMPRESARIAL LTDA ME
ALCIDES SCANHOLA MECANICA ME
ALESSANDRA OLIVATO
ALESSANDRA PATRICIA HAGE ME
ALEX SANDRO DA SILVA
ALEXANDRE DELATOGMA AUGUSTO ME
ANA MARIA LUIZA CHIODO CHERFEN ME
ANDERSON CESAR BREDA
APARECIDA HELENA MEDEIROS
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ATIBAIA
ATIBAIA COMERCIO DE COLCHOES LTDA EPP
ATIMED SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO LTDA EPP
AUTO GP VEICULOS LTDA
AUTO R COMERCIAL LTDA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
BELLA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
BORGHI & SILVEIRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
BRASMADEIRA COM DE MADEIRAS LTDA ME
BRUNA CH IMOVEIS E TERRAPLANAGEM LTDA EPP
C L MASTER ESTHETICA AUTOMOTIVA EIRELI ME
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAMILA DO NASCIMENTO NOBREGA NAVARRO ME
CARLOS ALBERTO DE MORAIS JUNIOR DELIVERY ME
CARLOS KROSS ME
CAROLINA SILVA VIEIRA
CASA DE CARNES IRMÃOS BORGHI LTDA ME
CASSIA HIROMI ONO ME
CASSIANO AMUI
CELIA APARECIDA DORATIOTO MIGUEL ME
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CHARAMURU
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NIPO-BRASILEIRA LTDA ME
CHIU DAVID ROUPAS ME
CLAUDIA KUROSAWA
CLAUDIO GEOVANI MADALENO PIRES
CLEBER KELERS MODESTO
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA HIGIA LTDA ME
CLINICA MEDICA ATIBAIA S/C
CLINICA MEDICA LIMA RIBEIRO E LIMA MAURO S/S LTDA
CLOVIS APARECIDO FONSECA
COMERCIAL BRASIL DE ATIBAIA LTDA
COMERCIAL VIA NORTE LTDA EPP

CNPJ
24.192.234/0001-46
17.910.462/0002-20
26.082.392/0001-79
24.669.552/0001-55
62.629.274/0001-00
23.588.037/0001-88
12.487.976/0001-10
24.272.005/0001-31
21.267.800/0001-96
07.417.498/0001-31
036.893.488-89
11.769.143/0001-89
51.867.521/0001-81
21.223.628/0001-25
05.490.169/0001-90
23.682.892/0003-15
03.381.518/0002-91
00.000.000/6750-40
90.400.888/2668-43
03.003.226/0001-80
18.570.229/0001-27
69.138.675/0001-06
03.911.449/0001-08
23.160.470/0001-18
00.360.305/3506-01
00.360.305/5119-74
00.360.305/4492-17
27.033.848/0001-73
23.437.095/0001-00
01.163.228/0001-65
14.377.094/0001-27
20.111.111/0001-82
11.689.800/0001-88
18.142.377/0001-40
13.897.433/0001-33
00.305.984/0001-19
03.473.695/0001-17
06.145.461/0003-09
112.689.148-78
18.458.998/0001-38
14.684.587/0001-00
23.670.473/0001-00
26.153.211/0001-58
52.346.129/0001-50
08.613.347/0001-11
040.471.228-23
00.386.708/0001-22
05.290.830/0001-14
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22537/11
14690/11
10913/11
27588/15
35069/14
40787/14
20730/16
40103/16
16938/16
8147/15
5451/11
37510/15
39238/14
38993/15
20413/14
11617/16
40310/15
8873/16
23463/13
38386/14
23136/15
36995/14
9208/17
24750/15
6815/15
27163/08
45501/14
2204/11
18935/16
40899/15
17866/11
40687/15
20535/16
40313/15
15123/14
37640/16
8735/17
18543/11
11509/15
34734/16
40312/15
12619/17
18788/13
19072/11
33491/15
42114/14
40406/15
9820/16
24334/15
27269/15
29738/14
3615/17
2457/16
41072/11
45479/14
4782/11
29832/16
6808/17
34324/14
37471/11
23741/16
31789/16
42015/16
11575/15
31781/15
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COMERCIO E SERVIÇOS MOTOYAMA LTDA
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
COND EDIFÍCIO PROMOCENTER SHOPPING
CONSULTAR AUDITORIA CONSULTORIA E CONTAB.SOC SIMPLES LTDA ME
CONTCRIATIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
CONTEMPORANEO ARQUITETURA LTDA ME
D&D TELECOMREPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
DANIELE BORGES HARA
DAVID SOUZA LIMA LANCHONETE ME
DEDEL MOTOS LTDA ME
DELTACONT SERVICES LTDA ME
DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
DITÃO ATIBAIA COMERCIO DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
DR. DIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
DROGARIA POPULAR DE ATIBAIA LTDA EPP
E. A. R. DE ASSIS ME
EDMILSON LUIZ FERNANDES ME
EDUCAÇÃO ESTRELA GUIA LTDA ME
EGLAN CONSULTORIA ADM E CORR DE SEGUROS LTDA
ELAINE CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS DE CASTRO SOUZA ME
ELAINE CRISTINA FRANCISCO
ELDER L DOS SANTOS CALHAS ME
ELISA MARIANA RODRIGUES ME
ERIKA MAFRA
ESCOLA CEFI CENTRO DE ED. E FORMAÇÃO INTEGRADA
ESPAÇO AMERICA BUFFET LTDA ME
ESPAÇO CULTURAL CORPO EM MOVIMENTO LTDA ME
ESPETÃO ATIBAIA ROTISSERIE LTDA ME
ESTILO LIVRE MOTORS SPORT LTDA ME
ESTORIL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA EPP
FARMACIA ALQUIFARMA LTDA ME
FERNANDES DUARTE & DUARTE FILHO LTDA ME
FERNANDO FERREIRA PEDROSO ME
FERREIRA BIJOUTERIA E ACESSORIOS LTDA ME
FERREIRA NATAL IMOBILIARIA E CONSULTORIA LTDA
FILOMENA APARECIDA SOARES GONÇALVES RESTAURANTE ME
FLORICULTURA MATSUOKA LTDA ME
FONBUTHE DOCES LTDA ME
G & J AGROPECUARIA LTDA ME
G R B DE PAIVA COM DE ROUPAS E ACESSORIOS ME
GABRIEL PEREIRA DA SILVA RESTAURANTE ME
GLAUCIA REGINA SLENDORE ME
GARCIA , COSTA E POLIMENO ANALISES CLINICAS EPP
GERSON CINTRA COM DE CHOCOLATES ME
GETULIO VERLY DE SOUZA ME
GIOVANA HELENA NUNES ME
GIULIANO BALADI MODAS ME
GRAF TESS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME
HELCIO FLORIANO
HELENA APARECIDA BUENO
IGOR SAKAVICIUS BORGES
IMOBILIARIA FORTI E VERONESSI LTDA ME
ITAU UNIBANCO S/A
J A BUENO DE OLIVEIRA JOALHERIA ME
J L V MARMORES E GRANITOS LTDA EPP
J3M PIZZA BAR LTDA ME
JOAO CARLOS RODRIGUES AGROPECUARIA ME
JOAO TELES DE OLIVEIRA NETO PIRACAIA EPP
JONATAN APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS
JULIANA BEATRIZ PASQUALI ME
JULIO MOLINARI SILVA
JUSCELINO LOPES DUARTE
KATIA APARECIDA PEDROSO DE LIMA
KOURINHOS COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA ME
L M F DA SILVA ME

06.046.766/0001-20
47.508.411/0973-03
54.142.948/0001-00
01.750.005/0002-85
09.607.470/0001-82
21.263.802/0001-64
19.808.251/0013-69
22.993.254/0001-90
05.466.190/0001-50
08.832.199/0001-26
09.198.504/0001-32
03.476.811/0614-52
10.261939/0001-63
22.933.673/0001-37
10.356.444/0001-18
10.871.833/0001-81
01.932.216/0001-58
08.202.824/0001-56
05.508.814/0001-55
14.555.336/0001-25
21.791.917/0001-21
20.825.617/0001-53
12.586.896/0001-11
295.931.988-57
51.595.020/0001-78
10.423.817/0001-26
21.231.365/0001-05
01.480.222/0001-11
14.008.234/0001-90
17.699.576/0001-91
03.230.055/0001-86
04.660.427/0001-77
04.610.224/0001-76
18.771.342/0001-70
19.902.756/0001-54
26.331.398/0001-32
07.546.993/0001-40
10.382.730/0001-58
20.596.310/0001-28
24.011.253/0001-29
22.629.012/0001-12
27.048.874/0003-37
05.108.589/0002-40
07.761.787/0001-53
05.312.773/0001-27
07.285.606/0001-60
67.877.621/0003-90
05.888.207/0001-68
036.209.558-24
22.539.714/0001-05
15.145.409/0001-73
26.685.276/0001-44
60.701.190/0001-04
10.367.932/0001-20
03.707.693/0001-45
02.569946/0001-07
23.397.629/0001-12
63.921.027/0003-30
15.124.994/0001-25
10.313.906/0001-75
24.558.859/0001-89
17.299.821/0001-73
17.653.587/0001-30
60.056.298/0001-83
19.108.093/0001-09
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23086/11
29265/15
18517/15
14681/11
12679/16
41093/16
17469/11
39012/15
42055/16
20061/15
16187/11
2495/16
28199/15
36666/15
25666/16
499/14
17928/16
40846/14
37930/14
4634/13
4359/16
13713/15
20258/16
44317/11
26563/11
16520/15
23553/13
11814/15
30065/14
18767/15
2115/17
3635/11
41083/15
40410/15
32977/14
32938/15
38416/16
19982/15
18510/15
30854/14
24017/16
36405/14
42035/15
18623/16
16294/14
33571/12
37974/11
7015/16
27683/16
39363/11
6920/12
16089/15
1421/15
28726/16
8482/15
23137/16
4691/16
41010/15
24510/16
32107/11
41402/15
38944/16
2617/11
7143/99
13082/16
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LABORATORIO DE PROTESE FUJINO LTDA ME
LARISSA BORBA MASSIMILO ME
LEANDRO BONETTI DA COSTA
LEANDRO CESAR RAPANELLI TRICOLETTI ME
LEMARELI VENDAS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
LEONARDO AUGUSTO TELLES ME
LEONEL MASSARO GUALASSI ME
LILIAN ELAINE FERRARI
LOJAS AMERICANAS S/A
LOJAS UNIÃO LTDA
LOPES PREPARO DE PROJETOS LTDA ME
LUDGERO SOARES DA SILVA COM DE GAS ME
M & E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
M M MENCARELLI ME
MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS ATIBAIA ME
MARCIA VIANA
MARCIEL DE CAMARGO VIEIRA
MARCOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
MARCOS DO PRADO
MARIA ALICE REICHER BORGES
MARIA APARECIDA FAGUNDES ROSSI ME
MARIA GISLENE ALVES DA COSTA ME
MARIA LOURDES PIRES HORIGUELA
MAXI SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA ME
MEDICI DOMUS CLINICA MEDICA LTDA
MEIA NOITE COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
MERCANTIL FERNÃO DIAS COM IMP E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
MERS HAIR DESIGN E BELEZA LTDA ME
MGM-LOTERIAS LTDA ME
MILFONT & LEMOS LTDA
MIRISN TEIKO SUGUIYAMA KATSUMATA VESTUARIO ME
MK DROGARIA LTDA EPP
MONICA PASSACOR DOS REIS ME
MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO ME
MONTOYA SAMPERI COMUNICAÇÕES LTDA EPP
MP.LUB LUBRIFICANTES LTDA ME
MULTI ENERGIA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME
N.P.F. ESCOLA DE INGLES EIRELI ME
NEUSA MARTINS DA SILVEIRA
NILSON BRANCO DE MORAES ME
NOEL & MAGALHÃES LTDA EPP
NORMA SILVA CARVALHO ME
NOVA ARTE ATIBAIA ACABAMENTO LTDA EPP
NOVA SABOR A MIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
O. A. BEZERRA RESTAURANTE EMPORIO E PEIXARIA
ODECIO DORATHIOTO
ORTIZ DE ARAUJO E ARAUJO MODAS LTDA
OSATO AGROPECUARIA LTDA ME
PANARINI E ALMEIDA AUTO PEÇAS LTDA ME
PEDRA GRANDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
PEREIRA DE SOUZA ATIBAIA LTDA EPP
PIZZARIA TICOS LTDA ME
PNEUS IDEAL LTDA
RAIA DROGASIL S/A
RAQUEL DOS SANTOS SOUZA
RASANE MARIA BRASIL ME
REGINALDO APARECIDO DA FONSECA
RESTAURANTE SANKO LTDA
RINALDO GOMES NOGUEIRA AUTO ESCOLA ME
RITA DE CASSIA ALVES MONTEIRO ME
ROBERTO ALEX ANDRE SETTE ME
RUBENS BISCAIA GOMES FILHO E CIA LTDA ME
S.C DE CARVALHO ME
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA
SALLES E MARTINI LTDA ME

13.723.581/0001-31
20.802.952/0002-17
21.713.330/0001-02
06.302.782/0001-08
01.949.646/0001-82
14.484.673/0002-50
04.278.526/0001-99
068.336.098-10
33.014.556/0570-31
07.695.004/0012-77
09.101.162/0001-90
18.653.209/0001-10
09.588.488/0001-94
23.472.521/0001/47
71.967.053/0001-24
18.854.946/0001-80
18.219.462/0001-60
192.774.568/33
18.558.523/0001-13
272.755.018-99
23.518.990/0001-50
20.181.625/0001-04
23.812.119/0001-64
11.204.681/0001-26
13.751.358/0001-06
71.600.266/0001-13
44.506.640/0001-43
17.065.761/0001-24
01.576.005/0001-20
22.416.412/0001-40
25.476.481/0001-37
03.622.270/0001-22
23.642.034/0001-85
11.047.296/0001-12
10.373.491/0001-70
22.548.262/0001-28
10.671.755/0001-71
22.538.486/0001-59
21.773.449/0001-62
20.227.504/0001-56
59.630.921/0001-80
18.029.605/0001-70
12.803.801/0001-74
19.833.981/0001-86
19.377.871/0001-57
059.051.578-04
10.016.076/0001-69
00.464.411/0001-38
08.073.988/0001-20
56.023.291/0001-86
04.257.811/0001-23
18.612.670/0001-24
56.064.553/0003-24
61.585.865/0001-51
21.691.942/0001-33
65.570525/0001-08
155.887.998-60
00.230.802/0001-98
22.674.582/0001-24
03.808.710/0001-30
13.186.557/0001-00
18.431.454/0001-82
02.554.332/0001-43
71.961.049/0002-30
21.522.298/0001-70
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5340/16
32149/14
43430/14
7040/16
27748/15
2285/17
16204/11
41081/15
14840/11
15479/16
25667/16
20669/11
30264/15
25942/14
26237/17
20010/14
41093/15
21157/12
21158/12
41569/15
5126/15
28420/15
9204/10
595/16
40889/15
4358/16
41581/16
31115/14
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SALSARELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SANDRA MIYUKI MATUOKA ME
SANO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
SANTOS & TRAMUJAS COM DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA EPP
SANTOS E LACE CONSTRUTORA LTDA ME
SATIENS SOCIEDADE ATIBAIENSE DE ENSINO LTDA
SCALLA ENGENHARIA COSNTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
SCARCELLO E SANT ANNA SOCIDADE DE ADVOGADOS
SELVA JATHAN GONZALES NUNES ME
SIDNEI APARECIDO DE SIQUEIRA
SILVA & BORGHI ESTACIONAMENTO LTDA EPP
SILVA E XAVIER ATIBAIA MODA INFANTIL LTDA ME
SILVANA MOREIRA DA CRUZ
SM CHAMP ALIMENTOS EIRELI
SONIA MIRELLA DA SILVA AKUTAGAWA
STAZO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
STEPHANIE ZACHARIAS STORE EIRELLI ME
SUPERMERCADO SP BRASIL DE ATIBAIA LTDA
SUPERMERCADO SP BRASIL DE ATIBAIA LTDA
T F ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA
TEAMWORK EXPRESS TRANSPORTES LTDA EPP
TURRA & LEMOS IMOVEIS LTDA
UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
VERA LUCIA COSTA QUINTANILIA EPP
WALLACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
WILLIAN DA SILVA ALVES MAT PARA CONSTRUÇÃO ME
WILMA MARIA ALBERTIM CANGUSSU
WLADIMIR MEDINA GIORA EPP

64.102.056/0001-30
13.590.939/0001-03
21.094.445/0001-58
00.992.838/0001-09
22.704.047/0001-79
01.240.871/0001-45
52.404.746/0001-64
23.111.051/0001-96
10.230.683/0001-27
23.963.488/0001-58
24.828.623/0001-15
02.538.587/01001-12
12.606.151/0001-77
19.966.018/0001-70
25.683.211/0001-05
20.037.014/0001-97
22.761.710/0001-77
00.464.411/0001-38
00.464.411/0002-19
02.365.889/0001-36
97.548.308/0002-99
22.340.8000/0001-94
01.875.153/0003-07
66.883.232/0001-73
21.008.138/0001-07
23.834.859/0001-00
24.931.680/0001-25
18.745.362/0001-77

PROCESSO COM A.R.T VÁLIDAS
Processo
10723/16
40392/15
11118/16
27255/15
34541/12
26786/15
30666/16
23775/16
34049/16
41340/14
33169/11
5951/05
2470/89
21029/11
31869/12
30442/09
2171/14
36355/16
22876/15
42271/16
38258/16
20700/16
11646/16
40172/12
4706/16
42008/15
10664/14

Razão Social/Interessado
2 G PEÇAS LTDA ME
AUTO MECANICA SS ATIBAIA LTDA ME
CARISMA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
DROGA NIPPON ATIBAIA LTDA EPP
ELIETE SOUZA ARAUJO ME
EMPORIO DO PÃO ATIBAIA LTDA ME
FABIOLA GALVAO DA SILVA
FERNANDO SILVEIRA BRASIL
G F ESTACIONAMENTO LTDA ME
GALLACINI PRADO E NAKAGIMA SOC DE ADVOGADOS
GUARDIAN SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO
JOAO PADILHA DE ASSIS FILHO EPP
KAESA INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA ME
LM VIDROS E MOLDURAS LTDA ME
LUCIA INES VITAL PEREIRA MINOZZO
MILANO OPTICA LTDA ME
NOVA ATILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME
OVERCOME COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
RAFAEL HENRIQUE CARDINALLI DUARTE
RECANTO DO IDOSO VITORIA RESIDENCE EIRELLI ME
RENATO CARVALHO DUARTE EPP
ROSA RAHAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
ROZAURO PINTO MARIANO ME
RSP SISTEMA EDUCACIONAL LTDA
RUBENS BARBOSA ME
STOP MODEL MODAS LTDA ME
STUDIO DE DANÇA IRANI SGUILLARO LTDA

CNPJ
11.431.997/0001-50
04.647.096/0001-35
60.307.634/0002-02
55.856.108/0001-72
17.011.732/0001-80
17.305.736/0001-70
26.004.967/0001-35
24.448.676/0001-00
23.726.402/0001-73
21.354.839/0001-06
05.517.158/0001-57
07.242.681/0001-43
54.675.707/0001-27
01.665.286/0001-97
870.367.978-00
11.000.184/0001-06
19.437.512/0001-48
26.2026315/0001-05
12.249.367/0001-22
10.209.241/0003-60
05.927.265/0002-34
24.615.913/0001-80
54.391.321/0001-93
12.387.875/0001-77
11.667.255/0001-29
07.054.762/0001-10
13.129.344/0001-47
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Informamos Que Para Caso De Ter Havido Alteração Na Estrutura Da Fachada Do Imóvel Ou Do Anúncio , Estando Os Anúncios Existentes
Diferentes Do Projeto Inicial Apresentado, Deverá Ser Apresentado Novo Projeto, Nos Termos Do Artigo 25 §3º Da Lei 3906/2010.
Para O Caso De Não Ter Havido Alteração Na Fachada Ou No Anúncio, Deverá Ser Apresentado Requerimento Com Os Dados Da Empresa
Solicitando A Renovação Do Alvará De Licenciamento De Anúncios; Observando Que A A.R.T(Anotação De Responsabilidade Técnica) Ou
R.R.T(Registro De Responsabilidade Técnica) Deverá Estar Dentro Da Validade.
Fica Pelo Presente Edital Concedido O Prazo De 30(Trinta) Dias, Contados Da Publicação Do Presente Edital, Para Atendimento E Consequente
Solicitação Da Renovação Do Alvará D E Licenciamento De Anúncios. Informamos Que Para O Caso Do Descumprimento Da Notificação E
Consequente Não Atendimento Dentro Do Prazo Concedido, Sujeitará Os Infratores Às Sanções Previstas Em Lei.
Atentamos Que O Pedido De Renovação Deverá Ser PROTOCOLADO , Junto Ao ESPAÇO DO EMPREENDEDOR , Sito Rua São Vicente De
Paulo 17, 1ª Andar, Centro. Para Outros Esclarecimentos Que Se Fizerem Necessários Colocamo-Nos À Disposição Pelo Telefone (11) 4414.2300
Ou Pessoalmente.
Atibaia, Aos 26 De Abril De 2018.
IVAN MENDES
Gerente Da Div. Fiscalização Do Comércio

Processo: 10.574/1999
Interessado: AIRMACK SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA
A/C – Frederico Udo Schneider
Rua Jacinto Silva – Hangar 08 - Alvinópolis
Atibaia – SP
NOTIFICAÇÃO
Em atenção aos protocolos nº 44.017/2017, 1.204/2018, 1.722/2018 e 12.127/2018.
Considerando que trata-se de Hangar cuja posse já foi reintegrada a esta Prefeitura da Estância de Atibaia desde 12/11/2014;
Considerando que o sr. Frederico Udo Schneider foi designado apenas como Fiel Depositário das aeronaves e demais móveis/documentos que lá se
encontravam no momento da Reintegração de Posse;
Considerando que, das aeronaves constantes no Auto de Depósito, apenas 03 (três) continuam no Hangar 08;
Considerando que não localizamos nos processos administrativos qualquer tipo de concessão/autorização para que a empresa continuasse no local
após a referida Reintegração;
Considerando que as contranotificações apresentadas têm como única finalidade protelar a desocupação do Hangar 08;
Temos a informar que os protocolos mencionados ficam INDEFERIDOS, pelas razões acima expostas.
Portanto NOTIFICAMOS essa empresa a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento desta:
1-. a desocupação do Hangar 08 e encerramento das atividades da empresa;
2- a retirada das aeronaves de prefixos PR-MDI, PT-VBL, PT-HCL e demais objetos/materiais descritos no Auto de Depósito, cuja responsabilidade
de guarda e conservação pertencem ao sr. Frederico Udo Schneider.
As demais aeronaves hangaradas poderão ser mantidas no Hangar 08, mediante recolhimento de Preço Público e apresentação dos documentos e
comprovação de seguro, nos termos do Decreto Municipal nº 8.177/2017.
O não atendimento desta no prazo estipulado acarretará na apreensão dos bens/objetos existentes visando a desocupação do local.
Atibaia, aos 24 de abril de 2018.
André Luis Elesbão Pedroso
Gerente da Divisão de Administração e
Atendimento de Comércio
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Companhia de Saneamento Ambiental
de Atibaia - SAAE

Coordenadoria Especial de Meio
Ambiente

PORTARIA N° 013/2018-DS

EDITAL DE MULTA

De 24 de abril de 2018
A Superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental de
Atibaia – SAAE, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que
lhe conferem o Estatuto Social da Companhia, bem como a Legislação
Vigente.
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo n.º
266/2018, de 05/04/2018; e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.º 4.814, de 09
de novembro de 2005, alterado pelo Decreto Municipal n.º 6.303, de 19
de outubro de 2010;
DETERMINA a abertura de Processo Administrativo de Sindicância,
em face do empregado sob matrícula SAAE n° 649, brasileiro, solteiro,
Agente Administrativo, pela prática, em tese, da conduta prevista nos
Art.5º, Inciso IV e Art.7º, Incisos XXIV e XXXII do Código de Conduta

AUTUADO: JOSÉ DOS SANTOS
Processo Administrativo nº: 9753/18
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 166
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 166 –
sanção de MULTA em 13/03/18, no valor de 500 UVRM’s (Quinhentas
Unidades de Valor de Referência do Município), pela disposição de
resíduos sólidos em área não licenciada, imóvel sito na Estrada dos
Pires, nºs 226 – Caetetuba, o que constitui infração nos termos do artigo
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(a) autuado(a) ciente que deve pagar a multa ou
oferecer recurso no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de
publicação deste edital. O pagamento da multa não desobriga o infrator
de regularizar o passivo, é concedido igual prazo para apresentação
da documentação comprobatória da regularização. Informações: Av.
Santana, 133, Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Assessora Chefe de Fiscalização
CEMA

e Integridade dos Empregados da SAAE Atibaia – ATO 01/2017-DS, de
10 de julho de 2017, bem como no Art. 482, alínea “k” da CLT.
Art. 1°. À Comissão Permanente de Processos Administrativos de
Sindicância, instituída pela Portaria n.º 010/2017 – DS, de 23 de
fevereiro de 2017, fica estabelecido prazo de 60 (sessenta) dias para a
conclusão dos trabalhos.
Parágrafo único - O prazo para conclusão dos trabalhos poderá ser
prorrogado, nos termos da legislação vigente.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
produzindo seus efeitos a partir de 02/05/2018.
GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA –
SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e quatro dias do mês de abril de
dois mil e dezoito.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

EDITAL DE ADVERTÊNCIA
Autuado(a): EVALDO CORREA ATIBAIA
CNPJ: 02.106.345...
Processo Administrativo nº: 8911/18
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 153
A Coordenadoria Especial de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância
de Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar a autuada e/ou
o representante legal da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 153 – sanção de ADVERTÊNCIA - em 06/03/18,
por manter empreendimento em funcionamento sem Licença Ambiental,
em imóvel sito na Rodovia Fernão Dias, s/nº – km 47,5 – Jardim
Imperial, o que constitui infração nos termos da Lei Federal nº 9605/98
artigo 60, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6514/08, artigo 66 cc.
Resolução CONAMA nº 237 artigo 2º. Para efeitos legais, foi lavrado
o referido auto de infração, ficando autuada e/ou seu representante
legal cientes que devem oferecer defesa no prazo de 20 (vinte) dias
a partir da data de publicação deste edital. Mesmo prazo é concedido
para regularização da atividade, o não atendimento implicará em multa
e outras penalidades 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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Atos do Poder Executivo
EDITAL DE MULTA
EDITAL DE ADVERTÊNCIA
Autuado(a): M & A GESTÃO PATRIMONIAL
Processo Administrativo nº: 14227/18
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 123

Autuado(a): FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS
Processo Administrativo nº: 9748/18
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 135

A Coordenadoria Especial de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância
de Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar a autuada e/ou
o representante legal da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 123 – sanção de ADVERTÊNCIA - em 18/04/18,
pela execução de terraplenagem sem Alvará de Licença, imóvel sito na
Av. São João, nº 1830 – Gl. 4 5 P Área “A” – Ponte, o que constitui
infração nos termos do artigo 32, § 1 e artigo 48 da Lei Complementar
714/15. Para efeitos legais, foi lavrado o referido auto de infração,
ficando a autuada e/ou seu representante legal cientes que devem
oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de
publicação deste edital. Fica concedido igual prazo para apresentação de
documentação comprobatória da regularização do passivo. Informações:
Av. Santana, 133, Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.

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 135 –
sanção de MULTA - em 13/03/18, 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 Tietê, s/nº – lote 39 a 44 PSL
“B” - quadra 36 – Jardim Paulista, 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

Dirce S. Nishiguchi
Assessora Chefe de Fiscalização
CEMA

EDITAL DE MULTA

EDITAL DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO

Autuado(a): FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS
Processo Administrativo nº: 9745/18
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 136
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 136 –
sanção de MULTA - em 13/03/18, 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 Tietê, s/nº – lote 39 a 44 PSL
“A” - quadra 36 – Jardim Paulista, 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

Autuada: TERRAS DE ATIBAIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Processo Administrativo nº: 14214/18 JP 25348/17
Auto de Infração Ambiental Municipal nº 122
A Coordenadoria Especial de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância
de Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar a autuada e/ou
seu representante legal da lavratura do Auto de Infração Ambiental
Municipal (AIAM) nº 122 – MULTA, no valor de 2.926,886 UVRM’s
(duas mil novecentas e vinte e seis Unidades de Valor de Referência do
Município) que correspondem a R$ 10.000,00 (dez mil reais), emitido
em 18/04/1, pelo descumprimento do EMBARGO imposto por meio
do AIAM 1908 em 21/09/17, pela intervenção em APP com instalação
de aduelas para canalização de córrego sem devidas licenças em área
de 900 m², nos termos do artigo 79 do Decreto Federal nº 6514/08 que
regulamenta o artigo 60 da Lei Federal nº 9605/98. Para efeitos legais,
foi lavrado o referido auto de infração, ficando a autuada e/ou seu
representante legal cientes que devem oferecer recurso/impugnação no
prazo de 20(vinte) dias a partir da data de publicação deste edital. Deve
ser observado que a multa diária continuará a ser aplicada até a data em
que forem apresentados documentos que comprovem a regularização da
situação que deu causa à lavratura do auto de infração. Informações: Av.
Santana, 133, Estância Lynce, telefone nº 4414-5400.
Dirce S. Nishiguchi
Assessora Chefe de Fiscalização
CEMA

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de abril de 2018 - n.º 1980 - Ano XXII

80

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

Atos do Poder Executivo
COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO
Considerando que a parr de 24/07/2014, publicação DOESP 124(136), compete ao município o licenciamento ambiental das avidades e empreendimentos classiﬁcados como de médio e baixo impacto local, nos termos do Anexo II da Deliberação
CONSEMA Normava nº 01/2014. Considerando a Lei Complementar Federal nº 140/2011, e, o cumprimento argo 149 do Decreto Federal nº 6514/2008, o Setor apresenta o relatório das sanções administravas aplicadas nas infrações ambientas:
Autos de Infrações Ambientais Municipais (AIAM) emidos entre 01/01/18 e 31/03/18
Assunto

AIAM nº

Capitulação

Autuado

Penalidade

Matrícula do
ASF

Status

02/01/18

0068

LC 714/15 art 47,48 e 49 c.c anexo 17 INF
1B00 e anexo 10

Marcelo Henrique Consoli

Advertência

8841

EM ANDAMENTO

169/18 JP
166/18

02/01/18

0069

LC 714/15 art 32 § 1º e art 44 § 2º

Genevaldo Lima dos Santos

Advertência

8841

EM ANDAMENTO

155/18 JP
41009/10

02/01/18

0070

LF 9605/98 art 60 e DF 6514/08 art 66
Res.CONAMA 237/97 art 2º

ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A (Sinto Brasil
Produtos Ltda)

Advertência

8841

EM ANDAMENTO

Bairro

Processo nº

Execução de empreendimento em
desacordo com projeto aprovado

Mato Dentro

162/18 JP
160/18

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra

Fazenda Santana
– Tanque

Avidade com Licença Ambiental vencida

Rio Abaixo

Data

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra

Jd. Siriema

451/18 JP
449/18

04/01/18

0072

LC 714/15 art 32 § 1º e art 47 e art 48

Celso Ziroldo Junior

Advertência

8841

EM ANDAMENTO

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra

Jd. Siriema

453/18 JP
449/18

04/01/18

0073

LC 714/15 art 32 § 1º e art 47 e art 48

Celso Ziroldo Junior

Advertência

8841

EM ANDAMENTO

Rancho Maringá

786/18 JP
782/18

08/01/18

0046

LM 3696/08 art 2º e 18 §1°Ref XVIII e DM
5982/09

Antônio Carlos da Silva Bueno

MULTA 250 UVRM

9041

EM JULGAMENTO

09/01/18

0074

LF 9605/98 art 60 e DF 6514/08 art 66
Res.CONAMA 237/97 art 2º

AMBIENTAR COMERCIAL LTDA

MULTA 146,344 UVRM

8841

EM JULGAMENTO

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Não atendimento do AIAM nº 063 –
Avidade sem Licenciamento Ambiental

Recreio Estoril

1262/18 JP
37353/13

Deixar de cumprir compensação ambiental
determinada por lei, na forma e no prazo
exigido
pela
autoridade
ambiental,
conforme estabelecido em TCRA nº 025/16
– plano de 15 mudas

Estância Lynce

1332/18 JP
3570/16

10/01/18

0075

LC 764/17 art 18 § 3º inciso I

LYNCE EMPREENDIMENTOS SPE
LTDA

MULTA 475 UVRM

8841

DÍVIDA ATIVA

Intervenção em APP, construção na APA do
Rio Abaia

Rio Abaixo

1328/18 JP
1325/18

10/01/18

0076

Lei 4328/15 c.c DF 6514/08 art 48

JANICE APARECIDA BARUFFI ME

MULTA 43,903 UVRM +
14,63 UVRM /dia +
Embargo

8841

EM JULGAMENTO

Décio Pereira dos Santos

MULTA 1000 UVRM

8841

EM JULGAMENTO

Juliana Arruda

MULTA 500 UVRM

8841

DÍVIDA ATIVA

Pedro Moacir Pinto de Souza
Neto

MULTA 250 UVRM

9041

EM JULGAMENTO

Morte de um cão em decorrência de maus
tratos
Disposição de resíduos sólidos em área não
licenciada
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Avidade sem Licença Ambiental para
beneﬁciamento de madeira
Supressão de um indivíduo arbóreo navo
sem licença
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro

Caetetuba
Pq. Res. Colina
Verde
Jd. Maristela

1482/18 JP
1482/18
1486/18 JP
1484/18

11/01/18

0077

11/01/18

0078

2017/18 JP
2016/18

15/01/18

0048

LC 653/12 art 5º inciso I, II, III, IV e VII c.c
art 15 § 1º inciso II
LM 3696/08 art 2º §1°Ref I e DM 5982/09
art 62
LM 3696/08 art 2º e 18 §1°Ref XVIII e DM
5982/09

Recreio Estoril

2336/18 JP
2335/18

16/01/18

0079

LF 9605/98 art 60 e DF 6514/08 art 66
Res.CONAMA 237/97 art 2º

CBM MADEIRA - JOSÉ TADEU
SCARELLI MADEIRAS

Advertência

8841

EM ANDAMENTO

Abaia Belvedere

3598/18 JP
31965/17

23/01/18

0080

LC 764/17 art 17 § 1º c.c § 7° e art 25 § 2º

Dimerson Aparecido de Oliveira

MULTA 225 UVRM

8841

EM JULGAMENTO

Jd. Imperial

3602/18 JP
3599/18

23/01/18

0049

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

Maria da Conceição dos Santos

MULTA 250 UVRM +
Embargo

8576

EM ANDAMENTO

Jd. Imperial

3608/18 JP
3604/18

23/01/18

0050

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

Vânia Alexsandra Passos Ribeiro

MULTA 250 UVRM +
Embargo

8576

EM ANDAMENTO

Jd. Imperial

3615/18 JP
3613/18

0081

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

José Aparecido Palini

MULTA 250 UVRM

8576

EM JULGAMENTO

0091

LC 764/18 art 5º c.c art 17 § 2º e § 7º e art
25 §2°

Florio Zacco – Espólio

Advertência

8841

EM JULGAMENTO

0092

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

José Adriano da Silva

MULTA 250 UVRM +
Embargo

8841

EM JULGAMENTO

Valdemir de Lima Soares

MULTA 250 UVRM +
Embargo

8841

DÍVIDA ATIVA

23/01/18

Morumbi

3612/18 JP
3610/18

Jd. Paraíso do
Tanque

3799/18 JP
3797/18

Jd. Paraíso do
Tanque

3801/18 JP
3800/18

25/01/18

0094

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

Chácaras Fernão
Dias

3798/18 JP
3796/18

25/01/18

0095

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

José Vieira Coelho

MULTA 250 UVRM +
Embargo

8841

EM JULGAMENTO

Jd. Estância Brasil

3990/18 JP
3988/18

25/01/18

0083

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

José Raia Filho - Espólio

MULTA 250 UVRM

8576

DÍVIDA ATIVA

Jd. Maristela II

3995/18 JP
3993/18

25/01/18

0084

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

Américo Ferreira Lima

MULTA 250 UVRM

9041

DÍVIDA ATIVA

Jd. Paulista

3994/18 JP
3991/18

25/01/18

0087

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

Antônio Andrade de Oliveira

MULTA 250 UVRM

9041

EM JULGAMENTO

Jd. Paulista

4000/18 JP
3998/18

25/01/18

0088

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

Antônio Andrade de Oliveira

MULTA 250 UVRM

9041

EM JULGAMENTO

Jd. Paulista

4001/18 JP
3999/18

25/01/18

0089

LC 764/17 art 17 § 1º c.c § 7°

Antônio Andrade de Oliveira

MULTA 675 UVRM

9041

EM JULGAMENTO

Jardim Maristela
II

3997/18 JP
3996/18

25/01/18

0090

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

Teodoro Basílio de Lima

MULTA 250 UVRM

9041

EM JULGAMENTO

Portão

4226/18 JP
4224/18

29/01/18

0085

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

Jiro Matuoka

MULTA 250 UVRM

8576

CANCELADO

Abaia Belvedere

4684/18 JP
4683/18

30/01/18

0097

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

Flávia Serrano Lozano

MULTA 250 UVRM +
Embargo

8841

EM JULGAMENTO

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro

Abaia Belvedere

4911/18 JP
4910/18

31/01/18

0100

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII e DM
5982/09 art 62

Alberto Raimundo Espósito

MULTA 250 UVRM +
Embargo

8841

EM JULGAMENTO

Não atendimento a noﬁcação AIAM nº
1704 – movimentação de terra

Jd. Estância Brasil

5106/18 JP
16940/17

01/02/18

0098

LC 714/15 art 47, 48 e 49 c.c anexo 17 INF
1A00

Andressa Santos Bonaldi

MULTA 600 UVRM +
EMBARGO

8576

EM JULGAMENTO

8609/18 JP
12278/15

05/03/18

0101

LC 765/17 art 16 §3º inciso I

Edcélio Rodrigues dos Santos

MULTA 405 UVRM

8841

DÍVIDA ATIVA

Chácaras Fernão
Dias

8903/18 JP
8900/18

06/03/18

0102

LM 3696/08 art 2º § 1º Ref I c.c DM
5982/09 art 62

Jailda da Silva Andrade

MULTA 500 UVRM +
EMBARGO

8841

DÍVIDA ATIVA

Morumbi

8924/18 JP
37457/14

06/03/18

0103

LC 765/17 art 16 §3º inciso I

João Pinto Morgado

MULTA 405 UVRM

8841

EM ANDAMENTO

Rio Abaixo

8918/18 JP
19905/12

06/03/18

0104

LF 9605/98 art 60 e DF 6514/08 art 66
Res.CONAMA 237/97 art 2º

8841

EM ANDAMENTO

Vila Rica

8796/18 JP
8795/18

06/03/18

0105

LC 765/17 art 15 § 2º

8841

EM JULGAMENTO

Supressão de um indivíduo arbóreo exóco
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Supressão de três indivíduos arbóreos
navos
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro

Deixar de cumprir compensação ambiental
determinada por lei, na forma e no prazo Jd. das Cerejeiras
exigido
pela
autoridade
ambiental,
conforme estabelecido em TCRA nº 138/15
Disposição de resíduos sólidos em área não
licenciada
Deixar de cumprir compensação ambiental
determinada por lei, na forma e no prazo
exigido
pela
autoridade
ambiental,
conforme estabelecido em TCRA nº 060/15
Não atendimento a noﬁcação AIAM nº
1849 – Avidade com Licença Ambiental
vencida
Poda de dois indivíduos arbóreos sem
autorização

23/01/18
25/01/18

Página 1

ARTEFATOS DE CIMENTO ATIBAIA MULTA 146,344 UVRM
LTDA - EPP
+ 14,634 UVRM / dia
José Célio Abrahão

Advertência
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Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Poda de um indivíduo arbóreo e supressão
de outro em logradouro público
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra
Avidade sem Licença Ambiental

Jd. dos Pinheiros

8794/18 JP
8792/18

06/03/18

0126

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

Bihan Yamau - Espólio

MULTA 250 UVRM

9041

EM ANDAMENTO

Vila Stª Helena

8791/18 JP
8790/18

06/03/18

0127

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

José Donizete Cassimiro

MULTA 250 UVRM

9041

QUITADA – em
Regularização

Mato Dentro

8787/18 JP
8786/18

06/03/18

0129

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

BFA MULTIEMPRESA LTDA

MULTA 250 UVRM

9041

DÍVIDA ATIVA

Res. Fazenda do
Porto

8789/18 JP
8788/18

06/03/18

0130

LC 765/17 art 4º §3º c.c art 15 § 1º e § 7º

Luiz Alexandre Barrantes
Pellegrino

MULTA 300 UVRM

9041

EM JULGAMENTO

Centro

8800/18 JP
8799/18

06/03/18

0151

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

06/03/18

0152

Itapenga
Jd. Imperial

8798/18 JP
8797/18
8913/18 JP
8911/18

LC 714/15 art 47, 48 e 49 c.c anexo 17 INF
1A00
LF 9605/98 art 60 e DF 6514/08 art 66
Res.CONAMA 237/97 art 2º

João Basta Ledier

MULTA 250 UVRM

8576

EM JULGAMENTO

José Carlos Ramalho Santos

MULTA 600 UVRM

8576

EM ANDAMENTO

06/03/18

0153

EDVALDO CORREA ATIBAIA EPP

Advertência

8576

EM ANDAMENTO

8928/18 JP
43358/17

06/03/18

0155

Resolução SMA 48/14 art 49, art 5º inciso II
e inciso III c.c art 12

Vitor Francisco Russomano
Cintra

MULTA 40,098 UVRM +
14,634 UVRM / dia

8576

EM JULGAMENTO

8793/18 jp
25462/16

06/03/18

0156

Resolução SMA 48/14 art 76

Elda Maria Leite Arantes

MULTA 292,688 UVRM

8576

DÍVIDA ATIVA

Nirvana Pq.
Residencial

9051/18 JP
9050/18

07/03/18

0106

LC 764/17 art 17 § 1º c.c § 7°

Walter Luiz Gagliano Trocolli

MULTA 900 UVRM +
Embargo

8841

EM JULGAMENTO

Jd. Imperial

8979/18 jp
37038/15

0157

LC 714/15 art 47, 48 e 49 c.c anexo 17 INF
1AA0

José de Souza Henriques de
Moura

MULTA 1200 UVRM

8576

EM ANDAMENTO

Queima de resíduos

Jd. Paulista

8995/18 jp
8993/18

07/03/18

0158

LM 4037/11 art 1º e DM 6670/12 art 2º §
4º

Giovanni Antônio Bruno

MULTA 200 UVRM

8576

EM ANDAMENTO

Queimada em lote urbano

Jd. Paulista

8159/18 jp
9158/18

07/03/18

0159

LM 4037/11 art 1º e DM 6670/12 art 2º §
2º inciso I

Benedita Dalva Frigo Pileggi

MULTA 200 UVRM

8576

EM ANDAMENTO

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro

Jd. Imperial

9151/18 jp
9149/18

08/03/18

0160

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

STARLEST TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA LTDA

MULTA 250 UVRM

8576

EM JULGAMENTO

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro

Jd. Imperial

9143/18 jp
9142/18

08/03/18

0161

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

STARLEST TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA LTDA

MULTA 250 UVRM

8576

EM JULGAMENTO

Estância San
Remo

9150/18 jp
9145/18

08/03/18

0162

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

Vilma de Oliveira Crisano

MULTA 250 UVRM

8576

DÍVIDA ATIVA

Jd. Paulista

9160/18 jp
9156/18

08/03/18

0131

LC 764/17 art 17 § 1º c.c § 7°

Maria Aparecida Pereira - Espólio

MULTA 200 UVRM

9041

EM ANDAMENTO

Abaia Jardim

9538/18 jp
9537/18

09/03/18

0163

LC 765/17 art 15 § 2º

CAÇULA DE PNEUS COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA

MULTA 150 UVRM

8576

EM ANDAMENTO

09/03/18

0164

LM 3696/08 art 2º e DM 5982/09 art 62

Everaldo de Souza Maa

MULTA 500 UVRM

8576

DÍVIDA ATIVA

12/03/18

0165

LM 3696/08 art 2º e DM 5982/09 art 62

Fortunato Purchio - Espólio

MULTA 500 UVRM

8576

EM ANDAMENTO

Não atendimento a noﬁcação AIAM nº 040
Pq. Fernão Dias
– intervenção em APP
Deixar de atender a exigências legais ou
regulamentares,
quando
devidamente
noﬁcado pela autoridade ambiental
competente, no prazo concedido, visando à
Rosário
regularização, correção ou adoção de
medidas de controle para cessar a
degradação ambiental
Supressão de quatro indivíduos arbóreos
navos sem licença
Não atendimento a noﬁcação AIAM nº
1243 – Movimentação de terra sem licença e
Descumprimento de Embargo

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Supressão de 6(seis) indivíduos arbóreos
exócos sem autorização
Danos por poda radical a 3(três) indivíduos
arbóreos exócos em logradouro público

07/03/18

Disposição de resíduos sólidos em área não
Jd. Pq. São Pedro
licenciada
Disposição de resíduos sólidos em área não
Caetetuba
licenciada
Disposição de resíduos sólidos em área não
Caetetuba
licenciada

9535/18 jp
9533/18
9531/18 jp
9529/18
9754/18 jp
9753/18

12/03/18

0166

LM 3696/08 art 2º e DM 5982/09 art 62

José dos Santos

MULTA 500 UVRM

8576

EM ANDAMENTO

Disposição de resíduos sólidos em área não
licenciada

Ressaca

9542/18 jp
9541/18

12/03/18

0132

LM 3696/08 art 2º e DM 5982/09 art 62

Alﬁo Messias Spinella

MULTA 500 UVRM

9041

EM JULGAMENTO

Supressão de 25(vinte e cinco) indivíduos
arbóreos sem licença

Estância Santa
Maria do Laranjal

9459/18 jp
9457/18

13/03/18

0107

LC 764/17 art 17 § 1º e § 7°

Marilene Gonçalves dos Reis
Marns

MULTA 5.625 UVRM +
Embargo

8841

EM JULGAMENTO

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro

Jd. Paulista

9751/18 jp
9750/18

13/03/18

0133

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

Fabiano Rodrigues dos Santos

MULTA 250 UVRM

9041

EM JULGAMENTO

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro

Jd. Paulista

9744/18 jp
9743/18

13/03/18

0134

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

Fabiano Rodrigues dos Santos

MULTA 250 UVRM

9041

EM JULGAMENTO

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro

Jd. Paulista

9749/18 jp
9748/18

13/03/18

0135

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

Fabiano Rodrigues dos Santos

MULTA 250 UVRM

9041

EM ANDAMENTO

Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro

Jd. Paulista

9746/18 jp
9745/18

13/03/18

0136

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

Fabiano Rodrigues dos Santos

MULTA 250 UVRM

9041

EM ANDAMENTO

14/03/18

0167

LF 9605/98 art 60 e DF 6514/08 art 66
Res.CONAMA 237/97 art 2º

MALLI INDÚSTRIA DE VASOS DE
CIMENTO LTDA - ME

Advertência

8576

EM ANDAMENTO

14/03/18

0108

LC 714/15 art 32 § 1º e art 47 e art 48

Maiara Oliveira Rocha

Advertência

8841

EM ANDAMENTO

14/03/18

0109

LC 765/17 art 15 § 1º e § 7°

Regina Bastos

MULTA 450 UVRM

8841

EM JULGAMENTO

Avidade sem Licença Ambiental
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra
Morte de duas árvores em decorrência de
danos (perfurações) nos caules

Maracanã
Abaia Belvedere
Morumbi

9889/18 jp
9886/18
9852/18 jp
9851/18
9840/18 jp
9836/18

Supressão de 9(nove) indivíduos arbóreos
navos e 8(oito) exócos sem
licença/autorização

Tanque

10177/18 jp
10176/18

15/03/18

0168

LC 764/17 art 17 § 1º , § 2º e § 7°

Amadeu Roberto Garrido de
Paula

MULTA 3.225 UVRM

8576

EM ANDAMENTO

Supressão de um indivíduo arbóreo exóco
sem autorização

Jd. Imperial

10621/18 jp
10619/18

15/03/18

0169

LC 764/17 art 17 § 2º e § 7°

Florinda Silva Sales

Advertência

8576

EM JULGAMENTO

Pq. das Garças

10024/18 jp
10015/18

15/03/18

0111

LC 764/17 art 17 § 1º e § 7°

Edgar Alves Pinheiros

MULTA 1.575 UVRM

8841

EM JULGAMENTO

Pq. das Garças

10028/18 jp
10026/18

15/03/18

0112

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

Edgar Alves Pinheiros

MULTA 250 UVRM

8841

EM JULGAMENTO

Nirvana Pq.
Residencial

10603/18 jp
9050/18

19/03/18

0113

LC 764/17 art 17 § 1º , § 2º e § 7° c.c art 18
§5º

Walter Luiz Gagliano Trocolli

MULTA 3975 UVRM

8841

EM JULGAMENTO

Guaxinduva

10402/18 jp
10399/18

19/03/18

0137

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

A & A GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA

MULTA 250 UVRM

9041

QUITADA – em
Regularização

Guaxinduva

10592/18 jp
10591/18

19/03/18

0138

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

A & A GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA

MULTA 250 UVRM

9041

QUITADA – em
Regularização

Guaxinduva

10596/18 jp
10594/18

19/03/18

0139

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

A & A GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA

MULTA 250 UVRM

9041

QUITADA – em
Regularização

Guaxinduva

10600/18 jp
10599/18

19/03/18

0140

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

A & A GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA

MULTA 250 UVRM

9041

QUITADA – em
Regularização

Supressão de 7(sete) indivíduos arbóreos
navos sem licença
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Descumprimento de Embargo e supressão
de mais 3(três) árvores navas e 2(duas)
exócas
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Danos a um indivíduo arbóreo por
transplante sem autorização
Supressão de 06 indivíduos arbóreos
exócos sem autorização
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro

Jd. Imperial
Jd. do Lago
Nova Cerejeiras

10614/18 jp
10613/18
10629/18 jp
10627/18
10616/18 jp
10615/18

20/03/18

0141

LC 764/17 art 17 § 1º

Henrique Kloth

Advertência

9041

EM ANDAMENTO

20/03/18

0142

LC 764/17 art 17 § 1º e § 7°

Sérgio Sineige Morade

MULTA 900 UVRM

9041

EM ANDAMENTO

20/03/18

0170

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

César Eduardo Siqueira

MULTA 250 UVRM

8576

EM ANDAMENTO
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Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Disposição de resíduos sólidos em área não
licenciada
Disposição de resíduos sólidos em área não
licenciada

Portão

10612/18 jp
10611/18

20/03/18

0171

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

Eduardo Yoi Shimizu

MULTA 250 UVRM +
Embargo

8576

DÍVIDA ATIVA

Caetetuba

10626/18 jp
10624/18

20/03/18

0172

LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
5982/09 art 62

Jean Arantes

MULTA 250 UVRM

8576

QUITADA – Passivo
regularizado

Antônio de Pádua Silva

MULTA 500 UVRM

8576

EM JULGAMENTO

11121/18 jp

Jd. Maracanã
23/03/18
0173
LM 3696/08 art 2º e DM 5982/09 art 62
11120/18
COORDENADORIA
ESPECIAL
DE MEIO
AMBIENTE

Não atendimento a noﬁcação AIAM nº 079
– Avidade sem Licença Ambiental para
beneﬁciamento de madeira
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra
Empreendimento sem Alvará –
Movimentação de terra com alteração de
perﬁl acima de 1,00 metro
Supressão de um indivíduo arbóreo sem
licença

Jd. Maracanã

11124/18 jp
11123/18

23/03/18

0174

LM 3696/08 art 2º e DM 5982/09 art 62

Nélson Rosa de Jesus

MULTA 500 UVRM

8576

EM ANDAMENTO

CBM MADEIRA - JOSÉ TADEU
SCARELLI MADEIRAS

MULTA 146,344 UVRM
+ 14,634 UVRM / dia +
suspensão de venda e
fabricação do produto

8841

EM ANDAMENTO

Sueli de Fáma Garcia Silva

Advertência

8576

EM JULGAMENTO

Émerson da Silva Pereira

MULTA 250 UVRM

8576

EM ANDAMENTO

MULTA 225 UVRM

8576

EM ANDAMENTO

Recreio Estoril

11449/18 jp
2335/18

26/03/18

0116

LF 9605/98 art 60 e DF 6514/08 art. 2º, art.
3º incisos II, III e VI art 66 Res.CONAMA
237/97 art 2º

Jd. Imperial

11406/18 jp
11405/18

26/03/18

0175

LC 714 art 32 § 1º e art 44 § 2º

Relação das Licenças Ambientais concedidas no período
de 01 a 31 de março de 2018.
11689/18 jp
LM 3696/08 art 2º e 18 § 2° Ref XVIII e DM

Avidade sem Licença Ambiental

Processo
39056/2017
43300/2017

TIPO de empreendimento em
Execução
desacordo com projeto aprovado

LP/LI/LO FAE Freios Atibaia Eireli

Recanto Tranquilo

11680/18

27/03/18

0176

27/03/18

0177

LC 764/17 art 17 § 1º e § 7°

Émerson da Silva Pereira

LF 9605/98 art 60 e DF 6514/08 art 66
Res.CONAMA 237/97 art 2º

SMART DESIGN MARCENARIA E
SERVIÇOS EIRELI - ME

Recanto Tranquilo

11696/18 jp
11693/18

Jd. Cerejeiras

11688/18 jp
11686/18

27/03/18

0178

11939/18 jp
11935/18

28/03/18

0117

EMPREENDIMENTO

Mato Dentro

5982/09

ENDEREÇO
LC 714/15
art 47,48 e 49 c.c anexo 17 INF TADEU COMÉRCIO DE SUCATA DE
1B00
VIDROS EIRELI - EPP

Advertência

ATIVIDADE
MULTA 800 UVRM
+
Embargo

8576

EM ANDAMENTO

8841

EM ANDAMENTO

Av. Jerônimo de Camargo, 1514 – Jd Ipe
Fabricação de peças e acessórios para sistema de freios
Empreendimento sem Alvará –
11930/18 jp
LM 3696/08 art 18 § 2º Ref XVIII c.c DM
MFP EMPREENDIMENTOS
MULTA 250 UVRM +
Movimentação de terra com alteração de
Mato Dentro
28/03/18
0118
8841
EM ANDAMENTO
5982/09 art 62
IMOBILIÁRIOS LTDA
Embargo
LP/LI/LO
C.A.N.
Costa
Comércio e Indústria de Equipamentos11928/18 R. Sargento Laércio Lourenço, 700 – Jd Alvinópolis
perﬁl acima
de da
1,00
metro
Fabricação de máquinas e equipamentos para indústria do plástico, peças e acessórios
LC – Lei Complementar Municipal; LM – Lei Municipal; LF- Lei Federal; DM – Decreto Municipal; DF – Decreto Federal; Res. CONAMA – Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente; Res. SMA – Resolução Secretaria Estadual do Meio
Ambiente; CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente; TCRA – Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental; UVRM – Unidade(s) de Valor de Referência do Município
Abaia, aos 27 dias do mês de abril de 2018
Dirce S. Nishiguchi
Assessora Chefe de Fiscalização

COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO
AMBIENTE ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA

Relação das Licenças Ambientais concedidas
período
de 01
a 31 de março
de 2018.
Relaçãonodas
Licenças
Ambientais
concedidas
no período de 01 a 31 de março de 2018.

39056/2017

Processo

TIPO
EMPREENDIMENTO
Processo
TIPO
EMPREENDIMENTO ENDEREÇO
LP/LI/LO FAE Freios Atibaia Eireli39056/2017
LP/LI/LO FAE Freios Atibaia
Eireli
Av. Jerônimo de Camargo, 1514 – Jd Ipe

de peças
Av. Jerônimo deFabricação
Camargo, 1514
– Jd eIpeacessórios para sistema de freios Fabricação de peças e acessórios para sistema de freios

43300/2017

LP/LI/LO C.A.N. da Costa Comércio
e Indústria de Equipamentos
43300/2017
LP/LI/LO C.A.N. da Costa
ComércioLaércio
e Indústria
de Equipamentos
R. Sargento
Lourenço,
700 – Jd Alvinópolis

Fabricação
de máquinas
e equipamentos para indústria do
plástico, de
peças
e acessórios
R. Sargento Laércio
Lourenço,
700 – Jd Alvinópolis
Fabricação
máquinas
e equipamentos para indústria d

ENDEREÇO

Av. Santana, nº 133, Estância Lynce
Telefone: (11) 4414-5400

ATIVIDADE

AT
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COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE

Relação de projetos aprovados, licenças e autorizações expedidas por esta Coordenadoria, no período de 16 à 26
de abril 2018, nos termos da Deliberação CONSEMA Normativa nº01/2014.
Processo

Autorização nº

3871/2018
8393/2018
8344/2018
363/2015
363/2015
9523/2018
10460/2018
363/2015
363/2015
10057/2018
363/2015

037/2018
063/2018
064/2018
065/2018
066/2018
067/2018
068/2018
069/2018
070/2018
071/2018
072/2018

Processo

Licença nº

9196/2017
42943/2017

021/2018
022/2018

Interessado
Assoc. Amigos do Recanto dos Palmares
Raquel Barboza Camargo
Prefeitura da Estância de Atibaia
Prefeitura da Estância de Atibaia
Prefeitura da Estância de Atibaia
Prefeitura da Estância de Atibaia
Prefeitura da Estância de Atibaia
Prefeitura da Estância de Atibaia
Prefeitura da Estância de Atibaia
Davina Paolini Cavalheiro
Prefeitura da Estância de Atibaia

Assunto
Intervenção em APP
Remoção de árvore exótica
Remoção de árvore em área pública
Remoção de árvore morta
Remoção de árvore exótica
Remoção de árvore em área pública
Remoção de árvore em área pública
Intervenção em APP
Remoção de árvore exótica
Desassoreamento de lago
Remoção de árvore

Interessado
José Luiz de Oliveira
Ronaldo Albertino

Assunto
Remoção de árvore nativa
Remoção de árvore nativa

Av. Santana, nº 133, Estância Lynce
Telefone: (11) 4414-5400
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Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano
SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO
DIVISÃO DE URBANISMO

Decreto nº 7.863 de 15/02/2016

Processo
14.192/18
11.266/18
16.744/15
23.261/13
05.943/16
27.184/16
12.904/18
11.957/18
35.374/14
10.632/86
43.581/17
13.734/16
43.584/17
02.872/18
38.603/17
07.843/18
10.674/96
25.586/17
25.607/17
15.782/17
39.152/17
39.158/17
14.018/18
35.826/17
35.841/17
35.811/17
35.820/17
35.814/17
35.834/17
13.659/18
11.186/18
10.576/18
25.230/14
29.150/16
07.408/02
44.019/17

84

PROCESSOS EM COMUNIQUE-SE
Atendimento no prazo máximo previsto na legislação vigente.
Interessado
Técnico
Rafael Raimundo Ferreira
Helena Gisele Donisete Costa
Eduardo Alvares Machado Construções - ME
Enzo Fabrício Ribeiro Nascimento
Alex Garcia
Wilson Gadini Júnior
Paulo César Sturlini
Versano e Vincenzo Construtora, Eng. e Emp. Imobiliários Ltda.
Suely Brufatto Simonian
Idemiro Pedrão
José Marcelo Uchôa & CIA LTDA
Luiz Tomaz da Cunha
M. A. R. Santo Antonio Assessoria e Consultoria Ltda ME
Christian Kross
Antonio Justino Dias
Emerson da Silva Pereira
Antonio Manoel Simões Ladeira
Make – Home Construtora Ltda
Clerio de Oliveira Amorim
José Sena Guimarães
Arcadio José de Anchieta Passos Soares
Welington Silva de Oliveira
Celia Aparecida Marioti
Vera Pinori Helena
Vera Pinori Helena
Vera Pinori Helena
Vera Pinori Helena
Vera Pinori Helena
Vera Pinori Helena
Marly de Almeida Souza
Roberto Alonso Fuentes
Andreia Lisboa Burdim
Francisco Miguel Sanches
Sol a Sol Participações e Emp. Imobiliários Ltda.
João Batista Ledier
Fabrício Kuroiwa Bressan

Alessandro Posso Lopes
Alexandre Giovani da Silva Zago
Alfredo Arruda Cesco
André Luiz Cuani
André Luiz de Matos
Bruna Buarque Gadini
Daniel Veronezi
Davi Simonian
David Simonian
Dirceu Nunes da Silva
Fernando Ferreira Pedroso
Fernando Ferreira Pedroso
Fernando Ferreira Pedroso
Gerson Cezar Goldschimidt
José Luiz Toledo Fraia
José Roberto Italo de Lucia Jr.
José Roberto Trícoli
Luciano Gusmão Faria Bueno
Máximo Marcelo da Silva
Neidemar Rodrigues dos Santos
Nicolau Jorge Avallone
Nicolau Jorge Avallone
P. C. R. Engenharia e Topografia Ltda
Paulo Cesar Rodrigues Rocha
Paulo Cesar Rodrigues Rocha
Paulo Cesar Rodrigues Rocha
Paulo Cesar Rodrigues Rocha
Paulo Cesar Rodrigues Rocha
Paulo Cesar Rodrigues Rocha
Paulo Roberto Bonifácio
Ricardo Lira da Silva
Rogério Ribeiro da Silva
Sérgio Borin del Valle
Stefano Licinio Pietropoli
Talita Regina Ledier
Vicente Seminari Filho

Av. Santana, 133 - Estância Lynce - (11) 4414-5400
Consulta ao Comunicado www.atibaia.sp.gov.br/suma
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Secretaria de Educação
INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO
E BENEFICENTE NOVO SIGNO
CNPJ n° 78.636.974/0001-53

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)
ATIVO

2017

2016

Circulante
Caixa e equivalente de caixa

607.163,12

447.596,02

Mensalidades Escolares a Receber

66.649,82

51.150,47

Subvenção a Receber

16.815,41

-

Cartões de Crédito

220.892,79

237.304,89

Adiantamentos

249.071,67

865.312,76

Outros Valores

15.190,98

14.556,50

1.175.783,79

1.615.920,64

335.983,02

293.715,88

3.086,07

28.086,07

339.069,09

321.801,95

36.976,88

31.000,88

Tangíveis

24.544.758,92

23.881.497,40

(-) Depreciação Acumulada

(3.343.091,25)

(2.562.277,53)

21.201.667,67

21.319.219,87

Total do Ativo Circulante
Não Circulante
Depósitos Judiciais
Capitalização

Investimentos
Imobilizado

Intangível
Direitos

19.370,22

17.000,22

(-) Amortização Acumulada

(7.059,76)

(7.059,76)

12.310,46

9.940,46

Total do Ativo Não Circulante

21.590.024,10

21.681.963,16

Total do Ativo

22.765.807,89

23.297.883,80

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2017

SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente
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INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO
E BENEFICENTE NOVO SIGNO
CNPJ n° 78.636.974/0001-53

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)
PASSIVO

2017

2016

Circulante
Fornecedores

332.484,75

Obrigações Fiscais

831.211,28

43.872,71

30.519,85

Obrigações Vinc. Folha de Pagamento

220.931,57

170.788,94

Provisões de Férias e Encargos

300.102,85

323.675,40

104,86

104,26

Cheques a Compensar
Empréstimos
(-) Juros a Apropriar s/Empréstimos
Adiantamentos de Clientes/Mensalidades
Subvenção a Realizar – Lei Rouanet
Outros Valores
Total do Passivo Circulante

561.301,28

338.667,62

(223.479,54)

(86.766,71)

307.264,74

237.428,60

7.185.165,43

6.900.871,34

358.302,85

-

9.086.051,50

8.746.500,58

2.500.133,87

2.410.906,67

-618.529,04

-556.562,48

1.023.000,00

1.023.000,00

352.594,47

300.920,63

3.257.199,30

3.178.264,82

10.714.589,30

10.905.828,99

261.205,39

383.276,43

Não Circulante
Financiamentos
(-) Juros a Apropriar s/Empréstimos
Operações de Mútuo
Provisão para Contingências Tributárias
Total do Passivo Não Circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Ajuste Avaliação Patrimonial
Reservas de Doações e Subvenções Patrimoniais

546.621,81

546.621,81

Superávit (Déficit) Acumulado

(1.099.859,41)

(462.608,83)

Total do Patrimônio Líquido

10.422.557,09

11.373.118,40

Total do Passivo + Patrimônio Líquido

22.765.807,89

23297.883,80

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2017

SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente

SANDRA MARIA SISSA
Contadora CRC 1 SP 244.493/O-3
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INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO
E BENEFICENTE NOVO SIGNO
CNPJ n° 78.636.974/0001-53

Demonstração de Superávit (Déficit) do Exercício
Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)
2017

2016

RECEITA BRUTA
Serviços de Ensino Contratados Onerosamente

6.227.542,39

5.406.996,19

Serviços de Ensino Contratados Gratuitamente

1.367.039,12

614.790,50

(-) Bolsas de Estudo Institucionais

(577.980,56)

(614.790,50)

(-) Bolsas de Estudo Assistência Educacional

(789.058,56)

(614.790,50)

Receita Prestação Serviço Ensino

6.227.542,39

5.406.996,19

Outros Cursos e Taxas
(-) Devolução e Cancelamento de Serviços
Receitas Patrimoniais

325.671,12

367.620,75

(481.917,13)

(311.381,23)

421.398,44

273.514,49

Doações e Auxílios

1.000.470,03

788.476,88

Receitas de Convênios e Subvenções

1.986.608,91

1.830.781,08

Eventos e Promoções

181.775,48

342.256,12

Outras Receitas

262.985,24

4.695,41

9.924.534,48

8.702.959,69

Despesas Gerais e Administrativas

(3.980.536,87)

(3.031.014,57)

Custo Prestação de Serviço Educacional Curso Regular

(2.742.677,26)

(2.286.058,33)

(2.993,20)

(2.789,99)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Custo Prestação de Serviço – Cursos Livres
Despesas C/Projetos de Assistência Social – Gratuidade

(265.636,95)

(68.431,03)

Despesas Proj. Sociais de Assistência Educacional - CEI

(958.551,41)

(989.112,22)

(1.989.087,46)

(1.842.771,81)

(996.740,69)

(1.382.837,18)

66.198,57

61.824,34

2.731,99

(141.493,17)

(10.867.293,28)

(9.682.683,96)

(942.758,80)

(979.724,27)

Despesas de Custeio de Convênios
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Resultado Operações Descontinuadas

SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2017

SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente

SANDRA MARIA SISSA
Contadora CRC 1 SP 244.493/O-3
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INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO
E BENEFICENTE NOVO SIGNO
CNPJ n° 78.636.974/0001-53

Demonstração de Fluxo de Caixa – Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)
2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit (Déficit) do Exercício
Ajustes ao resultado do exercício
Depreciação / Amortização do período
Resultados com Alienação/Baixa Imobilizado
Resultado ajustado
Variações nos Ativos e Passivos
Ativo

2016

(942.758,80)

(979.724,27)

787.085,39
42.118,57
(113.554,84)

487.526,30
0,00
(492.197,97)

(15.902,66)
616.241,09
(634,48)
(17.267,14)

(11.904,71)
53.738,96
12.253,69
(70.520,11)

(498.726,53)
13.352,86
50.142,63
(23.572,55)
428.138,99
284.294,69
51.673,84
887.740,74

(24.226,25)
(5.095,85)
24.260,36
77.988,45
64.290,35
2.636.879,79
47.030,55
2.804.695,23

(5.976,00)
(1.242.253,66)
624.932,75
(623.296,91)

0,00
(4.495.543,93)
161.566,69
(4.333.977,24)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aumento (Redução) no Passivo Circulante – Empréstimos
Aumento (Redução) no exigível à longo prazo
Disponibilidades líquidas geradas nas atividades de financiamento

87.612,59
(78.934,48)
8.678,11

(253.890,29)
1.040.624,27
786.733,98

Variação das Disponibilidades

159.567,10

(1.234.746,00)

No início do período
No final do período

447.596,02
607.163,12

1.682.342,02
447.596,02

(Aumento) Diminuição em Clientes/Contas a Receber
(Aumento) Diminuição em Adiantamentos
(Aumento) Diminuição em Outros Valores a Receber
(Aumento) Diminuição em Contas Não-Circulante - Outros Créditos
Passivo
Aumento (Diminuição) em Fornecedores
Aumento (Diminuição) em Obrigações Fiscais
Aumento (Diminuição) em Obrigações Vinc. Folha Pagamento
Aumento (Diminuição) em Prov. Férias e Encargos
Aumento (Diminuição) em Adiantamento de Clientes
Aumento (Diminuição) em Outros Valores a Pagar
Aumento (Diminuição) em contas Passivo Não Circulante
Disponibilidades líquidas geradas nas atividades operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(Aumento) Diminuição em Investimentos
Acréscimos do Imobilizado
Baixas do Imobilizado
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2017

SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente

SANDRA MARIA SISSA
Contadora CRC 1 SP 244.493/O-3
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(1.099.859,41)

3.615,93

(942.758,80)

301.892,29

-

-

(462.608,83)

261.205,39

546.621,81

-

-

-

-

-

546.621,81

6.657,14

-

-

-

-

Reservas de
Doações e
Subvenções
539.964,67

SANDRA MARIA SISSA
Contadora CRC 1 SP 244.493/O-3
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SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente

-

-

(391,72)

(11.418,44)

(110.260,88)

383.276,43

-

-

-

-

(147.609,47)

Ajuste
Avaliação
Patrimonial
530.885,90

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2017

10.714.589,30

-

Ajuste Exercícios Anteriores

Saldo em 31 de dezembro de 2017

-

(301.500,57)

-

Superávit (Déficit) do Exercício

Incorporação ao Patrimônio Social

Baixa Ajuste Avaliação Patrimonial p/Resultado

110.260,88

10.905.828,99

-

(979.724,27)

147.614,10

11.400,40

147.609,47

Superávit ou
Déficit
Acumulados
210.491,47

Página 5 de 18

10.422.557,09

3.615,93

(942.758,80)

-

(11.418,44)

-

11.373.118,40

6.657,14

(979.724,27)

-

11.400,40

-

12.334.785,13

Total

Sábado, 28 de abril de 2018 - n.º 1980 - Ano XXII

Realização do Ajuste Avaliação Patrimonial

Saldo em 31 de dezembro de 2016

Constituição reserva por doações

Superávit (Déficit) do Exercício

(147.614,10)

-

Baixa Ajuste Avaliação Patrimonial p/Resultado

Incorporação ao Patrimônio Social

-

11.053.443,09

Patrimônio Social

Realização do Ajuste Avaliação Patrimonial

Saldo em 31 de dezembro de 2015

Discriminação

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

CNPJ n° 78.636.974/0001-53

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO
E BENEFICENTE NOVO SIGNO
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INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO
E BENEFICENTE NOVO SIGNO
CNPJ n° 78.636.974/0001-53
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo é uma Associação de natureza benemerente,
voltada à realização de atividades no campo da Educação e da Assistência Social, orientada para a
formação e promoção da pessoa humana, em especial, da infância, juventude e adolescência que
se revelam em condições de instabilidade social prejudicando a efetivação do protagonismo sócioeconômico dos cidadãos.
Foi constituído em 08 de junho de 1936, inicialmente, na cidade de Londrina – PR, onde foi fundado
o Colégio Mãe de Deus, até hoje mantido pelo Instituto. O Colégio Mãe de Deus, reconhecidamente,
se transformou ao longo de sua existência num agente potencializador do desenvolvimento sócioeconômico e cultural da cidade de Londrina e região.
Além das atividades realizadas no Colégio Mãe de Deus, o Instituto Novo Signo ampliou suas
fronteiras de atuação e hoje é mantenedor, também, das seguintes unidades e atividades:
- Núcleo de Convivência do Idoso Novo Signo, localizado na cidade de São Paulo - SP, voltada ao
atendimento de Serviço de Proteção Básica ao idoso;
- CEI Cantinho de Sol, localizado na cidade de Curitiba – PR, com atendimento em sistema de
creche, voltado à criança carente;
- CEI Raio de Sol, localizado na cidade de Atibaia – SP, com atendimento em sistema de creche,
voltado à criança carente;
- CEI Marabá, localizado na cidade de Londrina – PR, com atendimento em sistema de creche,
voltado à criança carente.
- CEI Semente de Vida, localizado na cidade de Confins – MG, com atendimento em sistema de
Creche, voltado à criança carente.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas adotadas no Brasil e
atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.121/2008, em especial,
a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros,
estabelecendo critérios e procedimentos específicos de avaliação, registros dos componentes e
variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a
serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. Além disso, foi
considerada a aplicação subsidiária das demais práticas adotadas no Brasil, naquilo que é de
relevância para as entidades sem fins lucrativos.
3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Entidade, a seguir:
3.1 – Regime Contábil
As transações são efetuadas de acordo com os Princípios de Contabilidade, obedecendo ao regime
de competência.
3.2 – Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem os saldos das contas caixa, depósitos à vista em bancos de livre movimentação e
aplicações financeiras com vencimento inferior a 90 dias. Os valores representados pelas aplicações
financeiras estão registrados ao custo original acrescidos dos rendimentos auferidos até à data de
encerramento das demonstrações.
3.3 – Clientes
Representado pelo conjunto de valores a receber por parte do Colégio Mãe de Deus, oriundos dos
contratos de prestação de serviços de ensino, fruto de sua atividade na área educacional.
3.4 – Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
A provisão é constituída com base na ocorrência de fatos administrativos e judiciais que indiquem a
viabilidade ou não no sucesso do recebimento do crédito em questão.
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CNPJ n° 78.636.974/0001-53
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
3.5 – Imobilizado
O Instituto Novo Signo registra os valores constantes de seu imobilizado considerando-se o custo de
aquisição. A Administração adota esse critério por entender que o valor residual dos bens está
compatível com o valor registrado a título de custo original depreciado até a data de estimativa de
vida útil do respectivo bem, além de considerar que, historicamente, não é de praxe da
Administração promover a venda dos seus bens integrantes do ativo imobilizado. Os saldos
apresentados não incorporaram a correção monetária existente até o exercício de 1995.
3.6 – Depreciação e Amortização
Foi constituída a conta de Depreciações e Amortizações dos bens constantes do Ativo Não
Circulante (Imobilizado e Intangível) calculado pelo método linear em conformidade com atual
legislação fiscal, com base nos saldos e movimentação apresentada nas respectivas contas
contábeis.
3.7 – Passivo Circulante
Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescido, quando aplicável, dos
encargos incorridos.
3.8 – Reconhecimento da Receita de Prestação de Serviços de Ensino
Respeitando-se o princípio da oportunidade, a receita de prestação de serviço de ensino
reconhecida pelo Instituto Novo Signo tem como premissa a pré-existência de contratação dos
serviços para o período letivo em questão. Essas receitas são apropriadas mensalmente, em
concomitância com a consecução dos custos desses serviços, mantendo-se a linearidade desse
reconhecimento ao longo do período contratado.
3.9 – Atividades realizadas no campo da benemerência
Conforme detalhado na nota n° 14, a entidade realiz ou várias ações e programas voltados aos
destinatários da política pública de assistência social. Seus programas absorveram ações tanto no
campo da Educação quanto no campo da Assistência Social propriamente dita, o que lhe confere o
status de entidade beneficente de assistência social. A evidenciação das ações realizadas estão
detalhadas na nota n° 14, como fruto dos gastos esp elhados em sua demonstração de resultado do
exercício.
4 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos gerados pelo Instituto Novo Signo tiveram origem em suas atividades associativas,
estando comprometidos em sua totalidade com esse universo operacional, ainda que destinados a
aplicações financeiras com o intuito de manterem o poder de compra da Associação e a respectiva
proteção do ativo investido. No decorrer do exercício de 2017, o Instituto Novo Signo realizou
atividades específicas em parceria com o Poder Público, gerenciando recursos que foram aplicados
pelo ente político em ações de educação e assistência social. Essas parcerias ocorreram através de
convênios, onde parte do custo do trabalho foi mantido pelo Instituto Novo Signo com recursos
próprios, sendo que os recursos públicos administrados não geraram qualquer acréscimo patrimonial
para o Instituto Novo Signo. Os recursos recebidos dos órgãos Municipais em 2017 foram no
montante de R$ 1.986.608,91, sendo seus recebimentos, segregados por municípios: Prefeitura
Municipal de Atibaia/SP: R$ 646.668,00; Prefeitura Municipal de Curitiba/PR: R$ 547.028,94;
Prefeitura Municipal de São Paulo: R$
234.713,65 e Prefeitura Municipal de Londrina
R$ 558.198,32.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

5 – COMPOSIÇÃO DE VALORES A RECEBER
VALOR R$

HISTÓRICO
Exercício 2017
Mens. Escolar ensino regular exercício 2017

63.591,99
63.591,99

Total mensalidades a receber exercício 2017
Outros Exercícios
Mensalidades a receber
Mensalidades a receber
Mensalidades a receber
Mensalidades a receber

exercício
exercício
exercício
exercício

22.359,02
64.059,55
153.083,92
193.804,56

2016
2015
2014
2013

Total Mensalidades a receber outros exercícios
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

433.307,05
(430.249,22)
66.649,82

SALDO VALORES A RECEBER

6 - IMOBILIZADO
O saldo das contas integrantes do Imobilizado, informados de forma segregada por área de atuação
na nota n° 14.4, conforme exigido no Art. 33 da Lei n° 12.101/09, tem a seguinte composição:

BENS
Terrenos
Edificações e Benfeitorias
Móveis e Utensílios
Instrumentos Musicais
Máquinas e Aparelhos em Geral
Equipamentos de Informática e Periféricos
Sistemas de Vigilância
Instalações
Veículos
Biblioteca
Imobilizações em Andamento
Total Imobilizado - Custo
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL

TAXA
2%
10%
10%
10%
20%
10%
10%
20%
10%
-

2017
3.407.908,04
17.910.449,41
1.199.793,44
181.487,58
596.503,42
186.850,87
3.364,21
121.584,94
199.216,65
19.727,60
717.872,76
24.544.758,92
(3.343.091,25)
21.201.667,67

7 - INTANGÍVEL
A conta do Ativo Intangível se apresenta pelo custo de aquisição ou valores originais, visto que a
entidade não procedeu a correções do balanço em exercícios anteriores.
Foi constituída a conta de Amortizações dos bens constantes do Ativo Não Circulante (intangíveis)
calculado pelo método linear de conformidade com atual legislação, cuja composição segue abaixo:
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DIREITOS
Marcas e Patentes
Uso de Softwares
(-) Amortização Acumulada
TOTAL

TAXA
20%
20%

2017
4.193,00
15.177,22
(7.059,76)
12.310,46

8 - REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO
Não houve no presente exercício desvalorizações significativas que justifiquem ajustes conforme
determina a Resolução CFC nº 1110/07- NBC T 19.10 - Resolução ao Valor Recuperável de Ativos.
9 - AJUSTE A VALOR PRESENTE
A Entidade apresenta as suas contas contábeis em conformidade com a Resolução 1.151/09 e a
NBCT 19.17, o Ajuste a Valor Presente (AVP) para todos os ativos e passivos não circulantes
recebíveis ou exigíveis, e também para os circulantes da Entidade estão em conformidade com a
Resolução 1.151/09, e a NBCT 19.17, visto que são irrelevantes, não justificando qualquer ajuste.
10 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
O Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo encontra-se em pleno gozo da imunidade
tributária que lhe confere a Constituição Federal. Além disso, possui o título de Utilidade Pública
Federal e é detentor do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. No
entanto, caso estivesse sujeito à incidência da parte patronal da contribuição previdenciária, a
Entidade deveria recolher aos cofres públicos o montante de R$ 1.167.026,25 para 2017 e
R$ 1.050.534,36 para 2016.
11 - PATRIMÔNIO LIQUIDO
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social,
acrescido do resultado do exercício (superávit ou déficit), os bens recebidos através de doações
patrimoniais e os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no
resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou
diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e
preço de mercado, quando presentes elementos que os justifiquem.
12 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
No exercício de 2014, a Entidade procedeu ao inventário geral dos seus bens pertencentes ao ativo
imobilizado, como forma de se adequar as normas brasileiras de contabilidade, no que se refere a
adoção inicial as normas internacionais de contabilidade, conforme contidas no Pronunciamento
Técnico CPC 01, vigentes desde janeiro/2010. Em virtude desses levantamentos, os valores de seu
ativo tiveram, à época, o reconhecimento a valor justo de avaliação a preço de mercado, no montante
de R$ 746.242,93, devidamente reconhecido como ajuste de avaliação patrimonial, no patrimônio
liquido. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo pendente de incorporação ao patrimônio social era de
R$ 261.205,39.
13 - DO RESULTADO DO EXERCICIO
Em cumprimento ao que determina a legislação tributária de regência, o resultado apurado nas
instituições sem fins lucrativos devem ser incorporados ao Patrimônio Social. Assim, após aprovação
das contas da Administração por parte da Assembleia Geral de Associadas, o mesmo deverá ser
incorporado ao Patrimônio Social da instituição.
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14 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho
Federal de Contabilidade CFC N°.1.125/08, que aprov ou a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos
de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18.
15 - ATIVIDADES FILANTRÓPICAS EDUCACIONAIS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tendo como premissa estatutária a atuação voltada ao amparo do educando bem como a
assistência social, a Entidade, em cumprimento ao que determina a legislação de regência, deu
continuidade às suas intervenções sociais no exercício de 2017, atuando junto ao público alvo
definido pelas políticas públicas específicas de cada área. Nesta nota, está apresentado o resumo
da atuação, validando a opção do Instituto enquanto entidade beneficente de assistência social.
15.1 – Assistência Educacional
a) Objetivos
O Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo tem como objetivo atender crianças,
adolescentes e jovens na área da Educação Formal. Considerando Educação Formal o processo de
ensino e aprendizagem da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio).
O Instituto tem como objetivos específicos no processo educativo:
- Desenvolver suas atividades em conformidade com a legislação brasileira e o seu estatuto.
- Realizar o processo ensino e aprendizagem com qualidade (excelência acadêmica).
- Realizar as metas de educação determinadas pelo Governo nas instâncias: municipal, Estadual e
Federal.
É essencial para o Instituto garantir o sucesso dos alunos na sua vida acadêmica, para que os
mesmos prossigam nos seus estudos sem a necessidade de repetência, bem como não tenham que
evadirem-se das unidades escolares.
Para o Instituto, o acesso a uma educação de qualidade, é pressuposto para a criança, adolescente,
jovem e adulto obterem sucesso na vida e garantir o seu futuro e a melhoria da nossa sociedade e
nação.
b) Distribuição do benefício de Assistência Educacional (bolsas de estudo)
Em cumprimento ao que estipula a Lei n° 12.101/09, e considerando-se o perfil sócio-econômico dos
destinatários da assistência educacional bem como o número de vagas ofertadas pela Associação, as
vagas foram distribuídas a partir de levantamentos de candidatos e adequação de renda per capta.
Tendo estas premissas como parâmetro, os benefícios da bolsa de estudo foram assim distribuídos:
ETAPA
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Total Alunos Matriculados

N° ALUNOS
603
317
87
1.007

DEMONSTRATIVO DE ALUNOS PAGANTES
Tipo de Bolsa
Bolsas Integrais – 100%
Bolsas Parciais – 50% (15 alunos)
Total Bolsas Assistência Educacional
Total Alunos Bolsistas
Alunos Pagantes (Alunos Matriculados – Bolsistas integrais)

N° Alunos
519
7
526
526
488
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DEMONSTRATIVO DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS (Art. 13, §1°, inc. III – Lei n° 12.101/09)
Tipo de Bolsa

N° Alunos

Vagas mínimas a serem disponibilizadas - bolsistas integrais (relação 1/5)
Bolsas integrais disponibilizadas

98
526

Excesso de bolsas integrais em relação à exigência
mínima legal (relação 1/5)

428

DEMONSTRATIVO ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL (em reais)
Tipo de Bolsa
Bolsas Integrais – 100%
Bolsas Parciais – 50%
Total Bolsas de Estudo Filantrópicas

Valor R$
673.773,04
115.283,52
789.058,56

Assistência Educacional Infantil Integral
Manutenção CEI Cantinho de Sol
Manutenção CEI Raio de Sol
Manutenção CEI Marabá
Manutenção CEI Semente de Vida
Total Assistência Educacional Infantil Integral
Total Assistência Educacional Gratuita

247.925,62
483.917,80
58.291,75
168.416,24
958.551,41
1.747.609,97

15.2 - Assistência
O Núcleo de Convivência do Idoso – Novo Signo presta serviço de proteção social, convivência e
fortalecimento de vínculos aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos em situação de
vulnerabilidade e risco pessoal e social. Oferece atividades socioeducativas planejadas, baseadas
nas necessidades, interesses e motivações dos idosos, na família e no território. Seu objetivo é
contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo. Possibilitar o acesso a
Benefícios e Programas de Transferência de Renda, e inserção na rede de Proteção Social;
acompanhar e monitorar os idosos beneficiários do BPC; participar de campanhas relacionadas a
Política do Idoso; fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos
familiares e comunitários dos idosos, possibilitando a superação de situações de fragilidade social.
Propiciar vivências que valorizem experiências e que estimulem e potencializem a condição de
escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia dos idosos.
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15.3 – Resumo das Gratuidades - 2017
Considerando-se as ações relatadas nas notas 14.1 e 14.2, bem como os valores informados na
Demonstração de Resultado do Exercício (pág. 3), as gratuidades realizadas pelo Instituto Novo
Signo, no campo da Educação e da Assistência Social assim se resumem:
ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL – Quadro I
NOME DO
PROJETO

ETAPAS DE
ENSINO

N° DE
BENEFICIÁRIOS

Colégio Mãe de Deus (Londrina – PR)

Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio.

43

CEI Cantinho de Sol (Curitiba – PR)

Educação Infantil.

82

CEI Raio de Sol (Atibaia – SP)

Educação Infantil.

213

CEI Marabá (Londrina – PR)

Educação Infantil.

135

CEI Semente de Vida (Confins – MG)

Educação Infantil.

53

TOTAIS

526

ASSISTÊNCIA SOCIAL – Quadro II
NOME DO
PROJETO
Ação Social Casa Ir. Maria Emile

TIPO
DE AÇÃO
Núcleo de Convivência
do Idoso Novo Signo

N°
BENEFICIÁRIOS
60

RESUMO DAS GRATUIDADES – Quadro III
SEGUIMENTO

N° BENEFICIÁRIOS

GRATUIDADE R$

ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL

526

1.747.609,97

ASSISTÊNCIA SOCIAL

100

265.636,95

TOTAL:

628

2.013.246,92

15.4 – Segregação das informações
Conforme disposto no Art. 33 da Lei n° 12.101/09, a evidenciação da segregação das
informações dispostas no balanço patrimonial e demonstração de resultado publicados nas
páginas 1 a 3, estão assim dispostas:
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Balanço Patrimonial Segregado
ATIVO

Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Clientes
Convênios com Órgãos Públicos
Cartões de Crédito
Adiantamentos
Outros Valores
Total do Ativo Circulante
Não Circulante
Depósitos Judiciais
Capitalização
Investimentos
Imobilizado
Tangíveis
(-) Depreciação Acumulada
Intangível
Direitos
(-) Amortização Acumulada
Total do Ativo Não Circulante
Total do Ativo
PASSIVO

EDUCAÇÃO

ASSIST. SOCIAL

TOTAL 2017

603.757,27
66.649,82
0,00
220.892,79
248.716,71
13.942,74
1.153.959,33

3.405,85
0,00
16.815,41
0,00
354,96
1.248,24
21.824,46

607.163,12
66.649,82
16.815,41
220.892,79
249.071,67
15.190,98
1.175.783,79

287.925,64
3.086,07
36.976,88

48.057,38
0,00
-

335.983,02
3.086,07
36.976,88

23.281.566,57
(2.900.646,92)
20.380.919,65

1.263.192,35
(442.444,33)
820.748,02

24.544.758,92
(3.343.091,25)
21.201.667,67

19.370,22
(7.059,76)
12.310,46
20.721.218,70
21.875.178,03

868.805,40
890.629,86

19.370,22
(7.059,76)
12.310,46
21.590.024,10
22.765.807,89

EDUCAÇÃO

ASSIST. SOCIAL

TOTAL 2017

Circulante
Fornecedores
Obrigações Fiscais
Obrig. Vinc. Folha de Pagamento
Provisões de Férias e Encargos
Empréstimos
(-) juros a Apropria s/ Empréstimos
Adiantamentos de Clientes
Subvenção a Realizar – Lei Rouanet
Outros Valores
Total do Passivo Circulante

330.288,42
43.853,27
213.210,26
291.154,80
561.301,28
(223.479,54)
665.567,59
7.185.165,43
104,86
9.067.166,37

2.196,33
19,44
7.721,31
8.948,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.885,13

332.484,75
43.872,71
220.931,57
300.102,85
561.301,28
(223.479,54)
665.567,59
7.185.165,43
104,86
9.086.051,50

Não Circulante
Financiamentos
(-) Juros a Apropriar s/ Empréstimos
Operações de Mútulo
Prov. p/Contingências Tributárias
Total do Passivo Não Circulante

2.500.133,87
(618.529,04)
1.023.000,00
304.447,41
3.209.052,24

0,00
0,00
0,00
48.147,06
48.147,06

2.500.133,87
(618.529,04)
1.023.000,00
352.594,47
3.257.199,30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Ajuste Avaliação Patrimonial
Reserva Doações e Sub Patrimonial
Superávit do Exercício Acumulados
Total do Patrimônio Líquido
Total Passivo+Patrimônio Líquido

9.692.697,30
256.106,07
546.621,81
(896.465,76)
9.598.959,42
21.875.178,03

1.021.892,00
5.099,32
0,00
(203.393,65)
823.597,67
890.629,86

10.714.589,30
261.205,39
546.621,81
(1.099.859,41)
10.422.557,09
22.765.807,89
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Demonstração de Resultado do Exercício Segregado

Composição

Educação

Assist.Social

Total 2017

RECEITAS
Serviços de Ensino Contratados Onerosamente

6.227.542,39

-

6.227.542,39

Serviços de Ensino Contratados Gratuitamente

1.367.039,12

-

1.367.039,12

(-) Bolsas de Estudo Institucionais

(577.980,56)

-

(577.980,56)

(-) Bolsas de Estudo Assistência Educacional

(789.058,56)

-

(789.058,56)

Receita Prestação Serviço Ensino

6.227.542,39

-

6.227.542,39

325.671,12

-

325.671,12

(481.917,13)

-

(481.917,13)

Outros Cursos e Taxas
(-) Devolução de Mensalidades
Receitas Patrimoniais

421.398,44

-

421.398,44

Doações

998.887,98

1.582,05

1.000.470,03

1.751.895,26

234.713,65

1.986.608,91

178.231,15

3.544,33

181.775,48

Receitas de Convênios e Subvenções
Eventos e Promoções
Outras Receitas
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

262.985,24

-

262.985,24

9.684.694,45

239.840,03

9.924.534,48

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas Gerais e Administrativas

(3.980.536,87)

-

(3.980.536,87)

Custo Prestação de Serviço Educacional Curso Regular

(2.742.677,26)

-

(2.742.677,26)

Custo Prestação de Serviço – Cursos Livres

(2.993,20)

-

(2.993,20)

Despesas Projetos de Assistência Social – Gratuidade

(1.687,18)

(263.949,77)

(265.636,95)

Despesas Projetos Sociais de Assist.Educacional - CEI
Despesas de Custeio de Convênios
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Receita Operações Descontinuadas

SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(958.551,41)

-

(958.551,41)

(1.801.028,15)

(188.059,31)

(1.989.087,46)

(995.053,51)

(1.687,18)

(996.740,69)

65.637,84

560,73

66.198,57

2.731,99

-

2.731,99

(10.414.157,75)

(453.135,53)

(10.867.293,28)

(729.463,30)

(213.295,50)

(942.758,80)

16. COBERTURA DE SEGUROS
A Entidade mantém apólices de seguro contratado junto às principais seguradoras do país, que
foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de
risco envolvido.

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2017

SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente

SANDRA MARIA SISSA
Contadora CRC 1 SP 244.493/O-3
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Senhores
Conselheiros e Administradores da
INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E
BENEFICENTE NOVO SIGNO
Atibaia - SP
Opinião sem Ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo
Signo, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas
demonstrações do superávit/(déficit), das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas foram elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades sem fins lucrativos.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação ao Instituto Social, Educativo e Beneficente
Novo Signo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador, e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Outras Informações que Acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do
Auditor
A Administração do Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo, é a responsável
por essas outras informações que compreendem o relatório da administração/gestão.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da
administração/gestão, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
relatório da administração/gestão e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho
realizado,
concluirmos
que
há
distorção
relevante
no
relatório
da
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
administração/gestão, somos requeridos a comunicar este fato. Inexistem comentários quanto a
distorções.
Responsabilidade da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis
A Administração do Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo é a responsável
pela elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, e pelos Controles Internos, que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo, continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional, e
o uso dessa base contábil, na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Entidade, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis.
Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia, de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários, tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os Controles Internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos Controles Internos relevantes para a auditoria para planejarmos
os procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos Controles Internos do Instituto Social,
Educativo e Beneficente Novo Signo.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis, e respectivas divulgações feitas pela Administração.
•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto Social, Educativo e
Beneficente Novo Signo a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos Controles Internos, que identificamos durante nossos
trabalhos.
Belo Horizonte/MG, 24 de abril de 2018

R&R AUDITORIA E CONSULTORIA
CRC/MG n. º 5.198
CVM nº 8460
Régis Monteiro Ferreira
CONTADOR
CRC/MG nº 67.409

Luiz Carlos Rodrigues e Rodriguez
CONTADOR
CRC/MG nº 21.05

Alameda Ezequiel Dias, 427, 2º. Andar – Bairro Centro - Cep 30130-110 – Belo Horizonte/MG - Telefax (31) 3324-3800 / 3309-2700
www.rrauditoria.com.br - rr@rrauditoria.com.br

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de abril de 2018 - n.º 1980 - Ano XXII

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

Atos do Poder Executivo
INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO
E BENEFICENTE NOVO SIGNO
CNPJ N. º 78.636.974/0001-53
Rua Avelino Antônio de Campos, 225-A
FONE (11) 4411-0457
CEP 12951-670 - ATIBAIA -SP

“PARECER DO CONSELHO FISCAL”
O

CONSELHO

FISCAL

do

INSTITUTO

SOCIAL,

EDUCATIVO

E

BENEFICENTE NOVO SIGNO com sede na cidade de ATIBAIA / SP, na Rua
Avelino Antônio de Campos, 225-A – Bairro Caetetuba – Atibaia/SP., inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n º
78.636.974/0001-53, no exercício de sua competência, que lhe é atribuída pelo
Artigo n ° 22 do Estatuto Social, DECLARA, que tendo examinado as
Demonstrações Contábeis, relativas ao Ano Calendário findo em 31 de
dezembro

de

2017,

102

compreendendo

o

Balanço

Patrimonial

e

as

Demonstrações do Resultado do Exercício, é do PARECER que essas peças
contábeis devam ser aprovadas pela Assembléia Geral, tendo em vista que a
entidade demonstrou estar aplicando rigorosamente seus recursos em suas
finalidades institucionais de conformidade com o disposto em seu Estatuto
Social.
Atibaia, 25 de abril de 2018.
Vilma de Souza Dias
Conselheira Fiscal

Ana Luiza Cerantola
Conselheira Fiscal

Inês Mercedes Follmann
Conselheira Fiscal
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Secretaria de Recursos Humanos
PORTARIA Nº 671/2018 - SRH.

PORTARIA Nº 673/2018 - 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

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

DESIGNAR

O servidor municipal Sr. RAPHAEL LUCINDO CABRAL DA
SILVA, portador da cédula de identidade RG nº 32.328.223-4 e inscrito
no CPF/MF sob o nº 220.413.658-11, contratado sob os regimentos da
CLT no emprego de Agente de Serviços Educacionais, para ocupar, em
comissão, o emprego de Assessor-Chefe, na Coordenadoria Especial de
Cidadania, a partir de 1º de maio de 2018.

O servidor municipal Sr. KLEBER VALENTIM TEODORO, portador
da cédula de identidade RG nº 26.857.054-1 e inscrito no CPF/MF sob o
nº 269.663.258-80, contratado 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 Patrimônio, na Secretaria de
Administração, a partir de 1º de maio de 2018, revogando-se a Portaria
nº 485/2017 – SRH.

Publique-se
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 26 de abril de 2018.

Publique-se
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 26 de abril de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 672/2018 - 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 partir de 1º de maio de 2018, a Portaria nº 925/2014 - SRH, que
designou o servidor municipal Sr. KRISTHIANO TOLEDO, portador
da cédula de identidade RG nº 40.898.377-2 e inscrito no CPF/MF sob
o nº 312.303.068-70, contratado sob os regimentos da CLT no emprego
de Agente de Serviços de Gestão, para ocupar, em comissão, o emprego
de Gerente da Divisão de Patrimônio, na Secretaria de Administração.
Publique-se
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 26 de abril de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 674/2018 - 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
O servidor municipal Sr. EDUARDO ANDRE SOUZA DE MELO,
portador da cédula de identidade RG nº 12.106.679 SSP/MG e inscrito
no CPF/MF sob o nº 089.583.056-65, contratado sob os regimentos da
CLT no emprego de Procurador Municipal, para ocupar, em comissão,
o emprego de Diretor do Departamento de Execução Fiscal, na
Procuradoria-Geral do Município, a partir de 1º de maio de 2018.
Publique-se
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 27 de abril de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
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Secretaria de Governo
PORTARIA Nº 675/2018 - 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
NOMEAR
A Sra. JADHI MARTINELLI CORREIA, portadora da cédula
de identidade RG nº 34.224.527-2 e inscrita no CPF/MF sob o nº
368.924.888-46, para ocupar, em comissão, o emprego de Diretor do
Departamento Administrativo, na Procuradoria-Geral do Município, a
partir de 1º de maio de 2018, revogando-se a Portaria nº 195/2017 –
SRH.

Portaria N°01/2018 CG
de 26 de abril de 2018
O ordenador da despesa do Gabinete do Prefeito – , no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto n°8.116 de 12 de
janeiro de 2017.REALIZA a adequação orçamentária nos termos do que
dispõe o paragrafo 3° do artigo 10° da Lei 4.507 de 30 de junho de 2017
, como segue :
DE:
18- 11.001.04.122.0004.2.004.339036.01.110000 R$ 61.000,00
PARA:
19- 11.001.04.122.0004.2.004.339039.01.110000 R$ 61.000,00
Justificativa : Necessidade de empenho para despesas com locação de
imóvel pessoa jurídica.

Publique-se

Segue em anexo portaria para realizar adequação orçamentária ,
conforme dispõe o parágrafo 3° do artigo 10° da Lei 4.507 de 30 de
junho de 2017.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 27 de abril de 2018.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito , aos 26 de abril de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 676/2018 - 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. MORGANA APARECIDA PENTEADO
SILVA, portadora da cédula de identidade RG nº 40.794.196-4 e inscrita
no CPF/MF sob o nº 325.386.978-40, contratada sob os regimentos da
CLT no emprego de Agente de Serviços de Gestão, para ocupar, em
comissão, o emprego de Assessor de Gestão e Controle, na ProcuradoriaGeral do Município, a partir de 1º de maio de 2018.

Adauto Batista de Oliveira
Chefe de Gabinete

Portaria N°02/2018 CE CIDADANIA
de 26 de abril de 2018
O ordenador da despesa da coordenadoria especial de cidadania, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto n°8.116 de
12 de janeiro de 2017.REALIZA a adequação orçamentária nos termos
do que dispõe o paragrafo 3° do artigo 10° da Lei 4.507 de 30 de junho
de 2017 , como segue :
DE:
33 11.100.14.422.0005.2.006.339036.01.110000 R$ 8.000,00
PARA:
2 11.100.14.422.0005.2.006.339030.01.110000 R$ 8.000,00
Justificativa : Necessidade de empenho para despesas com material de
consumo.

Publique-se

Segue em anexo portaria para realizar adequação orçamentária ,
conforme dispõe o paragrafo 3° do artigo 10° da Lei 4.507 de 30 de
junho de 2017.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 27 de abril de 2018.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Coordenadoria Especial de Cidadania , aos 26 de abril de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Júlio César Cuba dos Santos
Coordenador de Cidadania
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P O R T A R I A Nº 4.130-GP
de 25 de abril de 2018
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA no uso de suas
atribuições legais, que lhes são conferidas pelo artigo 73, inciso IX,
da Lei Orgânica do Município, REVOGA em todos os termos, a
Portaria nº 3.843-GP, de 22 de novembro de 2016, que NOMEOU os
Membros da “COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES DO
TRABALHO”.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, 25 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo nº 6.955/2001
P O R T A R I A Nº 4.131-GP
de 25 de abril de 2018
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA no uso de suas
atribuições legais, que lhes são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da
Lei Orgânica do Município, REVOGA em todos os termos, a Portaria
nº 3.961-GP, de 15 de maio de 2017, que NOMEOU os Membros da
COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE DISCIPLINAR CPPD -”.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, 25 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo nº 13529/2018
D E C R E T O Nº 8.527
de 25 de abril de 2018
Dispõe sobre autorização de uso a título precário, à Sra. JOANA
MUCCIOLO SOARES, portadora do CPF nº 245.804.318-63, de um
espaço de 6,00m x 2,50m, na Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez,
neste Município.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das suas
atribuições legais, conferidas pelo artigo 73, inciso IX da Lei Orgânica
do Município,
Considerando o que consta dos autos administrativos nº 13529/2018;
Considerando que a autorização de uso é ato unilateral, discricionário
e precário pela qual a administração consente na prática de determinada
atividade incidente sobre um bem público e independe de licitação,
conforme inteligência do artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/93;
Considerando, por fim, razões de interesse público,
D E C R E TA
Art. 1º Fica autorizado à Senhora JOANA MUCCIOLO SOARES,
portadora do CPF nº 245.804.318-63, o uso de um espaço de 6,00m x
2,50m, na Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, em frente ao Colégio
COC, neste Município, para a instalação de Banca de Jornais, Revistas
e Livros, produtos alimentícios (sorvete, água, refrigerante e salgados),
materiais escolares de primeira necessidade (lápis, caneta, borracha,
apontador, etc), e serviço de Xerox.
Art. 2º A autorizada 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 e
precária, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo
da Autoridade Administrativa Municipal, sem que a autorizada tenha
direito a indenização ou retenção de qualquer natureza.
Art. 4º A Prefeitura da Estância de Atibaia não terá nenhuma
responsabilidade sobre a guarda dos equipamentos e materiais da
autorizada instalados no local, objeto desta autorização de uso.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania” aos 25 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
- Silvio Ramon LlagunoSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.
- Luiz Fernando Rossini Pugliesi SECRETÁRIO DE GOVERNO

Processo nº 6133/2018
D E C R E T O Nº 8.528
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de 27 de abril de 2018

Dispõe sobre autorização, à Sra. Ana Tereza Lessi, para execução de
obras de manutenção e paisagismo de 04 canteiros localizados na Rua
Olímpio da Paixão.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73 inciso IX da Lei Orgânica
do Município,

D E C R E T O N° 8.529
de 27 de abril de 2018

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
492.238,41 (quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e oito
reais e quarenta e um centavos).

Considerando o que consta dos autos administrativos nº 6133/2018;

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.

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.642/95 e alterações; e

D E C R E TA

Considerando que a parceria Prefeitura/Comunidade é uma forma de
atingir objetivos comuns

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$ 492.238,41 (quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos
e trinta e oito reais e quarenta e um centavos) para suplementar as
seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

D E C R E TA
Art. 1º Fica a Sra. Ana Tereza Lessi, inscrita no CPF/MF nº 085.319.57818, autorizado a realizar obras de manutenção e paisagismo em 04
canteiros localizados na Rua Olímpio da Paixão, Bairro Centro, neste
Município, bem como a veiculação de publicidade nos termos da Lei
nº 2.642/95.
Parágrafo único: O projeto de execução das obras a que se refere o
caput será submetido à Secretaria de Agricultura, para a competente
aprovação e acompanhamento técnico.
Art. 2º As melhorias e manutenção autorizadas, bem como eventuais
equipamentos instalados, serão de sua inteira responsabilidade, sem
qualquer ônus para a Prefeitura, e incorporar-se-ão definitivamente
ao patrimônio público municipal, sem que caiba qualquer direito de
indenização e/ou retenção.
Art. 3º A presente autorização tem caráter intransferível e precário,
podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo da
Administração, Municipal.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA “Fórum da
Cidadania”, aos 27 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
- Mário Yassuo Inui SECRETÁRIO DE AGRICULTURA
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.
- Luiz Fernando Rossini Pugliesi SECRETÁRIO DE GOVERNO

Processo nº 119/2018

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2137 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE
851 – 24.400.10.301.0061.2.137.339030.05.300314........R$ 246.238,41
852 – 24.400.10.301.0061.2.137.339039.05.300314........R$ 246.000,00
Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente
do Excesso de Arrecadação da rúbrica de receita nº: 1.7.1.8.03.11.21
FNS – Portaria 748.
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”, 27 de abril de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
- Silvio Ramon Llaguno SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INTERINO
- Maria Amélia Sakamiti Roda SECRETÁRIA DE SAÚDE
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° 8.530
de 27 de abril de 2018
Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de abril de 2018 - n.º 1980 - Ano XXII

107

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

Atos do Poder Executivo

819.102,32 (oitocentos e dezenove mil, cento e dois reais e trinta e dois
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$ 819.102,32 (oitocentos e dezenove mil, cento e dois reais e
trinta e dois centavos) para suplementar a seguinte dotação orçamentária
do Executivo:
11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
001 GABINETE E ASSESSORIAS
2004 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
19 – 11.001.04.122.0004.2.004.339039.01.110000..........R$ 134.000,00
23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE RECURSOS
HUMANOS
2134 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE RECURSOS HUMANOS
524 - 23.101.04.128.0059.2.134.319094.01.110000...........R$ 21.330,23
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$ 332.000,00
27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
2177 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE OBRAS PÚBLICAS
699
27.101.15.451.0071.2.177.449052.01.110000...............R$
31.772,09
32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
300 DESPESAS FINANCEIRAS
2202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
853 - 32.300.26.782.0085.2.202.339093.01.100315..........R$ 300.000,00
Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com recursos proveniente
da anulação das seguintes dotações orçamentárias do Executivo.

1027 DESASSOREAMENTO DE TRECHOS DE CÓRREGOS,
LAGOS, RIOS E RIBEIRÕES
700 – 27.101.15.451.0072.1.027.449051.01.100000..............R$ 350,00
1028 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR
702 – 27.101.15.451.0072.1.028.449051.01.110000..............R$ 350,00
2178 REFLORESTAMENTO CILIAR
703 – 27.101.15.451.0072.2.178.339039.01.110000...............R$ 855,00
2179 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
704 – 27.101.15.451.0072.2.179.339039.01.110000..........R$ 30.217,09
28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO
2184 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO
723 – 28.101.24.131.0077.2.184.319011.01.110000..........R$ 21.330,23
32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
600 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
2208 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
796 - 32.600.28.843.0086.2.208.329021.01.110000..........R$ 300.000,00
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”, 27 de abril de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
- Silvio Ramon Llaguno SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INTERINO
- Adauto Batista de Oliveira CHEFE DE GABINETE
- Carlos Américo Barbosa da Rocha SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS
- Maria Amélia Sakamiti Roda SECRETÁRIA DE SAÚDE

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2158
MANUTENÇÃO
DA UNIDADE
DE
PRONTO
ATENDIMENTO - UPA
597 - 24.400.10.302.0064.2.158.339039.01.300000.........R$ 332.000,00

- Edson Ricardo Mungo Pissulin SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS

27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
2177 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE OBRAS PÚBLICAS
696 - 27.101.15.451.0071.2.177.339039.01.110000..........R$ 134.000,00

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

- Lincoln Pereira Xavier SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi SECRETÁRIO DE GOVERNO
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NOTIFICAÇÃO
Pela presente, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 9.452/97, notificamos V.Sa. que a Prefeitura da
Estância de Atibaia recebeu no período de 01 à 15 de Abril do exercício de 2018 os seguintes
recursos financeiros oriundos da União:
Quaisquer esclarecimentos quanto aos valores informados, poderão ser obtidos diretamente na
TÍTULO
COTA PARTE-FPM
COTA PARTE-ITR
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
ICMS – UNIÃO
FEX-FINANCIAMENTO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES
CID-CIDE – CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS
FUNDEB.
SUS CUSTEIO
FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO
CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GRUPOS HD-AR
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
SAMU
SAÚDE
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE
FMS - FNS AIDS
PAN
MINISTÉRIO DE SAÚDE – INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESC.
PNAE – MERENDA ESCOLAR
PNATE – TRANSPORTE DE ALUNOS
BRALF – BRASIL ALFABETIZADO
PAC II EDUCAÇÃO
PRÓ JÓVEM URBANO
PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
F N D E EJA
F N D E – APOIO AS CRECHES
RECUPERAÇÃO DE DANOS - DEFESA CIVIL
IGD-BOLSA FAMÍLIA
PISO BÁSICO FIXO
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E II
PRÓ-JOVEM PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE II
SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
BPC/MDS BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA
I G D - SUAS
SERVIÇOS DE GESTÃO M D S
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS
SANEAMENTO PARA TODOS
SANEAMENTO AMBIENTAL
INFRA ESTRUTURA URBANA – UNIÃO
INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA
MINISTERIO DA JUSTIÇA – CONTROLE DE DROGAS
FUNDO NAC DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
PRÓ - TRANSPORTE
MINISTÉRIO DA CULTURA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO – UNIÃO

TOTAL
Prefeitura, na Secretaria de Planejamento e Finanças.

VALOR
1.809.742,99
623,63
0,00
2.715,53
0,00
0,00
53.098,86
0,00
1.814.428,31
1.447.971,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.625,00
175.000,00
0,00
0,00
0,00
699.822,09
0,00
0,00
49.494,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.782,18
24.000,00
6.170,37
0,00
0,00
166.725,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.460.130,43
Atibaia(SP), 20 de Abril de 2018
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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 012/2018
- de 23 de abril de 2018 -

Dispõe sobre nomeação de Equipe de Apoio para realização do Pregão
Presencial 007/18.
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 007/18 Processo Administrativo 075/18, os servidores Aline Aparecida Penteado
e Diego Henrique Mello Guimarães, como membros 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 vinte e três de abril de
2018.
Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente
Ciente e de acordo:
Aline Aparecida Penteado
Diego Henrique Mello Guimarães

Of. Conv. Nº 010/18-Div.Leg.		
de 2.018

Atibaia, 25 de abril

Excelentíssimo(a)Senhor(a) Vereador (a),
De acordo com o artigo 183 § 1º do Regimento Interno desta Casa,
convoca-se Vossa Excelência para comparecer às Sessões Extraordinárias
“Sucessivas” a serem realizadas no próximo dia 03 de maio de 2.018,
após a sessão ordinária, ocasião em que serão discutidos e votados os
seguintes processos:
PROJETO DE LEI Nº 02/18, de autoria do Poder Executivo, que cria
o Cadastro Informativo Municipal - Cadin Municipal; 2ª discussão,
maioria simples;
PROJETO DE LEI Nº 016/18, de autoria do Executivo, altera os
incisos I e II do art. 2º e suprime o § 2º do art. 3º da Lei nº 4140/13, que
cria a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada nos termos
que especifica; 2ª discussão, maioria simples.
ROBERTA ENGLE BARSOTTI DE SOUZA
PRESIDENTE

PROCESSOS A SEREM DISCUTIDOS E VOTADOS NA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03 DE
MAIO DE 2018, ÀS 10 HORAS.
PROJETO DE LEI Nº 02/18, de autoria do Poder Executivo, que cria
o Cadastro Informativo Municipal - Cadin Municipal; 1ª discussão,
maioria simples;
PROJETO DE LEI Nº 016/18, de autoria do Executivo, altera os
incisos I e II do art. 2º e suprime o § 2º do art. 3º da Lei nº 4140/13, que
cria a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada nos termos
que especifica; 1ª discussão, maioria simples.
ROBERTA ENGLE BARSOTTI DE SOUZA
Presidente

Projetos em trâmite na Câmara Municipal da Estância de Atibaia,
em 26 de abril de 2018
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.
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. –
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. –
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.
Aprovado na Ordem do dia da Sessão Ordinária e Extraordinárias do dia
24.04.18 com Emenda em Redação Final. À sanção do Sr. Prefeito
Municipal. –
PROJETO DE LEI Nº 112/17, de autoria do Vereador Júlio Cesar
Mendes, que dispõe sobre o atendimento prioritário a idosos, as pessoas
com necessidades especiais, as gestantes, as lactantes, as pessoas com
crianças de colo e os obesos, no autoatendimento das agências bancárias
(caixas eletrônicos) no Município da Estância de Atibaia. Encontra-se
na Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI Nº 02/18, de autoria do Poder Executivo, que cria
o Cadastro Informativo Municipal - Cadin Municipal. Após leitura dos
pareceres na Sessão ordinária do dia 24.04.18, à Ordem do dia para
votação, na Sessão Ordinária e Sessões Extraordinárias do dia
03.05.18.
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. Aprovado na Ordem do dia da Sessão Ordinária e
Extraordinárias do dia 24.04.18, à sanção do Sr. Prefeito Municipal. –
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 a via 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; Aprovado na Ordem do dia da Sessão Ordinária e
Extraordinárias do dia 24.04.18. À sanção do Sr. Prefeito Municipal. –
PROJETO DE LEI Nº 05/18, de autoria do Vereador José Carlos
Machado, que dispõe sobre extensão da Rua Tomás Antônio Gonzaga à
atual rua sem denominação, localizada entre as Ruas Ibirá, Bairro Vitória
Régia e Rua João Neto, Bairro Jardim Maracanã, neste município e dá
outras providências. Encontra-se na Comissão de Justiça.
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.
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
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e §7º ao artigo 3º; altera o artigo 8º e acrescenta o inciso V ao artigo
15, todos da Lei Ordinária nº 3842/2010. Encontra-se na Comissão
de Justiça.

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. Após
leitura dos pareceres na Sessão Ordinária do dia 24.04.18, à Ordem do
dia para votação, na Sessão Ordinária e Sessões Extraordinárias do
dia 08.05.18.
- 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. Encontra-se na Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI Nº 10/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre denominação de Centro Comunitário “Flórido José Batista”,
localizado no Bairro da Cachoeira, neste Município. Encontra-se na
Comissão de Educação.
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. Encontra-se na Comissão de Justiça.
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. Encontra-se na Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI Nº 14/18, de autoria do Vereador Fabiano Batista
de Lima, que altera o artigo 2º § 1º, da Lei Ordinária n° 4.572/2018.
Encontra-se na Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI Nº15/18, de autoria do Vereador Fabiano Batista
de Lima, que dispõe sobre denominação de “Centro Dia do Idoso Agenor
Pedroso de Souza”, ao prédio localizado na Rua Manacás s/n, esquina
com a Rua dos Alecrins, no Bairro Nova Atibaia, neste Município.
Entrou na Sessão Ordinária do dia 17.04.18. À Comissão de Justiça. –
PROJETO DE LEI Nº16/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,
que altera os incisos I e II do art. 2º e suprime o § 2º do art. 3º da Lei
nº 4.140/13, que cria a Gratificação por Desempenho de Atividade
Delegada nos termos que especifica. Após leitura dos pareceres na
Sessão Ordinária do dia 24.04.18, à Ordem do dia para votação, na
Sessão Ordinária e Sessões Extraordinárias do dia 03.05.18.
PROJETO DE LEI Nº17/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que
altera a destinação de Área de Sistema de Recreio para Área Institucional
do imóvel com 3.284,92 m², situado no loteamento denominado Recreio
Estoril, neste Município para a construção de CREAS. Encontra-se na
Comissão de Justiça.
– PROJETO DE LEI Nº 18/18, de autoria do Vereador Fabiano Batista
de Lima, que dispõe sobre a denominação de Rua Daniel Leite a via
com início na Rua José Bueno da Cruz e término na Estrada Dezoito, no
Bairro do Portão, neste município, e dá outras providências. Entrou na
Sessão Ordinária do dia 24.04.18. À Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI Nº 19/18, de autoria do Vereador Marcos Pinto
de Oliveira, que dispõe sobre a denominação de Alameda Cyca à rua
sem denominação que se inicia na Alameda dos Eucaliptos e tem o seu
término em propriedade particular, no Condomínio Palavra da Vida,
neste Município. Entrou na Sessão Ordinária do dia 24.04.18. À
Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI Nº 20/18, de autoria do Vereador Júlio Cesar
Mendes, que dispõe sobre a denominação de Estrada Mauro Ferro,
que se inicia na Estrada Municipal do Mingu e termina na Estrada dos
Pires, bairro Rio Abaixo. Entrou na Sessão Ordinária do dia 24.04.18. À
Comissão de Justiça. –
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. Encontra-se na
Comissão de Justiça.
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. Encontra-se na Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 08/18, de autoria
do Poder Executivo, que institui o Plano de Mobilidade Urbana da
Estância de Atibaia e estabelece as diretrizes para o acompanhamento
e o monitoramento de sua implantação, avaliação e revisão periódica.
Encontra-se na Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 09/18, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre a conversão de Área Rural em Área
Urbana, em áreas de terras específicas, localizadas no Bairro da Usina,
neste Município. Encontra-se na Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/18, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre o procedimento para a regularização
de parcelamentos do solo executados irregular ou clandestinamente
no Município de Atibaia, e dá outras providências. Encontra-se na
Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11/18, de autoria do Sr.
Prefeito Municipal, que altera e acrescenta dispositivos para adequar as
novas nomenclaturas das Secretarias Municipais mencionadas na Lei
Complementar nº 493, de 11 de janeiro de 2006, Plano Diretor, e dá
outras providências. Encontra-se na Comissão de Justiça. –
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/18, de autoria do
Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre a aprovação das cláusulas
que especifica no Termo de Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado
entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e o Sindicato dos Servidores
Municipais, Câmara Municipal e Autarquias de Atibaia/SP - SISMA e
dá outras providências. Entrou na Sessão Ordinária do dia 17.04.18. À
Comissão de Justiça. –
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13/18, de autoria do
Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 582, de 19 de
dezembro de 2008 e suas atribuições, no que dispõe sobre a Estrutura
de Empregos, Carreiras e Salários da Prefeitura da Estância de Atibaia e
dá outras providências. Entrou na Sessão Ordinária do dia 24.04.18. À
Comissão de Justiça. –
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 14/18, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre as posturas relativas aos imóveis bem
como a utilização dos mesmos na realização de atividades no Município
de Atibaia e dá outras providências. Entrou na Sessão Ordinária do dia
24.04.18. À Comissão de Justiça. –
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 01/18, de autoria do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que encaminha Parecer do
Tribunal de Contas TC 2240/003/08 Ofício C.ECR nº 197/2018. De
acordo com o art. 303 do Regimento Interno desta Casa, a presidência
da Câmara encaminhou para publicação na Imprensa Oficial o Processo
TC 2240/003/08 Ofício C.ECR nº 197/2018, que indica 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 tem
o prazo de 30 dias para emitir parecer. À Divisão Legislativa, onde
permanecerá à disposição dos vereadores.
PROJETO DE EMENDA A LOM Nº 01/18, de autoria da Vereadora
Roberta Engle Barsotti de Souza, que dispõe sobre EMENDA
SUPRESSIVA que altera a redação do §5º, do artigo 133 da LOM, Lei
Orgânica do Município. Entrou na Sessão Ordinária do dia 24.04.18. À
Comissão de Justiça.
HOMERES DE MARIA
Chefe da Divisão de Assuntos Legislativos
Substitutivo
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