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Prefeitura lança Calendário de Aniversário dos 353 de Atibaia,
“Mais Futuro Para Todos”
Além de shows com grandes artistas, a programação traz uma série de outras ações, obras e inaugurações.
Lançamento acontece na próxima segunda-feira (21), às 19h, no Centro de Convenções

S

erá anunciada na próxima segunda-feira, dia 21 de maio,
às 19h, no Centro de Convenções e Eventos Victor
Brecheret, o calendário de aniversário dos 353 anos do
município, denominado “Atibaia, Mais Futuro Para Todos”. A
programação inédita, além de contar com shows de grandes
artistas, tem uma grade completa com uma série de outras
ações, obras e inaugurações em diversas áreas.
O calendário “Mais Futuro Para Todos” foi desenvolvido após

um longo planejamento envolvendo os diversos setores da
Prefeitura. A proposta objetiva o desenvolvimento da cidade
contemplando toda a população e todas as regiões do município.
A programação foi elaborada diante de um cenário nacional de
baixo crescimento econômico e do aumento da demanda por
serviços públicos mas, ainda assim, superando desafios, foram
preparadas dezenas de ações no mês que antecede o aniversário
da cidade, comemorado no dia 24 de junho. Participe!

Missa Campal é realizada neste sábado
Cerimônia religiosa, que abre as comemorações do aniversário de 353 anos de Atibaia, será a partir das 15h, no Parque das Águas
Neste sábado, dia 19 de maio, a tradicional Missa Campal dará
início às comemorações do aniversário de 353 anos de Atibaia.
A cerimônia religiosa será realizada a partir das 15h, no Parque
das Águas, ao lado do Centro de Convenções.
A Missa Campal em louvor à Nossa Senhora (Mãe Rainha) de
Shoenstatt marcará o início simbólico da programação de
aniversário de Atibaia em 2018, quando a cidade completa, no
dia 24 de junho, 353 anos de história.
A Prefeitura está preparando uma programação repleta de shows
musicais com artistas renomados, festas juninas, apresentações
culturais, atividades e ações para a população, com entrada
gratuita ao público. A programação completa dos 353 anos de

Atibaia será publicada, em breve, no site da Prefeitura: www.
atibaia.sp.gov.br .
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Audiência Pública
Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL
Comunicamos à população, de acordo com o § 4, artigo 9 da Lei
Complementar nº 101/00, que será realizada no dia 30/05/2018 às 18:00
horas na Câmara Municipal de Atibaia, situado à Avenida Nove de Julho
nº 265 – Centro - Atibaia – SP., a audiência Pública referente à Avaliação
das Metas Fiscais do município de Atibaia – 1º quadrimestre de 2.018.
Secretaria de Planejamento e Finanças, aos 08 de Maio de 2.018.
Silvio Ramon Llaguno –
Secretário de Planejamento e Finanças - Interino

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE
Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012
O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria de Saúde de Atibaia,
fazem saber que realizarão no próximo dia 29 de maio as 14:00
horas, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Av. Nove
de Julho, 265 – Centro, “Audiência Pública da Saúde”, quando serão
apresentados os demonstrativos da aplicação financeira referentes
ao primeiro quadrimestre do ano de 2018, bem como as atividades
desenvolvidas e produção de serviços realizados pela Secretaria.
Atibaia, 09 de maio de 2018.
Dr. Maurílio dos Santos
Conselho Municipal de Saúde
Presidente.
Maria Amélia Sakamiti Roda
Secretária de Saúde

Compras, Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público para conhecimento
dos interessados a abertura das seguintes licitações:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2018 - PROCESSO Nº 12.077/2018 Objeto: Aquisição de container para utilização como arquivo, destinado
ao uso da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal da Saúde.
Recebimento de propostas iniciais até: 07/06/2018 às 08h25. Abertura
de propostas dia 07/06/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de
preços dia: 08/06/2018 às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2018 - PROCESSO Nº 14.223/2018
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos,
lista 16/2018, destinado ao atendimento de Demanda Judicial, sem
indicação de marca, destinado ao uso da Secretaria Municipal da
Saúde, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Recebimento de propostas iniciais até: 07/06/2018 às 08h25. Abertura
de propostas dia 07/06/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de
preços dia: 08/06/2018 às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2018 - PROCESSO Nº 14.221/2018
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos,
lista 12/2018, destinado ao atendimento de Demanda Judicial, sem

indicação de marca, destinado ao uso. Recebimento de propostas iniciais
até: 07/06/2018 às 08h25. Abertura de propostas dia 07/06/2018 às
08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 08/06/2018 às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2018 - PROCESSO Nº 13.393/2018
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos
- Lista 10/2018, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal da
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Recebimento de propostas iniciais até: 07/06/2018 às 08h25. Abertura
de propostas dia 07/06/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de
preços dia: 08/06/2018 às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2018 - PROCESSO Nº 14.991/2018
-Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fralda descartável
infantil, lista 01-2018, destinados ao atendimento da Secretaria
Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 07/06/2018 às
08h25. Abertura de propostas dia 07/06/2018 às 08h30 e início da sessão
de disputa de preços dia: 08/06/2018 às 08h30.

Para aquisição dos Editais os interessados deverão acessar os sites http://
www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou,
dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da
10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$
10,00(dez reais). Demais informações: Departamento de Compras e
Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 44142510.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - PROCESSO Nº 13.846/2018
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais
para manutenção de bens imóveis, destinados ao uso da Secretaria de
Serviços, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Entrega dos envelopes “Proposta e Documentação” e início da sessão de
lances até 06/06/2018 às 09:00, na Sala de Licitações, sito na R. Bruno
Sargiani Nº 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - PROCESSO Nº 14.097/2018
-Objeto: Aquisição de materiais esportivos, destinados a diversas
práticas esportivas e jogos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Entrega dos envelopes “Proposta e Documentação” e início da sessão de
lances até 06/06/2018 às 09:00, na Sala de Licitações, sito na R. Bruno
Sargiani Nº 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - PROCESSO Nº 15.502/2018
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos
para monitoramento de alarmes, instalados, em regime global, como
medida de segurança em diversos prédios 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 06/06/2018
às 14:00, na Sala de Licitações, sito na R. Bruno Sargiani Nº 100, Vila
Rica, Atibaia/SP.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - PROCESSO Nº 14.950/2018
- Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de
ressolagem de pneus, destinada aos veículos pesados, de diversas
Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12
(doze) meses. Entrega dos envelopes “Proposta e Documentação” e
início da sessão de lances até 06/06/2018 às 14:00, na Sala de Licitações,
sito na R. Bruno Sargiani Nº 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
Para aquisição dos Editais os interessados deverão acessar o site http://
www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp 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.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2018 - PROCESSO Nº
12.672/2018 – Objeto: Permissão para prestação de serviço público para
remoção, guarda e depósito de veículos apreendidos e/ou removidos em
decorrência de infração às normas de trânsito ou ao código de posturas
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do município da Estância de Atibaia, com disponibilidade de área para
guarda de veículos, por um período de 05 (cinco) anos. Entrega e abertura
dos envelopes “Documentação e Proposta” dia 21/06/2018 às 09:00, na
Sala de Licitações, sito na R. Bruno Sargiani Nº 100, Vila Rica, Atibaia/
SP. Para aquisição dos Editais os interessados deverão acessar o site
http://www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp 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$ 50,00(cinquenta 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,
18 de maio de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2018, PROCESSO Nº 15.148/2018,
cujo o objeto é a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas,
destinados ao uso da Secretaria de Agricultura. Recebimento de propostas
iniciais até: 05/06/2018 às 08h25. Abertura de propostas dia 05/06/2018
às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 06/06/2018 às
08h30. Para aquisição do Edital 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 44142510.
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
19 de maio de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 12.713/18 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18
- Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de preparação e distribuição de café da manhã aos servidores
operacionais, por um período de 12 (doze) meses, para atender a demanda
da Secretaria de Serviços. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos
constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43,
Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação da
Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Presencial
nº 035/2018, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores
unitários, entre parênteses, para o lote indicado, ofertados pela empresa
adjudicatária abaixo: -AERO NUTRIÇÃO E EVENTOS LTDA, para
o lote 01 no valor global de R$ 177.900,00 (cento e setenta e sete mil
e novecentos reais), sendo o valor unitário do lote 01 (R$ 14.825,00);
Publique-se, Encaminhe-se; À Secretaria de Administração para as
seguintes providências: 1. À Divisão de Licitações, para registro da
homologação, publicação, lavratura do termo de contrato, emissão da
Autorização de Fornecimento e demais anotações legais; Prefeitura da
Estância de Atibaia, aos 18 dias do mês de maio de 2018. - Sr. Júlio
Cesar Cuba dos Santos - Secretaria de Serviços.
PROCESSO Nº 12.076/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018
- INTERESSADO: Secretaria de Educação / Secretaria da Saúde.
Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de
Curso de Transporte Coletivo, Escolar e de Emergência, destinados aos
condutores de veículos da Secretaria Municipal de Saúde e do Setor
de Transporte Escolar, da Secretaria de Educação, de forma parcelada,
por um período de 12 (doze) meses. LICITAÇÃO FRACASSADA E
HOMOLOGAÇÃO. Considerando a conduta adotada pela pregoeira
municipal, no qual declarou FRACASSADA a presente licitação,
conforme parecer constante dos autos, HOMOLOGO o procedimento
licitatório em referência e AUTORIZO a abertura de novo procedimento
licitatório. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 09 dias do mês de maio
de 2.018. Márcia Aparecida Bernardes – Secretária de Educação, Maria

Amélia Sakamiti Roda – Secretária de Saúde.
Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitações,
18 de maio de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº6.967/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2018
- INTERESSADO: Secretaria de Educação. Objeto: Contratação
de empresa, sob regime de empreitada global, com fornecimento
de materiais e mão de obra, para reforma e ampliação da EMEI
Professora Rita Lourdes Cardoso, Atibaia/SP. HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO. 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 demais atualizações, e conforme Ata constante
dos autos, inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes
do certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno
atendimento à legislação pertinente e ADJUDICO o objeto licitado
à empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,
que ofertou o valor global de R$ 1.240.000,02 (Um milhão duzentos
e quarenta mil reais e dois centavos). Publique-se na forma da lei. A
Secretaria de Administração para os Fins. Prefeitura da Estância de
Atibaia, aos 18 dias do mês de maio de 2018. – Márcia Ap. Bernardes –
Secretária de Educação.
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,
18 de maio 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.
TERMO DE PENALIDADE
PROCESSO N.º 4.459/18. ASSUNTO: PROCESSO DE
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
31.319/17, tendo por objeto o “Registro de Preços para eventual aquisição
de materiais odontológicos, lista 08, 09 e 10/2017, destinados ao uso do
Centro de Especialidades Odontológicas, da Secretaria Municipal da
Saúde, com entrega parceladas, por um período de 12 (doze) meses”.
DECISÃO DE RECURSO DE PENALIDADE. Vistos, - CONHEÇO
do recurso intentado pela empresa DENTAL PRIME PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME
em face da sanção de ADVERTÊNCIA lhe aplicada e, considerando
tratar-se de pena meramente de cunho pedagógico, com finalidade de,
tão somente, alertá-la para o fiel cumprimento de seus compromissos,
portanto, nada a rever na decisão, pelo que NEGO PROVIMENTO ao seu
mérito, em sequência ratifico a mantença da sanção aplicada. Publiquese. Notifique-se. Retornem os autos à Secretaria de Administração, para
os fins legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, 15 de maio de 2018.
Maria Amélia Sakamiti Roda - Secretária da Saúde
Secretaria de Administração - Departamento de Compras e Licitações,
18 de maio de 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 39.751/2018 - CHAMAMENTO PÚBLICO N.º
011/2018 - Objeto: 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. A Comissão
de Seleção e Julgamento Permanente - CSJP, constituída pela Portaria
GP nº 4.057 de 132/01/18, comunica aos interessados que, de acordo
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com a Ata n° 017/2018, rerratifica a redação do item “f” do Anexo I
-Termo de Referência do Edital. Informamos que a Ata está disponível
aos interessados nos sites www.atibaia.sp.gov.br / Plataforma - Parcerias
com Entidades do 3º Setor.
Secretaria de Administração - Departamento de Compras e Licitações,
16 de maio 2.018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.
EXTRATO DE CONTRATOS
PROCESSO Nº 3.211/10 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/12
– 5º Termo de Aditamento ao Contrato de Permissão de Serviços n.º
037/13 – Permitente: Prefeitura da Estância de Atibaia – Permissionária:
Luciana Del Ry – ME – Objeto: Prorrogação de prazo – Vigência:
02/03/2018 a 19/05/2018 – Assinatura: 02/03/18.
PROCESSO Nº 10.606/18 – INEXIGIBILIDADE Nº 012/18 – Termo
de Contrato Administraivo nº 033/18 – Contratante: Prefeitura da
Estância de Atibaia – Contratada: Medtronic Comercial Ltda. – Objeto:
Aquisição de insumos para bomba de infusão, destinados ao atendimento
de pacientes, conforme determinação judicial, com entregas parceladas
– Valor: R$ 172.695,00 – Vigência: 12 meses – Assinatura: 29/03/18.
Secretaria de Administração, 18 de maio 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 38.315/17 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/18
- Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de
exames médicos, destinados aos pacientes do SUS, atendidos na Rede
e com atendimento pela Central de Vagas e nas Unidades Básicas da
Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, de forma parcelada, por um
período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses
(até 10/05/2019). Atibaia, 10 de Maio de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 267/18
Empresa: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.
Lote: 07
Descrição: Exame de ressonância magnética de crânio com sedação.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.900,00
Valor Total: R$ 190.000,00
Lote: 08
Descrição: Exame de ressonância magnética do coração, exame de
ressonância magnética com contraste.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.850,00
Valor Total: R$ 46.250,00
Lote: 09
Descrição: Exame de ressonância magnética do coração, exame de
ressonância magnética sem contraste.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.500,00
Valor Total: R$ 37.500,00

Lote: 10
Descrição: Exame de tomografia de crânio com sedação.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.400,00
Valor Total: R$ 140.000,00
PROCESSO N.º 12.220/18 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/18 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. Validade do
Registro de Preços: 12 meses (até 11/05/2019). Atibaia, 11 de Maio de
2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 270/18
Empresa: DIVENA LITORAL VEÍCULOS LTDA.
Lote: 01
Descrição: Veículo Ônibus Double Deck, cor vermelha, 0 km (zero
quilômetros), Conjunto chassis e carroceria 0 km, Modelo Double
Deck; Combustível: Diesel S10. Ano de Fabricação 2018/modelo 2018
ou superior; Ar-condicionado nos dois pavimentos; Capacidade para
no máximo 60 (sessenta) passageiros, sendo no mínimo 46 poltronas
reclináveis semi-leito com apoio de pernas no piso superior e no
mínimo 10 poltronas reclináveis semi-leito com apoio de pernas no piso
inferior; Janelas com vidros colados fumê; Para-brisa laminado verde;
Itinerário eletrônico; Cortinas nas janelas; Cintos de segurança retráteis
nas poltronas; Jogo de cabeceiras brancas; aparelho de multimídia com
TV/DVD instalado; 7 telas LCD instaladas; mínimo 64 pontos de USB;
Microfone integrado ao sistema de som; alto-falantes instalados; espaço
para atendimento de enfermaria no piso inferior; mínimo de 3 câmeras
de monitoramento; mínimo de 3 geladeiras elétricas; Sanitário no piso
inferior; Espaço para motorista auxiliar; Sistema de internet; Receptor
de TV Digital integrado ao sistema; Portas copos nas poltronas; Câmbio
automático; Direção hidráulica ou elétrica; Tração no modelo 6x2;
Limpador de para-brisas com regulagem de velocidades; Lavador
de vidros; Câmera de ré; Elevador de acessibilidade para acesso de
cadeirantes à parte inferior do veículo; Porta bagagens; Possuir todos
os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código
Nacional de Trânsito; estar em conformidade com: - CONTRAN
(Conselho Nacional de Trânsito) - PROCONVE (programa de controle
de poluição do ar para veículos automotores) - CONAMA (Conselho
Nacional do Meio Ambiente) - Serviços/Garantia: Revisões programadas
de fábrica (no mínimo três) referentes à garantia do veículo, já inclusos
possíveis custos da revisão de garantia por conta do DETENTORA;
Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses ou mínimo 100.000kms(cem
mil quilômetros).
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: Busscar / Mercedes Benz
Valor Unitário: R$ 1.059.000,00
Valor Total: R$ 5.295.000,00
PROCESSO N.º 05.611/18 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/18 Objeto: Registro de Preços de Registro de preços para eventual prestação
de serviços de sondagem e reconhecimento do solo em diversos bairros
do município, destinados a Secretaria de Obras Públicas, de forma
parcelada, por um período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de
Preços: 12 meses (até 14/05/2019). Atibaia, 14 de Maio de 2.018.
Ata de Registro de Preços n.º 273/18
Empresa: DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES
EIRELI - EPP A.
Lote: 01
Descrição: Deslocamento de equipamento em terreno acidentado,
considerando a distância acima de 50 m.
Consumo Estimado Anual: 120
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 118,01
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Lote: 02
Descrição: Deslocamento de equipamento em terreno acidentado,
considerando a distância até 50 m.
Consumo Estimado Anual: 120
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 68,00
Valor Total: R$ 8.160,00
Lote: 03
Descrição: Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano,
considerando a distância acima de 200 m.
Consumo Estimado Anual: 120
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 148,00
Valor Total: R$ 17.460,00
Lote: 04
Descrição: Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano,
considerando a distância até 100 m.
Consumo Estimado Anual: 120
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 74,99
Valor Total: R$ 8.998,80
Lote: 05
Descrição: Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano,
considerando à distância de 100 à 200 m.
Consumo Estimado Anual: 120
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 148,00
Valor Total: R$ 17.760,00
Lote: 06
Descrição: Execução de plataforma em terreno alagadiço ou acidentado.
Consumo Estimado Anual: 600
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 88,00
Valor Total: R$ 52.800,00
Lote: 07
Descrição: Limpeza manual geral inclusive remoção de cobertura
vegetal – Tronco até 10 cm – Sem transporte.
Consumo Estimado Anual: 6.000
Unidade: M2
Valor Unitário: R$ 3,00
Valor Total: R$ 18.000,00
Lote: 08
Descrição: Mobilização e instalação de equipamento.
Consumo Estimado Anual: 120
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 500,26
Valor Total: R$ 60.031,20
Lote: 09
Descrição: Perfuração e execução de ensaio penetométrico ou de
lavagem por tempo.
Consumo Estimado Anual: 7.200
Unidade: MT
Valor Unitário: R$ 41,99
Valor Total: R$ 302.328,00
PROCESSO N.º 06.952/18 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/18
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de bebedouro
industrial suspenso, destinado ao uso dos alunos da Rede Municipal
de Ensino da Secretaria da Educação, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses
(até 16/05/2019). Atibaia, 16 de Maio de 2.018.

Ata de Registro de Preços n.º 276/18
Empresa: LÓTUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Bebedouro industrial suspenso; Capacidade de 200 litros
no reservatório; Atendimento até 350 pessoas/hora; Com revestimento
externo em chapa de aço inox; Reservatório interno Polipropileno, alta
resistência, fácil limpeza e material atóxico; Revestimento externo em
chapa de aço inox; Serpentina interna em aço inox 304; Isolamento
térmico injetado em poliuretano expandido; Gás ecológico R 134 A;
Motor hermético 1/6; Tensão 220v; Potência: 308,0 W; Baixo consumo
de energia; Regulagem de temperatura da água; Suporte de fixação; Boia
com dupla ação de fechamento; Grade lateral para respiro e fácil acesso
ao motor; Medidas aproximadas: 65,5 cm (altura) x 40 cm (largura) x
100 cm (comprimento); Peso líquido aproximado: 45 kg; Certificado
pelo INMETRO; Garantia: de 12 meses.
Consumo Estimado Anual: 52
Unidade: UN
Marca: Canovas
Valor Unitário: R$ 2.025,30
Valor Total: R$ 105.315,60
COTA RESERVADA
Lote: 01
Descrição: Bebedouro industrial suspenso; Capacidade de 200 litros
no reservatório; Atendimento até 350 pessoas/hora; Com revestimento
externo em chapa de aço inox; Reservatório interno Polipropileno, alta
resistência, fácil limpeza e material atóxico; Revestimento externo em
chapa de aço inox; Serpentina interna em aço inox 304; Isolamento
térmico injetado em poliuretano expandido; Gás ecológico R 134 A;
Motor hermético 1/6; Tensão 220v; Potência: 308,0 W; Baixo consumo
de energia; Regulagem de temperatura da água; Suporte de fixação; Boia
com dupla ação de fechamento; Grade lateral para respiro e fácil acesso
ao motor; Medidas aproximadas: 65,5 cm (altura) x 40 cm (largura) x
100 cm (comprimento); Peso líquido aproximado: 45 kg; Certificado
pelo INMETRO; Garantia: de 12 meses.
Consumo Estimado Anual: 18
Unidade: UN
Marca: Canovas
Valor Unitário: R$ 2.025,30
Valor Total: R$ 36.455,40
Secretaria de Administração, aos 18 dias do mês de Maio 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 29.606/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 195/17
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais
hospitalares (bolsa de ostomia, bolsa intestinal drenável, bolsa para
ileostomia, seringa e fraldas), com e sem marca, listas 01/2017 e
02/2017, destinados ao atendimento de Determinações Judiciais da
Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses
(até 01/11/2018). Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 699/17
Empresa: CIRÚRGICA CALIFÓRNIA EIRELI  ME.
COTA PRINCIPAL
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Lote: 01
Descrição: Bolsa de ostomia, bolsa drenável de 1 peça, opaca, de
colostomia/ileostomia, recortável, medida de 64 mm, caixa com 10
unidades, marca: Convatec.
Unidade: CX
Marca: Convatec
Valor Unitário: R$ 175,00

Lote: 02
Descrição: Bolsa intestinal drenável, bolsa intestinal drenável, 2 peças,
opaca, base de resina sintética, adesivo microporoso, fng de 57 mm,
pressão abdominal, marca: Convatec.
Unidade: UN
Marca: Convatec
Valor Unitário: R$ 50,00
COTA RESERVADA
Lote: 07
Descrição: Bolsa de ostomia, bolsa drenável de 1 peça, opaca, de
colostomia/ileostomia, recortável, medida de 64 mm, caixa com 10
unidades, marca: Convatec.
Unidade: CX
Marca: Convatec
Valor Unitário: R$ 175,00
Lote: 08
Descrição: Bolsa intestinal drenável, bolsa intestinal drenável, 2 peças,
opaca, base de resina sintética, adesivo microporoso, fng de 57 mm,
pressão abdominal, marca: Convatec.
Unidade: UN
Marca: Convatec
Valor Unitário: R$ 50,00
Ata de Registro de Preços n.º 700/17
Empresa:
MEDIMPORT
COMÉRCIO
HOSPITALARES EIRELI EPP.

DE

PRODUTOS

COTA PRINCIPAL
Lote: 04
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho P. Fralda geriátrica
descartável tamanho P, conforme Determinação Judicial marca: Bigfral.
Unidade: UN
Marca: Bigfral
Valor Unitário: R$ 1,65
Lote: 05
Descrição: Fralda descartável infantil tamanho + de 20 kg, peso: acima
de 20 kg, absorção: entre 10 a 12 horas, composição: 2 unidades de fita
de fechamento mecânico para facilitar o abre/fecha da fralda; aloe vera;
poliacrilato de sódio para absorção e retenção de líquido (tipo flocgel);
polpa de celulose para absorção de líquido; adesivos termoplásticos
para união de componentes; 6 fios de elastano nas pernas e 2 fios na
barreira para ajuste anatômico; não tecido de polipropileno hidrofílico
permeável para passagem de fluídos; não tecido de polipropileno
hidrofóbico impermeável para bloqueio de fluidos; barreira com altura
aproximada de 45,0 mm; comprimento total de aproximadamente
de 490,0 mm; e capacidade de absorção de líquido mínima de 361 g.
O produto deverá trazer estampado na embalagem: data em que foi
embalado e identificação de lote; dados do fabricante; dados do técnico
responsável com número de crq; dados de autorização Anvisa; número
do SAC para reclamações. O produto deverá ser dermatologicamente
testado em laboratório credenciado pela Anvisa e em conformidade com
a Portaria 1480/90. Validade do produto de 3 anos a partir da fabricação.
Unidade: UN
Marca: Pompom
Valor Unitário: R$ 1,20
COTA RESERVADA

Lote: 10
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho P. Fralda geriátrica
descartável tamanho P, conforme Determinação Judicial marca: Bigfral.
Unidade: UN
Marca: Bigfral
Valor Unitário: R$ 1,65
Lote: 11
Descrição: Fralda descartável infantil tamanho + de 20 kg, peso: acima
de 20 kg, absorção: entre 10 a 12 horas, composição: 2 unidades de fita
de fechamento mecânico para facilitar o abre/fecha da fralda; aloe vera;
poliacrilato de sódio para absorção e retenção de líquido (tipo flocgel);
polpa de celulose para absorção de líquido; adesivos termoplásticos
para união de componentes; 6 fios de elastano nas pernas e 2 fios na
barreira para ajuste anatômico; não tecido de polipropileno hidrofílico
permeável para passagem de fluídos; não tecido de polipropileno
hidrofóbico impermeável para bloqueio de fluidos; barreira com altura
aproximada de 45,0 mm; comprimento total de aproximadamente
de 490,0 mm; e capacidade de absorção de líquido mínima de 361 g.
O produto deverá trazer estampado na embalagem: data em que foi
embalado e identificação de lote; dados do fabricante; dados do técnico
responsável com número de crq; dados de autorização Anvisa; número
do SAC para reclamações. O produto deverá ser dermatologicamente
testado em laboratório credenciado pela Anvisa e em conformidade com
a Portaria 1480/90. Validade do produto de 3 anos a partir da fabricação.
Unidade: UN
Marca: Pompom
Valor Unitário: R$ 1,20
Lote: 12
Descrição: Seringa de 60 ml descartável e estéril, bico cateter com
as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em
polipropileno; descartável; estéril; atóxica; apirogênica; bico cateter;
capacidade de 60 ml; sem agulha; embalagem de polietileno associado a
papel grau cirúrgico, abertura com sistema de pétalas.
Unidade: UN
Marca: SR
Valor Unitário: R$ 2,19
Ata de Registro de Preços n.º 701/17
Empresa: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 06
Descrição: Seringa de 60 ml descartável e estéril, bico cateter com
as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em
polipropileno; descartável; estéril; atóxica; apirogênica; bico cateter;
capacidade de 60 ml; sem agulha; embalagem de polietileno associado a
papel grau cirúrgico, abertura com sistema de pétalas.
Unidade: UN
Marca: Advantive
Valor Unitário: R$ 1,99
PROCESSO N.º 27.929/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 194/17 Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de locação
de ônibus urbano, para viagens dentro do município, destinado ao uso
dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação,
de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. Validade do
Registro de Preços: 12 meses (até 01/11/2018). Órgão Gerenciador:
Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 702/17
Empresa: MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA.
Lote: 01
Descrição: Transporte com Ônibus Urbano – Prestação de Serviços de
Locação de Ônibus Urbano, com no mínimo 44 (Quarenta e quatro)
lugares, para viagens dentro do Município de Atibaia. Percorrendo até
80 Km por viagem.
Unidade: SE
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Valor Unitário: R$ 25,00

PROCESSO N.º 31.752/17 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 086/17
- Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de
assistência técnica e fornecimento de peças, destinados a manutenção e
conservação dos veículos leves de diversas Secretarias desta Prefeitura,
de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. Validade do
Registro de Preços: 12 meses (até 06/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Transportes e Trânsito.
Ata de Registro de Preços n.º 703/17
Empresa: JS AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA ME.
Lote: 15
Unidade: H
Descrição: Substituição de componentes do sistema de freio.
Valor Unitário: R$ 30,00
Ata de Registro de Preços n.º 705/17
Empresa: COMERCIAL SÃO
AUTOMOTIVAS LTDA ME.

FERNANDO

DE

PEÇAS

Lote: 05
Unidade: H
Descrição: Manutenção e substituição de terminais e direção.
Valor Unitário: R$ 30,00
Lote: 09
Unidade: H
Descrição: Manutenção e substituição de juntas homocinéticas.
Valor Unitário: R$ 20,00
Lote: 16
Unidade: H
Descrição: Substituição de rolamentos.
Valor Unitário: R$ 30,00
Lote: 18
Unidade: H
Descrição: Revisão e substituição na suspensão e amortecedores.
Valor Unitário: R$ 30,00
Lote: 21
Unidade: H
Descrição: Troca e manutenção do motor de partida.
Valor Unitário: R$ 30,00
PROCESSO N.º 29.811/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 199/17
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de uniforme
operacional, destinado ao uso dos funcionários da Secretaria de
Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/11/2018). Órgão
Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 706/17
Empresa: CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA - ME.
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Boné modelo americano.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,50
Lote: 03
Item: 01
Descrição: Camisa polo manga curta TM. EXG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN

Item: 02
Descrição: Camisa polo manga curta TM. G.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,00
Item: 03
Descrição: Camisa polo manga curta TM. GG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,00
Item: 04
Descrição: Camisa polo manga curta TM. M.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,00
Item: 05
Descrição: Camisa polo manga curta. XGG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,00
Lote: 04
Item: 01
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. EG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60
Item: 02
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. EG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60
Item: 03
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. G.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60
Item: 04
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. G.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60
Item: 05
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. GG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60
Item: 06
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. GG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60
Item: 07
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. M.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60
Item: 08

7
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Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. M.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 48.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Item: 09
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. P.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 08
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 50.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Item: 10
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. P.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 09
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 52.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Item: 11
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. XGG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 10
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 54.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Item: 12
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. XGG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,70

Item: 11
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 56.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Ata de Registro de Preços n.º 707/17
Empresa: A. M. WELLER CONFECÇÕES.

Item: 12
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 58.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Lote: 02
Item: 01
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 36.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,92
Item: 02
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 38.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,93
Item: 03
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 40.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,93
Item: 04
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 42.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,93
Item: 05
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 44.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94
Item: 06
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 46.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94
Item: 07

PROCESSO N.º 31.315/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 207/17 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos
- lista 40 e 42/2017, destinados ao atendimento de determinações
judiciais, com e sem marca, da secretaria municipal da saúde, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Validade do
Registro de Preços: 12 meses (até 07/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 708/17
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
Lote: 02
Descrição: Ciclosporina 0,5 mg/ml emulsão oftálmica estéril flaconete
com 0,4 ml.
Unidade: UN
Marca: Allergan
Valor Unitário: R$ 4,029
Lote: 14
Descrição: Salmeterol, Xinafoato 36,25mcg (equivalente a 25mcg de
salmeterol) + fluticasona, propionato 125mcg. Aerossol para inalação
oral spray, frasco com 120 doses.
Unidade: FR
Marca: Glaxo
Valor Unitário: R$ 76,86
Lote: 16
Descrição: Brimonidina tartarato 0,1%, solução oftálmica frasco com
5ml, marca conforme determinação judicial: Alphagan Z.
Unidade: FR
Marca: Alphagan Z
Valor Unitário: R$ 27,44
Ata de Registro de Preços n.º 709/17
Empresa: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
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Lote: 05
Descrição: Desvenlafaxina Monoidratada, Succinato 100 mg.
Comprimido revestido de liberação controlada cada comprimido de
liberação controlada contém 151,77 mg de Succinato de Desvenlafaxina
Monoidratada equivalente a 100 mg de Desvenlafaxina.
Unidade: CO
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 1,87
Lote: 06
Descrição: Desvenlafaxina Monoidratada, Succinato
Comprimidos revestidos de liberação controlada.
Unidade: CO
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 1,70

50

mg.

PROCESSO N.º 25.817/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 200/17
- Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de cestas
básicas, destinadas às pessoas vulneráveis do município, com entregas
parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/11/2018). Órgão
Gerenciador: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.
Ata de Registro de Preços n.º 710/17
Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Cesta básica, descrição do conteúdo da cesta básica: 01 un
arroz agulhinha tipo 1, embalagem de 5 kg, classe longo fino, subgrupo
polido. ser de primeira qualidade, tendo no mínimo 90% de grãos inteiros
e no máx. 3% de grãos brancos, isento de grãos amarelos, isento de
impurezas e materiais estranhos; validade mínima de 12 meses. Marca:
Sereno; 03 un feijão-carioca tipo 01, embalagem em pacotes de 01 kg,
novo, classe cores, grupo 1 comum, na cor característica, de formato
e tamanho naturais, maduros, limpos e secos, isentos de impurezas e
materiais estranhos. Marca: Dona Pepa; 05 un açúcar refinado especial
(sacarose de cana-de-açúcar), embalados em pacotes contendo 1 kg;
validade mínima de 12 meses. Marca: Caravelas; 01 un macarrão com
ovos tipo parafuso, embalados em pacotes contendo 500 g. Ingredientes
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos,
corante natural, isento de amido e farinha de trigo tipo 2; validade mínima
de 12 meses. Marca: Paulista; 01 un macarrão com ovos tipo espaguete,
embalados em pacotes contendo 500 g. Ingredientes básicos: sêmola de
trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural, isento
de amido e farinha de trigo tipo 2; validade mínima de 12 meses. Marca:
Paulista; 03 óleo de soja refinado tipo 01, composição: 100% óleo de
soja, refinado, sem adição de conservantes ou acidulantes. Embalagem:
frasco de 900 ml; validade mínima de 05 meses. Marca: Liza; 01 un fubá
mimoso tipo 1, isento de impurezas e materiais estranhos, enriquecido
com ferro e ácido fólico, embalagens contendo 500 g; validade mínima
de 06 meses. Marca: Zanin; 01 un sal refinado, extraiodado, embalados,
pacotes de 01 kg; Ingredientes básicos: sal refinado extraiodado, iodato
de potássio, antiumectantes (ferrocianeto de sódio e dióxido de silício);
validade indeterminado. Marca: Cisne; 01 un extrato de tomate simples
concentrado, embalagem deverá ser de no mínimo de 340 g. Ingredientes
básicos: tomate, açúcar e sal; validade mínima de 06 meses. Marca:
Xavante; 02 un leite em pó integral instantâneo, pacote ou lata contendo
400 g. Enriquecido com no mínimo 2 (duas) vitaminas e 1 (um) mineral;
validade mínima de 12 meses. Marca: Romano; 01 un café em pó do tipo
tradicional, selo de pureza Abic, embalagem a vácuo ou almofadada de
500 g. Marca: Brasil; 01 pct de farinha de mandioca torrada, com 500
gr, tipo 1, grupo seco fino, isento de impurezas, materiais estranhos e
coloração escura; validade mínima de 05 meses. Marca: Gabi. Obs.: a
cesta básica deverá ser entregue em embalagem plástica reforçada.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 64,80
Lote: 02

Descrição: Cesta básica, descrição do conteúdo da cesta básica: 02
pacotes de macarrão com ovos tipo parafuso/espaguete, ingredientes
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos
pasteurizados, corante natural (urucum e/ou cúrcuma), isento de amido
de milho e farinha de trigo tipo 2. Embalagem primária: pacotes com
capacidade mínima de 500 grs. Validade mínima de 12 meses. Marca:
Paulista; 01 pacote de achocolatado em pó: ingredientes: açúcar, cacau,
maltodextrina, estabilizante lecitina de soja. Embalagem latas ou
pacotes com capacidade 400 grs. Validade mínima de 06 meses. Marca:
Chokilar; 05 kg de arroz tipo agulhinha: arroz tipo agulha, cor branca
polida, longo, fino, tipo1, sem sujidades. Embalagem primária: pacotes
contendo 05 quilos. Validade mínima de 12 meses. Marca: Sereno; 01
kg de sal refinado extra, iodado: composição: sal refinado extra, iodato
de potássio, antiumectantes (ferrocianeto de sódio e dióxido de silício),
embalagem primária: pacotes de polietileno de 01 (um)quilo, devendo
conter externamente os dados de identificação, informações nutricionais
e quantidade do produto; validade indeterminado. Marca: Cisne; 01
frasco de óleo de soja tipo 1, embalagem primária: garrafa pet contendo
900 ml; validade mínima 5 meses. Marca: Coamo; 01 kg de açúcar
refinado: embalagem primária: pacotes de polietileno contendo 01 (um)
quilo. Validade mínima de 12 meses. Marca: Caravelas; 01 pacote de
fubá mimoso: farinha fina de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico
(Vitamina B9), embalagem primária: pacotes de polietileno com 500
gr., validade mínima de 06 meses. Marca: Zanin; 01 pacote de café em
pó: café torrado e moído tipo tradicional, deverá conter selo de pureza
ABIC, embalagem primária: pacotes de 500 g. Marca: Brasil; 02 quilos
de feijão carioquinha: classe cores, grupo 1 comum. Característica do
produto: deverá ser novo, de cor característica, de formato e tamanho
naturais, maduros, limpos e secos, isentos de impurezas e materiais
estranhos, embalagem: pacotes contendo 1 kg. Marca: Dona Pepa;
01 pacote de farinha de mandioca crua: tipo 1, grupo seca, subgrupo
fino branca, isento de impurezas e materiais estranhos; embalagem
primária plástica atóxica contendo mínimo de 500 g; validade mínima
05 meses. Marca: Toyo; 01 pacote de molho de tomate: ingredientes
básicos: tomate, cebola, açúcar, sal, alho, especiarias, óleo. embalagem
primária: sachê de 340 g. Validade mínima: 06 meses. Marca: Bonare;
01 pacote de bolacha tipo cream-cracker: ingredientes básicos: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar,
sal, emulsificante, fermentos químicos. Embalagem primária: pacote
com 200 grs; validade mínima: 06 meses; Marca: Renata; 01 lata de
sardinha em óleo comestível: ingredientes básicos: sardinha, água,
óleo comestível e sal. Embalagem primária: lata com 125 gr. Validade
mínima: 06 meses. Marca: Palmeira; 01 pacote ou lata de leite em pó
integral: ingredientes básicos: leite integral, emulsificante lecitina
de soja. deverá ser fortificado com vitaminas. o produto deverá ser
dissolvido totalmente em contato com água fria ou quente. embalagem
primária: pacote metalizado ou lata com capacidade para 400 g. validade
mínima: 12 meses. Marca: Romano. Obs.: a cesta básica deverá ser
entrega em embalagem plástica reforçada.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 46,50
COTA RESERVADA
Lote: 03
Descrição: Cesta básica, descrição do conteúdo da cesta básica: 01 un
arroz agulhinha tipo 1, embalagem de 5 kg, classe longo fino, subgrupo
polido. ser de primeira qualidade, tendo no mínimo 90% de grãos inteiros
e no máx. 3% de grãos brancos, isento de grãos amarelos, isento de
impurezas e materiais estranhos; validade mínima de 12 meses. Marca:
Sereno; 03 un feijão-carioca tipo 01, embalagem em pacotes de 01 kg,
novo, classe cores, grupo 1 comum, na cor característica, de formato
e tamanho naturais, maduros, limpos e secos, isentos de impurezas e
materiais estranhos. Marca: Dona Pepa; 05 un açúcar refinado especial
(sacarose de cana-de-açúcar), embalados em pacotes contendo 1 kg;
validade mínima de 12 meses. Marca: Caravelas; 01 un macarrão com
ovos tipo parafuso, embalados em pacotes contendo 500 g. Ingredientes
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos,
corante natural, isento de amido e farinha de trigo tipo 2; validade mínima
de 12 meses. Marca: Paulista; 1 un macarrão com ovos tipo espaguete,
embalados em pacotes contendo 500 g. Ingredientes básicos: sêmola de
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trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural, isento
de amido e farinha de trigo tipo 2; validade mínima de 12 meses. Marca:
Paulista; 03 óleo de soja refinado tipo 01, composição: 100% óleo de
soja, refinado, sem adição de conservantes ou acidulantes. Embalagem:
frasco de 900 ml; validade mínima de 05 meses. Marca: Liza; 01 un fubá
mimoso tipo 1, isento de impurezas e materiais estranhos, enriquecido
com ferro e ácido fólico, embalagens contendo 500 g; validade mínima
de 06 meses. Marca: Zanin; 01 un sal refinado, extraiodado, embalados,
pacotes de 01 kg; Ingredientes básicos: sal refinado extraiodado, iodato
de potássio, antiumectantes (ferrocianeto de sódio e dióxido de silício);
validade indeterminado. Marca: Cisne; 01 un extrato de tomate simples
concentrado, embalagem deverá ser de no mínimo de 340 g. Ingredientes
básicos: tomate, açúcar e sal; validade mínima de 06 meses. Marca:
Xavante; 02 un leite em pó integral instantâneo, pacote ou lata contendo
400 g. Enriquecido com no mínimo 2 (duas) vitaminas e 1 (um) mineral;
validade mínima de 12 meses. Marca: Romano; 01 un café em pó do tipo
tradicional, selo de pureza Abic, embalagem a vácuo ou almofadada de
500 g. Marca: Brasil; 01 pct de farinha de mandioca torrada, com 500
gr, tipo 1, grupo seco fino, isento de impurezas, materiais estranhos e
coloração escura; validade mínima de 05 meses. Marca: Gabi. Obs.: a
cesta básica deverá ser entregue em embalagem plástica reforçada.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 64,80

Lote: 04
Descrição: Cesta básica, descrição do conteúdo da cesta básica: 02
pacotes de macarrão com ovos tipo parafuso/espaguete, ingredientes
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos
pasteurizados, corante natural (urucum e/ou cúrcuma), isento de amido
de milho e farinha de trigo tipo 2. Embalagem primária: pacotes com
capacidade mínima de 500 grs. Validade mínima de 12 meses. Marca:
Paulista; 01 pacote de achocolatado em pó: ingredientes: açúcar, cacau,
maltodextrina, estabilizante lecitina de soja. Embalagem latas ou
pacotes com capacidade 400 grs. Validade mínima de 06 meses. Marca:
Chokilar; 05 kg de arroz tipo agulhinha: arroz tipo agulha, cor branca
polida, longo, fino, tipo1, sem sujidades. Embalagem primária: pacotes
contendo 05 quilos. Validade mínima de 12 meses. Marca: Sereno;
01 kg de sal refinado extra, iodado: composição: sal refinado extra,
iodato de potássio, antiumectantes (ferrocianeto de sódio e dióxido de
silício), embalagem primária: pacotes de polietileno de 01 (um)quilo,
devendo conter externamente os dados de identificação, informações
nutricionais e quantidade do produto; validade indeterminado. Marca:
Cisne; 01 frasco de óleo de soja tipo 1, embalagem primária: garrafa pet
contendo 900 ml; validade mínima 5 meses. Marca: Coamo; 01 kg de
açúcar refinado: embalagem primária: pacotes de polietileno contendo
01 (um) quilo. Validade mínima de 12 meses. Marca: Caravelas; 01
pacote de fubá mimoso: farinha fina de milho, enriquecido com ferro e
ácido fólico (Vitamina B9), embalagem primária: pacotes de polietileno
com 500 gr., validade mínima de 06 meses. Marca: Zanin; 01 pacote de
café em pó: café torrado e moído tipo tradicional, deverá conter selo de
pureza ABIC, embalagem primária: pacotes de 500 g. Marca: Brasil; 02
quilos de feijão carioquinha: classe cores, grupo 1 comum. Característica
do produto: deverá ser novo, de cor característica, de formato e tamanho
naturais, maduros, limpos e secos, isentos de impurezas e materiais
estranhos, embalagem: pacotes contendo 1 kg. Marca: Dona Pepa;
01 pacote de farinha de mandioca crua: tipo 1, grupo seca, subgrupo
fino branca, isento de impurezas e materiais estranhos; embalagem
primária plástica atóxica contendo mínimo de 500 g; validade mínima
05 meses. Marca: Toyo; 01 pacote de molho de tomate: ingredientes
básicos: tomate, cebola, açúcar, sal, alho, especiarias, óleo. embalagem
primária: sachê de 340 g. Validade mínima: 06 meses. Marca: Bonare;
01 pacote de bolacha tipo cream-cracker: ingredientes básicos: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar,
sal, emulsificante, fermentos químicos. Embalagem primária: pacote
com 200 grs; validade mínima: 06 meses; Marca: Renata; 01 lata de
sardinha em óleo comestível: ingredientes básicos: sardinha, água,
óleo comestível e sal. Embalagem primária: lata com 125 gr. Validade
mínima: 06 meses. Marca: Palmeira; 01 pacote ou lata de leite em pó
integral: ingredientes básicos: leite integral, emulsificante lecitina
de soja. deverá ser fortificado com vitaminas. o produto deverá ser
dissolvido totalmente em contato com água fria ou quente. embalagem

primária: pacote metalizado ou lata com capacidade para 400 g. validade
mínima: 12 meses. Marca: Romano. Obs.: a cesta básica deverá ser
entrega em embalagem plástica reforçada.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 46,50
PROCESSO N.º 30.252/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 198/17 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos
médicos hospitalares, 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
09/11/2018). Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 711/17
Empresa: PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP.
Cota: Principal
Lote: 01
Descrição: Aspirador Cirúrgico para Procedimentos em Área
Médica e Odontológica; Funcionamento a pistão isento de óleo;
filtro bacteriológico que evita a contaminação do ambiente; frasco
autoclavável com capacidade de até 3 litros; possui sistema de segurança
que interrompe a aspiração quando o frasco está cheio; fluxo máximo
de 35 litros por minuto. Tensão: bivolt 60hz ou 220 v 50hz. Corrente
nominal: 2a/1,2a; potência motora: 1/4hp; consumo: 0,186 kva/h; vácuo
máximo:635mmhg; vazão: 35lpm; ruido: 58 db a 1 m; altura: 370 mm;
largura: 270 mm; comprimento: 450 mm. Garantia mínima de 1 ano da
data de entrega. Com registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas
ou Certificado de Isenção.
Marca: Olidef
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.555,49
Lote: 02
Descrição: Desfibrilador Externo Automático (DEA) Cardíaco
Equipamento com display colorido mostrando as instruções, informações
e os traçados paramétricos necessário para um atendimento qualificado,
ECG, Frequência Cardíaca 10-300 BPM com apresentação numérica no
display, bifásico, auto-teste ao ser ligado periodicamente informando
o percentual da bateria com emissão de sinais sonoros e visuais com
alarmes sonoros e visuais de bateria fraca, alimentação da bateria com
dispositivo para carga 110/220 volts, com opção de disparo automático e
manual da desfibrilação anulando carga aproximadamente 30 segundos
se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento, modo de
desfibrilação infantil com limites de aproximadamente 50 joules e adulto
com limites de aproximadamente 150-200-200 joules, comandos visuais
apresentados em display que instrui toda a equipe durante a sequência
da RCP inclusive informando se os eletrodos estão conectados ou não
no DEA, capacidade de bateria recarregável aproximadamente até 200
choques com tempo limite de até 6 horas de monitoramento detectando
automaticamente qualquer alteração cardíaca que necessitam de
desfibrilação automática, sistema automático de ECG detectando todos
os complexos e alterações com visibilidade no display, gabinete para
alto impacto, proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Equipamento
no idioma português com certificação no INMETRO, peso aproximado
1,9 kg, eletrodo descartável autoadesivo multifunção (desfibrilação,
cardioversão, marca-passo não invasivo e monitorização) adulto e
infantil.
Marca: CMOS Drake
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6.699,99
Lote: 05
Descrição: Laringoscópio com Kit Adulto (Lâminas Curvas); Com as
seguintes especificações técnicas mínimas: a) equipamento médicoassistencial convencional, para uso em procedimentos de emergência e
anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas; b) lâmpada de alta
luminosidade; c) cabo confeccionado em aço inoxidável, com tampa de
rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de alimentação;
d) alimentação = pilhas ou bateria recarregável; e) encaixe para
lâmina padrão universal; f) acompanhar (cada kit) - 05 lâminas curvas,
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confeccionadas em aço inoxidável nº 1/2/3/4/5; g) acompanhar bolsa
ou estojo em material resistente para acondicionamento ou eventual
transporte. Prazo de garantia do fabricante = mínimo de 01 (hum) ano.
Acompanhar manual técnico em português.
Marca: Oxigel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 504,00

Lote: 06
Descrição: Laringoscópio com Kit Infantil (Lâminas Retas); Com as
seguintes especificações técnicas mínimas: a) equipamento médico –
assistencial convencional, para uso em procedimentos de emergência
e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas; b) lâmpada de
alta luminosidade; c) cabo confeccionado em aço inoxidável, com
tampa de rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de
alimentação; d) alimentação = pilhas ou bateria recarregável; e) encaixe
para lâmina padrão universal; f) acompanhar (cada kit) - 03 lâminas
retas, confeccionadas em aço inoxidável nº 0/1/2; g) acompanhar bolsa
ou estojo em material resistente para acondicionamento ou eventual
transporte. Prazo de garantia do fabricante = mínimo de 01 (hum) ano.
Acompanhar manual técnico em português.
Marca: Oxigel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 375,00
Lote: 07
Descrição: Oftalmoscópio com Lâmpada Halógena; Disco de abertura
de no mínimo 01 posição, pilhas alcalinas AA cabo em metal cromada
ou plástico, interruptor liga/desliga, borracha de proteção livre de látex,
cabeça resistente a impactos, óptica selada livre de poeira.
Marca: Rudolf Riester GMBH
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 565,00
Cota: Reservada
Lote: 10
Descrição: Detector Fetal de Mesa – Sonar Analógico; Dados técnicos:
faixa de medição de FCF: 30 a 240 bpm; ciclagem de 6.000 a 60.000 e
frequência de trabalho 2mhz +- 10% alimentação chaveada que opera
de 110 a 230 V – 10% e frequência de 50/60hz; diâmetro máximo do
foco ultrassônico: 50 mm; profundidade máxima do feixe ultrassônico:
200 a 250 mm; controle de volume digital: 9 níveis (1-9); controle de
tonalidade digital: 10 níveis (0-9); alojamento para transdutor na lateral
do gabinete; saída para fone de ouvido ou gravador de som; fusível
de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; dimensões: (l.p.a.)
217x250x100 mm; potência 32 VA/15w; potência ultrassônica: 5mh/
cm2; registro na ANVISA; deve ser produzido dentro das normas de
qualidade e tecnologia; desligamento automático após 01 minuto sem
uso; controle de volume e tonalidade.
Marca: Medpej
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 489,00
Lote: 11
Descrição: Eletrocardiógrafo Portátil; Com as seguintes especificações
técnicas Mínimas: 1) automático de 03 (três) canais com 12 (doze)
derivações padrão (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 E
V6) com registro por impressora térmica de alta resolução; 2) registro
manual e automático de 12 (doze) derivações; 3) tecnologia digital de
processamento de sinais; 4) indicação no registro de frequência cardíaca:
a) ganho; b) velocidade; c) derivação; d) campo para preenchimento de
dados do paciente no registro; 5) circuito com amplificador de entrada
isolada (entrada flutuante); 6) protegido contra descarga de desfibrilador
e bisturi elétrico; 7) ajuste de ganho em 03 (três) (n/2, n e 2n); 8) seletor
de velocidade para 25 ou 50 mm/s; 9) bateria recarregável e entrada
externa de 12 v; 10) detecção de eletrodo solto; 11) rede elétrica 110/220
vac - (50/60hz); 12) fonte externa de 12 vdc; 13) com emissão de
relatório que possibilite posterior análise dos dados aferidos; a emissão
do laudo / relatório automatizado (proveniente do sistema_aparelho)
deverá ser de acordo com as diretrizes da sociedade brasileira de

cardiologia sobre análise e emissão de laudos eletrocardiográficos –
2009, no que diz respeito a frequência e ritmo da onda p sinusal = a
faixa de normalidade da frequência cardíaca é entre 50 bpm e 100 bpm.
Referência: arquivo brasileiro de cardiologia 2009; 93 (n 3 supl. 2) 1-19;
14) prazo de garantia do fabricante: mínimo de 01 (um) ano; 15) manual
de instrução em português.
Marca: Edan
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5.000,00
Lote: 12
Descrição: Laringoscópio com Kit Adulto (Lâminas Curvas); Com as
seguintes especificações técnicas mínimas: a) equipamento médicoassistencial convencional, para uso em procedimentos de emergência e
anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas; b) lâmpada de alta
luminosidade; c) cabo confeccionado em aço inoxidável, com tampa de
rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de alimentação;
d) alimentação = pilhas ou bateria recarregável; e) encaixe para
lâmina padrão universal; f) acompanhar (cada kit) - 05 lâminas curvas,
confeccionadas em aço inoxidável nº 1/2/3/4/5; g) acompanhar bolsa
ou estojo em material resistente para acondicionamento ou eventual
transporte. Prazo de garantia do fabricante = mínimo de 01 (hum) ano.
Acompanhar manual técnico em português.
Marca: Oxigel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 504,00
Lote: 13
Descrição: Laringoscópio com Kit Infantil (Lâminas Retas); Com as
seguintes especificações técnicas mínimas: a) equipamento médico –
assistencial convencional, para uso em procedimentos de emergência
e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas; b) lâmpada de
alta luminosidade; c) cabo confeccionado em aço inoxidável, com
tampa de rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de
alimentação; d) alimentação = pilhas ou bateria recarregável; e) encaixe
para lâmina padrão universal; f) acompanhar (cada kit) - 03 lâminas
retas, confeccionadas em aço inoxidável nº 0/1/2; g) acompanhar bolsa
ou estojo em material resistente para acondicionamento ou eventual
transporte. Prazo de garantia do fabricante = mínimo de 01 (hum) ano.
Acompanhar manual técnico em português.
Marca: Oxigel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 375,00
Lote: 14
Descrição: Oftalmoscópio com Lâmpada Halógena; Disco de abertura
de no mínimo 01 posição, pilhas alcalinas AA cabo em metal cromada
ou plástico, interruptor liga/desliga, borracha de proteção livre de látex,
cabeça resistente a impactos, óptica selada livre de poeira.
Marca: Rudolf Riester GMBH
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 565,00
Ata de Registro de Preços n.º 712/17
Empresa: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
ME.
Cota: Principal
Lote: 03
Descrição: Detector Fetal de Mesa – Sonar Analógico. Dados técnicos:
faixa de medição de FCF: 30 a 240 bpm; ciclagem de 6.000 a 60.000 e
frequência de trabalho 2mhz +- 10% alimentação chaveada que opera
de 110 a 230 V – 10% e frequência de 50/60hz; diâmetro máximo do
foco ultrassônico: 50 mm; profundidade máxima do feixe ultrassônico:
200 a 250 mm; controle de volume digital: 9 níveis (1-9); controle de
tonalidade digital: 10 níveis (0-9); alojamento para transdutor na lateral
do gabinete; saída para fone de ouvido ou gravador de som; fusível
de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; dimensões: (l.p.a.)
217x250x100 mm; potência 32 VA/15w; potência ultrassônica: 5mh/
cm2; registro na ANVISA; deve ser produzido dentro das normas de
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qualidade e tecnologia; desligamento automático após 01 minuto sem
uso; controle de volume e tonalidade
Marca: Gnatus
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 485,00
Ata de Registro de Preços n.º 713/17
Empresa: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA.
Cota: Principal

Lote: 04
Descrição: Eletrocardiógrafo Portátil; Com as seguintes especificações
técnicas Mínimas: 1) automático de 03 (três) canais com 12 (doze)
derivações padrão (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 E
V6) com registro por impressora térmica de alta resolução; 2) registro
manual e automático de 12 (doze) derivações; 3) tecnologia digital de
processamento de sinais; 4) indicação no registro de frequência cardíaca:
a) ganho; b) velocidade; c) derivação; d) campo para preenchimento de
dados do paciente no registro; 5) circuito com amplificador de entrada
isolada (entrada flutuante); 6) protegido contra descarga de desfibrilador
e bisturi elétrico; 7) ajuste de ganho em 03 (três) (n/2, n e 2n); 8) seletor
de velocidade para 25 ou 50 mm/s; 9) bateria recarregável e entrada
externa de 12 v; 10) detecção de eletrodo solto; 11) rede elétrica 110/220
vac - (50/60hz); 12) fonte externa de 12 vdc; 13) com emissão de relatório
que possibilite posterior análise dos dados aferidos; a emissão do laudo
/ relatório automatizado (proveniente do sistema_aparelho) deverá ser
de acordo com as diretrizes da sociedade brasileira de cardiologia sobre
análise e emissão de laudos eletrocardiográficos – 2009, no que diz
respeito a frequência e ritmo da onda p sinusal = a faixa de normalidade
da frequência cardíaca é entre 50 BPM e 100 BPM. Referência: arquivo
brasileiro de cardiologia 2009; 93 (n 3 supl. 2) 1-19; 14) prazo de
garantia do fabricante: mínimo de 01 (um) ano; 15) manual de instrução
em português.
Marca: Edan
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3.700,00
Ata de Registro de Preços n.º 714/17
Empresa: G D C DA SILVA COSTA – EIRELLI – EPP.
Cota: Reservada
Lote: 08
Descrição: Aspirador Cirúrgico Para Procedimentos Em Área
Médica E Odontológica; Funcionamento a pistão isento de óleo;
filtro bacteriológico que evita a contaminação do ambiente; frasco
autoclavável com capacidade de até 3 litros; possui sistema de segurança
que interrompe a aspiração quando o frasco está cheio; fluxo máximo
de 35 litros por minuto. Tensão: bivolt 60hz ou 220 v 50hz. Corrente
nominal: 2a/1,2a; potência motora: 1/4hp; consumo: 0,186 kva/h; vácuo
máximo:635mmhg; vazão: 35lpm; ruido: 58 db a 1 m; altura: 370 mm;
largura: 270 mm; comprimento: 450 mm. Garantia mínima de 1 ano da
data de entrega. Com registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas
ou Certificado de Isenção.
Marca: Olidef
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.500,00
Lote: 09
Descrição: Desfibrilador Externo Automático (DEA) Cardíaco;
Equipamento com display colorido mostrando as instruções, informações
e os traçados paramétricos necessário para um atendimento qualificado,
ECG, Frequência Cardíaca 10-300 bpm com apresentação numérica no
display, bifásico, auto-teste ao ser ligado periodicamente informando
o percentual da bateria com emissão de sinais sonoros e visuais com
alarmes sonoros e visuais de bateria fraca, alimentação da bateria com
dispositivo para carga 110/220 volts, com opção de disparo automático e
manual da desfibrilação anulando carga aproximadamente 30 segundos
se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento, modo de
desfibrilação infantil com limites de aproximadamente 50 joules e adulto
com limites de aproximadamente 150-200-200 joules, comandos visuais

apresentados em display que instrui toda a equipe durante a sequência
da RCP inclusive informando se os eletrodos estão conectados ou não
no DEA, capacidade de bateria recarregável aproximadamente até 200
choques com tempo limite de até 6 horas de monitoramento detectando
automaticamente qualquer alteração cardíaca que necessitam de
desfibrilação automática, sistema automático de ECG detectando todos
os complexos e alterações com visibilidade no display, gabinete para
alto impacto, proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Equipamento
no idioma português com certificação no INMETRO, peso aproximado
1,9 kg, eletrodo descartável autoadesivo multifunção (desfibrilação,
cardioversão, marca-passo não invasivo e monitorização) adulto e
infantil.
Marca: CMOS Drake
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6.450,02
PROCESSO N.º 31.077/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 208/17 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição produtos de limpeza,
(ácido muriático e sulfato de alumínio), destinados a limpeza dos
ginásios da Secretaria de Esportes e Lazer, com entregas parceladas por
um período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12
meses (até 09/11/2018). Órgão Gerenciador: Secretaria de Esportes e
Lazer.
Ata de Registro de Preços n.º 715/17
Empresa: CHARLES ALMEIDA AGUIAR 26774052886.
Lote: 01
Descrição: Acido muriático - galão de 05 litros.
Unidade: GL
Marca: Cris Água
Valor Unitário: R$ 19,60
Lote: 02
Descrição: Sulfato de alumínio.
Unidade: KG
Marca: Cris Água
Valor Unitário: R$ 4,50
PROCESSO N.º 28.877/17 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 087/17
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais
de laboratório, destinados a realização de exames hematológicos e
sorológicos da Rede Municipal da Saúde, da Secretaria Municipal da
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/11/2018). Órgão
Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 716/17
Empresa:
DIAGNOSTICA
SOROCABA
LABORATORIAIS EIRELI - EPP.

PRODUTOS

Lote: 01
Item: 01
Descrição: Teste de tempo de tromboplastina parcial ativada - TTPA
-teste reagente para determinação do tempo de tromboplastina parcial
ativada - TTPA.
Unidade: UN
Marca: Wiener
Valor Unitário: R$ 0,67
Item: 02
Descrição: Teste de VDRL - teste de floculação em lâmina para triagem
sorológica da Sífilis.
Unidade: KIT
Marca: Wiener
Valor Unitário: R$ 30,50
Item: 03
Descrição: Teste tromboplastina cálcica - TP.
Unidade: UN
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PROCESSO N.º 30.253/17 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 081/17 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos
rodoviários, 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 10/11/2018). Órgão Gerenciador:
Secretaria de Administração
Ata de Registro de Preços n.º 717/17
Empresa: AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E
USADOS LTDA.
Lote: 01
Descrição: Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, nova, ano de fabricação
2017 ou ano da compra; fabricação nacional; com peso operacional
mínimo de 20 toneladas, motor diesel com no mínimo 4 cilindros e
potência de no mínimo 150hp turboalimentado com intercooler e sistema
de injeção direta de combustível, cabine fechada com ar-condicionado.
Sistema de gerenciamento e rastreamento eletrônico da máquina original
de fábrica para controle de falhas, manutenção, revisões e localização,
mínimo de 4 modos de operação, sistema hidráulico de vazão mínima
de 400 l/min, velocidade de giro no mínimo de 12,5 rpm, válvula de
retenção e sistema de amortecimento nos cilindros de braço e lança.
Lança mínima de 5,65metros, comprimento do braço de no mínimo
2,4 metros, caçamba com no mínimo 1,10 m³ de capacidade e largura
de no mínimo 1400 mm, profundidade de escavação mínima de 5,90
metros, altura de descarga mínima de 6,4 metros, força de desagregação
da caçamba de no mínimo 15.000 kgf, Tanque de combustível com no
mínimo 320 Litros de capacidade e com bomba de autorreabastecimento
de combustível.
Marca: JCB
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 421.000,00
Lote: 03
Descrição: Pá carregadeira sobre rodas, articulada, nova, ano de
fabricação 2017 ou ano da compra; fabricação nacional; equipamento
com: - motor diesel de no mínimo 04 cilindros; turbo alimentado;
potência mínima de 125 HP; - Cabine: fechada, com ar-condicionado,
tipo “ROPS” (a prova de tombamento) “FOPS” (contra queda de
material) Transmissão: tipo “Powership” com no mínimo 04 marchas
a frente e 03 a ré. Eixo: redução final planetária, eixo dianteiro fixo e
traseiro oscilante; Freio: hidráulico nas 04 rodas, multidisco em banho
óleo montados internamente. Freio de estacionamento independente do
disco mecânico, operando sobre eixo de saída de transmissão; Carregador
frontal de sistema Z-BAR, com 03 (três) cilindros hidráulicos, caçamba
mínima de 1,7 m³ a 2,1 m³, de capacidade com dentes; Pneu medida
mínima: 17,5 x25 – L3; Sistema hidráulico: com duas bombas de
engrenagem montada diretamente na transmissão. Sistema elétrico: de
24 volts, com alternador no mínimo 55 amperes com duas baterias de
no mínimo 110 ah, conectores elétricos blindados, contra penetração de
água e pó; Capacidade: peso operacional mínimo de 10.500 kg; Altura
de descarga mínima: 2.750mm; Força de desagregação de no mínimo:
10.300 kgf; Carga de tombamento em linha reta de no mínimo: 7.480
kg; Sistema de monitoramento remoto que permita a localização do
equipamento e acompanhamento das funções vitais instalados direto de
fábrica.
Marca: JCB
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 298.000,00
Lote: 04
Descrição: Retroescavadeira, tração 4x4, operacional mínimo de
6.630 kg, ano de fabricação 2017 ou ano da compra; fabricação
nacional; Acionada por motor a diesel; Potência bruta de no mínimo
84 hp; Transmissão sincronizada, com no mínimo 4 marchas avante e
4 à re; Inversor de marchas frente/ré de acionamento eletro-hidráulico;
Conversor de torque; Direção Hidráulica nas rodas dianteiras; Chassi
rígido do conjunto; Caçamba da carregadeira frontal de volume nominal

de mínimo de 0,80 m3; Caçamba da retroescavadeira com no mínimo
600 mm de largura, profundidade de escavação de no mínimo 4,20 m,
força de escavação de no mínimo 4.900 kg, com dentes para escavação;
Cabine fechada com ar-condicionado, com certificação ROPS (contra
capotagem) e FOPS (contra queda de materiais); Sapatas estabilizadoras
de acionamento hidráulico para operações de escavação; Assento
ergonômico do operador com suspensão e cinto de segurança; Painel
de instrumentos com tampa antivandalismo; Tapetes de borracha
removíveis; Pneus traseiros de no mínimo 19,5x24 (10 lonas) e
Pneus dianteiros de dimensões de no mínimo 10,5 x 16 (10 lonas),
fornecidos no mercado nacional; Dentes para escavação nas caçambas
da carregadeira frontal e da retroescavadeira; Espelhos retrovisores
internos e externos; Faróis de trabalho de no mínimo 2 avante e 4 ré
para trabalhos noturnos; Lanternas de freio, luzes de alerta e setas
direcionais; Alarme de deslocamentos a ré; Lavadores e limpadores do
para-brisa (vidro dianteiro); Extintor de incêndio.
Marca: JCB
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 188.500,00
Ata de Registro de Preços n.º 718/17
Empresa: BRASIF S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO.
Lote: 02
Descrição: Motoniveladora, com chassi articulado, nova, ano de
fabricação 2017 ou ano da compra; fabricação nacional; Motor
turboalimentado de no mínimo 6 cilindros em linha, 4 tempos, com
potência líquida no volante de no mínimo 140 hp (em todas as marchas)
e peso operacional de no mínimo 14.500 kg; Acionada por motor a
diesel; Transmissão sincronizada, com no mínimo 6 marchas avante e 3
à re; Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis, com largura de
no mínimo 3,60 m e altura de no mínimo 0,60 m, ângulo de talude 90º e
rotação do círculo 360º; Freios de serviço multidisco em banho de óleo,
autoajustáveis, com dois circuitos independentes para cada lado do eixo
traseiro, de acionamento hidráulico ou pneumático; Cabine fechada com
ar-condicionado, com certificação ROPS (contra capotagem) e FOPS
(contra queda de materiais); Ripper traseiro, com no mínimo 5 dentes,
penetração de no mínimo 350 mm, ajustáveis; Direção Hidráulica,
nas rodas dianteiras; Monitoramento eletrônico de falhas; Controles
hidráulicos; Assento ergonômico do operador com suspensão e cinto de
segurança; Tapetes de borracha removíveis; Pneus traseiros / dianteiros:
14x24 (12lonas) / 14x24 (12lonas) – ou superior, fornecidos no mercado
nacional; Faróis de trabalho de no mínimo 6 avante e 2 ré para trabalhos
noturnos; Lanternas de freio, luzes de alerta e setas direcionais; Espelhos
retrovisores externos; Alarme de deslocamentos a ré Garantia de 2 anos;
Extintor de incêndio / suporte.
Marca: Case
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 465.000,00
PROCESSO N.º 34.528/17 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 089/17
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cestas
comemorativas, bem como a prestação de serviço de preparo, seleção,
acondicionamento, controle e distribuição, destinados aos servidores e
estagiários desta prefeitura, com entregas parceladas, por um período
de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
13/11/2018). Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos.
Ata de Registro de Preços n.º 719/17
Empresa: CVS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE
CARTÕES EIRELI.
Lote: 01
Descrição: Cestas comemorativas embaladas em caixas de papelão
reforçado e decoradas com motivos festivos, bem como a prestação de
serviços de preparo, seleção, acondicionamento, controle e distribuição,
destinados aos servidores e estagiários desta prefeitura: item: 01;
quantidade: 01; descrição: suco concentrado e/ou concentrado líquido
para refresco de uva. Ingredientes básicos: água, suco concentrado de
uva, conservadores, sem adição de açúcar. Embalagem: frasco ou garrafa
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de 500ml. Validade mínima de 06 meses. Rendimento mínimo: 1:2 (uma
parte de suco para duas de água) valores nutricionais mínimos por porção
de 67 ml: valor calórico: 35 Kcal carboidratos: 8,0 g. Marca: Imperial –
item: 02; quantidade: 01 – descrição: suco concentrado e/ou concentrado
líquido para refresco de caju. Ingredientes básicos: suco integral de caju
e/ou suco concentrado de caju, acidulante, aromatizante e estabilizante,
sem adição de açúcar. Embalagem: frasco ou garrafa de 500ml. Validade
mínima de 06 meses. Rendimento mínimo: 1:5 (uma parte de suco para
cinco de água) valores nutricionais mínimos por porção de 29ml: valor
calórico: min. 7 Kcal carboidratos: min. 1,6 g. Vitamina c: min. 14 mg.
Marca: Da Fruta – item: 03; quantidade: 01; descrição: suco concentrado
e/ou concentrado líquido p/ refresco de manga. Ingredientes básicos:
suco de manga ou polpa de manga, água, acidulante e conservantes, sem
adição de açúcar. Embalagem: frasco ou garrafa de 500ml. Validade
mínima de 06 meses. Rendimento mínimo: 1:2 (uma parte de suco
para duas de água) valores nutricionais mínimos por porção de 67ml:
valor calórico: 25 Kcal carboidratos: 6,0 g. Marca: Da Fruta – item: 04;
quantidade: 01; descrição: caixa de panetone de frutas, com fermentação
natural. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, uva-passa, frutas cristalizadas, gordura vegetal,
ovo integral, gema de ovo, manteiga, extrato de malte, sal. Embalagem:
saco plástico atóxico com capacidade para 750 g, reembalados em caixa
decorada de papelão. Validade mínima de 04 meses. Valores nutricionais
mínimos por porção de 80 g: valor calórico: 254 Kcal; carboidratos: 36
g; proteínas: 5,0 g; gorduras totais máx de: 10 g; sódio máx. De: 122
mg. Marca: Bauducco – item: 05; quantidade: 01; descrição: caixa de
panetone com gotas de chocolate, com fermentação natural. Ingredientes
básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas de
chocolate ao leite, gordura vegetal, açúcar, ovo integral, gema de ovo,
glucose, manteiga, sal, extrato de malte, manteiga de cacau. Embalagem:
saco plástico atóxico com capacidade para 750 g, reembalados em
caixa de papelão. Validade mínima de 04 meses. Valores nutricionais
mínimos por porção de 80 g: valor calórico: 296 Kcal; carboidratos:
37 g; proteínas: 5,6 g; gorduras totais máx. de: 14 g; sódio máx. De:
107 mg. Marca: Bauducco – item: 06; quantidade: 01; descrição: lata
de pêssego em calda, em metades, sem caroço. Ingredientes básicos:
pêssegos, água e açúcar. Embalagem: latas contendo no mínimo
400 g. Validade mínima de 12 meses. Valores nutricionais mínimos
por porção de 140 g: valor energético: 90 Kcal; carboidratos:22 g.
Marca: Olé – item: 07; quantidade: 01; descrição: caixa de bombom
e chocolates. Composição: deverá conter diversos tipos de chocolates
e bombons embalados individualmente, reembalados em caixas de
papelão decoradas, contendo no mínimo 300 a 305 g. Validade mínima
de 04 meses. Marca: Nestlé – item: 08 – quantidade: 01 – descrição:
pacote de biscoito champagne. Ingredientes básicos: açúcar, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo integral, amido, óleo
de soja, açúcar invertido, sal, fermento químico. Embalagem contendo
no mínimo 150 g. Validade mínima de 04 meses. Valores nutricionais
mínimos por porção de 30 g: valor calórico: 110 Kcal; carboidratos:
24 g; proteínas: 2,0 g; gordura total máx. de: 1,0 g. Marca: Visconti –
item: 09; quantidade: 01; descrição: pacote de batata palha. Ingredientes
básicos: batata, óleo ou gordura vegetal e sal. Embalagem: pacotes
contendo 140 g. Validade mínima de 04 meses. Valores nutricionais
mínimos por porção de 25 g.; valor calórico: 124 Kcal; carboidratos: 11
g; proteínas: 1,7 g; gordura total: 8 g. Marca: Visconti.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 74,48
PROCESSO N.º 32.622/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 211/17 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos
e eletrônicos, destinados ao uso de diversos setores desta prefeitura, com
entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. Validade do
Registro de Preços: 12 meses (até 14/11/2018). Órgão Gerenciador:
Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 720/17
Empresa: BRLINETECH LTDA – EPP.
Lote: 08

Item: 01
Descrição: Relê fotoelétrico, Carga máxima: 1.000 w, 127 v; tensão de
operações: 120/127 v; 50/60 hz; fabricado dentro das normas ABNT/
NBR vigentes.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 31,14
PROCESSO N.º 29.934/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 204/17
- Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de
locação de equipamentos e estruturas, destinados ao uso nos eventos
da Secretaria de Cultura e Eventos, de forma parcelada, por um período
de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
16/11/2018). Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.
Ata de Registro de Preços n.º 721/17
Empresa: CARLOS EDUARDO TAFURI – ME.
Lote: 01
Descrição: Canhão seguidor com mesa de comando acoplada ao
aparelho, lâmpada HMI 1.200 w, voltagem 220 v, consumo: 1500 w,
efeito strobo de 1 a 10 flash/segundo, disco com 5 cores mais branco, íris
motorizada, supercoolers de resfriamento.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 480,00
Lote: 03
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 02, equipamentos de som e
luz, para atender grupos musicais tipo 2: shows com bandas regionais,
bandas pequenas: voz e violão, aniversário da cidade e pequenos
eventos: equipamentos P.A.; 02 caixas sub woofer (mod. sb 800); 02
caixas definição (mod. kf 750) 01 mesa de som 24 x 04 vias; 01 rack
periférico (compressor, equalizador, crosover, etc); 01 aparelho de cd;
15 microfones (com fio); 02 microfones sem fio; back line de palco
(bateria, amplificador de baixo, amplificador de guitarra); 06 monitores
chão; 04 set lights; cabos e conexões.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.370,00
Lote: 04
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 03, equipamentos de som
e luz, para atender grupos musicais tipo 3: grupos locais, cerimoniais,
bandas pequenas, tipo rock, forró e bandas de baile, conforme segue:
equipamentos P.A.; 08 caixas mod kf 850 (sistema fly); 08 caixas mod
sb 1000; amplificadores: classe ab; cabos e conexões; 01 console 32
canais (digital/analógica); 01 rack periféricos (gate, compressor, eq);
equipamentos monitor; 01 amp. de baixo; 01 amp. de guitarra; 01 corpo
bateria (bb.cx.t1t2.hh); 01 console 32 x 8 vias; 06 monitores mod spot;
sistema side fill (l+r); microfones (quantidades necessárias); pedestais,
direct box (quantidades necessárias); amplificadores; cabos e conexões;
equipamento de iluminação; 24 refletores par 64 (foco 5, foco 1); 02
minibruts (06 lâmpadas); 04 set lights (1000 w); 01 rack dimmer; 01
console analógica 12 canais cabos e conexões.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.980,00
Lote: 05
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 04, quipamentos de som
de luz, para atender grupos musicais tipo 4: de cantores de 1º linha
(exemplo: Toquinho, Renato Teixeira, Paulinho da Viola, orquestras
sinfônicas e corais); equipamentos de pa; console importado de boa
qualidade com no mínimo 02 paramétricos, referência d m 2.000
yamaha; . 02 periféricos equalizadores klark teknik dn 360 ou similar; .
02 compressores de bx 160 ou similar; 02 spx 990 yamaha; . 01 md rec;
01 cd player; . pa compatível com local de show (até 5.000 pessoas); .
monitor: console deve ser importado de boa qualidade com no mínimo
dois paramétricos e no mínimo 08 auxiliares pré fader referência sm 20
soundcraft; . periféricos 04 equalizadores klark teknik dn 360 ou similar;
02 compressores dbx 160; . 01 spx 990 yamaha; . Monitores; clair
brothers am 12, eaw; mic shure sm 58 sem fio; mic shure sm 58 com
fio; direct box; sub de bateria; obs.: esses itens devem ser fornecidos
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em número compatível com o rider apresentado pela contratada. luz 36
par; gelatinas de acordo com rider de iluminação solicitado; 9 elipsoidal;
02 minibrutes (com 06 lâmpadas cada); 12 pc; 02 máquinas de fumaça
(com auxílio de ventiladores); mesa e módulo dimmer compatível para o
rider acima; 04 canhões móveis (com mesa digital); 01 canhão seguidor.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 2.880,00
Lote: 08
Descrição: Estrutura metálica de alumínio box truss q25, estrutura e
iluminação de palco média (específico para teatros, bandas e eventos
em geral); estruturas q 25 de alumínio, formato em trave, com tamanho
aproximado de 8, de frente x 4 de altura, contendo: 20 metros de treliças
com peças de 1 m, 2 m, 3 m, ½ m, 2 talhas, 2 sleves, 2 paus de carga,
2 bases, kit segurança, montagem conforme local. iluminação com
16 refletores par 64 led, com no mínimo 3 watts de potência cada, 04
mooving heads 575, 01 mesa dmx, 02 elipsoidais com gelatinas, 01
máquina de fumaça.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.147,00
Lote: 09
Descrição: Estrutura metálica de alumínio box truss q30, estrutura
e iluminação de palco para shows grandes (específico para shows de
grande porte), estruturas q 30 de alumínio, formato em quadrado com
tamanho de 10 de frente x 8 de profundidade x 5 de altura, contendo: 52
metros de treliças com peças de 1 m, 2 m, 3 m, ½ m, 4 talhas, 4 sleves, 4
paus de carga, 2 bases, kit segurança, montagem conforme local.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.800,00
Ata de Registro de Preços n.º 722/17
Empresa: CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO – ME.
Lote: 02
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 01
cerimonial pequeno, eventos com música mecânica: equipamentos p.a.;
02 caixas amplificadas com pedestal (mínimo 300 w); 02 monitores; 01
mesa de som 06 canais; 01 aparelho cd; cabos e conexões;
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 630,00
Lote: 17
Descrição: Palco 6 x 6
dimensões gerais: 6 m de frente; 6 m de fundo; piso em 1 nível; vão entre
piso e cobertura de 7 metros em toda a extensão do palco; piso: piso
em estrutura tubular de aço, coberto com madeirite de 20 mm pintado
na cor preta, com capacidade de suporte igual ou superior a 450 kg/m²
(estático), conforme normalização da ABNT; todo revestido com carpete
cor grafite. medidas: 2 m de altura do solo, 6 m de frente (livre) e 6 m de
fundo (livre). o piso não contém emendas com relevo ou depressões, sua
superfície é completamente uniforme. cobertura: cobertura em estrutura
tubular de aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para
3.000 kg, em duas águas, coberta com lona tipo PVC k100 na cor branca
externa e interna na cor gelo; vão-livre: 7,00 m do piso do palco até o
teto; house-mix: em estrutura tubular de aço galvanizado em 1 nível com
medidas: 5,00 m de frente, 4,00 m de fundo; piso com 0,60 m do solo; as
laterais e o fundo deverão ter fechamento em lona tipo PVC branca; as
laterais, fundo e frente deverão ser cercados com grades de proteção; a
house-mix deverá ser montada lateralmente na frente do palco; escada:
01 (uma) escada na lateral traseira, em estrutura metálica (ou madeira)
com acabamento em madeira pintada, emborrachada ou acarpetada na
cor preta com corrimão, conforme normas da ABNT e contru de no
mínimo 1,5 m de largura; fechamento de fundo do palco: 01 fechamento
de fundo de palco na cor preta (isolamento visual), com medidas mínimas
de: 8,0 m de comprimento, 7,0 m de altura (a medida do piso do palco
à cobertura); fechamento de lateral do palco: 02 fechamentos para as
laterais do palco com medidas mínimas de: 6,0 m de comprimento x 7,0
m de altura (manter abertura ou recorte para a área de serviço e acesso
das escadas laterais traseiras). fechamento de saia do palco: toda a “saia”

do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechado em
tecido ou tnt (tecido-não-tecido) preto de gramatura 100 na cor preta;
estrutura para fly p.a. 02 torres de sustentação para pa no sistema fly em
estrutura tubular de aço galvanizado com capacidade para até 2.500 kg
(cada). a estrutura deve ter: altura mínima de 10 m e vão-livre de 3 m.
obs: as estruturas de fly p.a., são independentes da estrutura de palco.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 839,00
Lote: 21
Descrição: Palco metálico novo sistema flyers para caixas 8 x 6 m,
dimensões gerais: 8 m de frente, 6 m de fundo, piso em 1 nível, vão entre
piso e cobertura de 7 metros em toda a extensão do palco; piso: piso
em estrutura tubular de aço, coberto com madeirite de 20 mm pintado
na cor preta, com capacidade de suporte igual ou superior a 450 kg/m²
(estático), conforme normalização da ABNT. todo revestido com carpet
cor grafit. medidas: 2 m de altura do solo, 8 m de frente (livre) e 6 m de
fundo (livre); o piso não contém emendas com relevo ou depressões, sua
superfície é completamente uniforme; cobertura: cobertura em estrutura
tubular de aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para
3.000 kg, em duas águas, coberta com lona tipo PVC k100 na cor branca
externa e interna na cor gelo; vão-livre: 7,00 m do piso do palco até o
teto; house-mix em estrutura tubular de aço galvanizado em 1 nível com
medidas: 5,00 m de frente, 4,00 m de fundo; piso com 0,60 m do solo; as
laterais e o fundo deverão ter fechamento em lona tipo PVC branca; as
laterais, fundo e frente deverão ser cercados com grades de proteção; a
house-mix deverá ser montada lateralmente na frente do palco; escada:
01 (uma) escada na lateral traseira, em estrutura metálica (ou madeira)
com acabamento em madeira pintada, emborrachada ou acarpetada na
cor preta com corrimão, conforme normas da ABNT e contru de no
mínimo 1,5 m de largura; fechamento de fundo do palco: 01 fechamento
de fundo de palco na cor preta (isolamento visual), com medidas mínimas
de: 8,0 m de comprimento, 7,0 m de altura (a medida do piso do palco
à cobertura); fechamento de lateral do palco; 02 fechamentos para as
laterais do palco com medidas mínimas de: 6,0 m de comprimento x 7,0
m de altura (manter abertura ou recorte para a área de serviço e acesso
das escadas laterais traseiras). fechamento de saia do palco: toda a “saia”
do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechado em
tecido ou tnt (tecido-não-tecido) preto de gramatura 100 na cor preta;
estrutura para fly p.a. 02 torres de sustentação para pa no sistema fly em
estrutura tubular de aço galvanizado com capacidade para até 2.500 kg
(cada). a estrutura deve ter: altura mínima de 10 m e vão-livre de 3 m;
obs: as estruturas de fly p.a., são independentes da estrutura de palco.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.399,00
Ata de Registro de Preços n.º 723/17
Empresa: POWER SOUND LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME.
Lote: 06
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 05, equipamentos de pa;
console importado de boa qualidade, com no mínimo 02 paramétricos;
referência gr 2000 yamaha; 02 periféricos equalizadores klark, teknik dn
360 ou similar; 02 compressor de bx 160 ou similar; 02 spx 990 yamaha;?
01 md rec; ?01 cd player; pa compatível com local de show (até 5.000
pessoas); monitor; console deve ser importado de boa qualidade com no
mínimo dois paramétricos e no mínimo 08 auxiliares pré fader referência
sm 20 soundcraft; periféricos 04 equalizadores klark teknik dn 360 ou
similar; 02 compressores dbx 160; 01 spx 990 yamaha; Monitores; clair
brothers am 12, eaw; mic shure sm 58 sem fio; mic shure sm 58 com
fio; direct box; sub de bateria; obs.: esses itens devem ser fornecidos
em número compatível com o rider apresentado pela contratada. luz; 36
par; gelatinas de acordo com rider de iluminação solicitado; 9 elipsoidal;
02 minibrutes (com 06 lâmpadas cada); 12 pc; 02 máquinas de fumaça
(com auxílio de ventiladores); mesa e módulo dimmer compatível para o
rider acima; 04 canhões móveis (com mesa digital); 01 canhão seguidor.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 2.400,00
Lote: 07
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Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 06, locação diária de sistema
de sonorização de grande porte: 24 caixas acústicas de subgrave; 24
caixas acústicas line array amplificadas, para médias e altas frequências;
08 potências 10.000 watts rms 08 potências 5.000 watts rms; 04 potências
3000 watts rms; 02 processadores digitais com 04 entradas e 08 saídas;
04 caixas acústicas de subgrave para o side fill; 04 caixas acústicas para
medias e altas frequências para o side fill; 02 potências 10.000 watts rms
para o side fill; 02 potências 5.000 watts rms para o side fill; 02 potências
3.000 watts rms para o side fill; 02 processadores digitais para o side fill;
02 consoles digitais pa e monitor; 01 console digital de 64 canais para
o pa; 01 console digital de 64 canais de entrada e 24 saídas individuais
para os monitores; 01 sistema de intercomunicação entre os consoles;
16 qualizadores analógicos de 31 bandas estéreo; 06 efeitos digitais; 32
canais de compressores; 32 canais de gate; 08 potências 2.000 watts rms
para os monitores; 20 monitores de duas vias; torres de dalay: 03 torres
de dalay contendo cada uma 08 caixas igual do sistema do pa line arrray
com respectivos amplificadores e periféricos . 02 amplificadores fender
the twin, twin reverb, deville ou deluxe; 02 amplificadores marshall jcm
900, 100 watts, com 02 caixas 4 x 12 marshal; 02 amplificadores para
contrabaixo, ampeg svt iv pro amp, com 02 caixas 8 x10 ampeg classic
ou galien krueger gk 800, com 02 caixas 8 x 10 gk; 02 baterias acústicas
completas tama, pearl ou dw; 30 microfones boom para coral com 1.000
vozes; 06 microfones sem-fio, transmissão em uhf, shure beta 58; 02
microfones shure beta 52; 10 microfones shure sm 57; 12 microfones
para voz, dinâmico cardióide, shure sm 58; 06 microfones, shure sm 98;
03 microfones akg c 460; 02 microfones akg c414; 02 microfones akg
c 480; 04 head set; 02 lapelas violão; 06 ear phone shure psm 400; 30
praticáveis; 90 pedestais; 01 multicabo 64 vias, 72 microfones sendo:
16 ardióides, 16 supercardióides, 08 shotgun, 04 pzm, 08 para a bateria
acústica, 12 hipercardióides e 08 com garras para metais; 12 direct box;
01 main power de 5000 watts; 01 kit de cabos para interligar o sistema;
01 aparelho de cd; 01 aparelho de md; 01 aparelho de tape deck; 01
kit para dj, sendo: 02 pick-ups, 02 cdj e 01 mixer compatível; equipe:
03 técnicos de som; 01 auxiliar e carregadores; sistema de cdj mais
periféricos necessários para serviço de dj. E todo cabeamento necessário
incluso neste pacote; incluso: transporte; montagem; desmontagem;
equipe técnica; seguro; responsabilidade civil pela segurança dos
equipamentos; iluminação; locação diária de sistema de iluminação de
grande porte: 120 canhões par 64 focos 1, 2 e 5; 12 módulos de dimmer
digitais de 12 canais; 01 mesa controladora digital de 48 canais dmx 512;
24 movies heads spot 1.200; 18 moving heads wash 575; 18 moving
beem, 16 ribaltas led, 24 par; led 3 w 18 elipsoidais; 18 pc de 1.000
watts; 18 fresnel de 1000 watts; 12 set lites de 1.000 watts; 12 colortran
de 500 watts; 03 canhões seguidores de 1.200 watts; 12 minibrutts de
06 lâmpadas; 01 kit de cabos para o sistema; 186 metros lineares de
treliças de alumínio q 50; 16 talhas com capacidade de carga de 01
tonelada cada; 02 técnicos de luz; 03 operadores de canhão seguidor;
04 auxiliares.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 8.930,00
Ata de Registro de Preços n.º 724/17
Empresa: BAUHAUS DO BRASIL LTDA – EPP.
Lote: 10
Descrição: Estruturas metálicas, estrutura metálica para formação de
arquibancada com 06 (seis) degraus, mais passarela de 1,40 m, para
cobrir uma área de 50 m lineares, sendo 20 m de largura e 30 m de
comprimento, ligadas com curvas em 04 (quatro) cantos, devendo 50
m serem cobertos com lona na cor branca; degraus em estrutura tubular
em aço, coberto com compensado naval de 20 mm, fabricado com
estrutura de metalon de 40 x 60 mm, pintado na cor preta, guarda-corpo
e grades parapeito em toda sua extensão frente e laterais com 1,10 m de
altura e fundo com 2 m de altura, com capacidade de suporte conforme
normatização da ABNT, montadas numa estrutura metálica acima de
1,10 m do solo e lances de escadas com acesso traseiro, conforme as
normas da ABNT.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 14.800,00

Lote: 26
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 6 x 6 x 2,20 m, com
fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha quando
locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 500,00
Ata de Registro de Preços n.º 725/17
Empresa: FLUXION EVENTOS LTDA – ME.
Lote: 13
Descrição: Gerador silencioso 200 kva, diesel, trifásico, tensão nominal
100/110/115/120/127/200/220/230/240 vac, 60 hz de frequência.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.690,00
Lote: 16
Descrição: Grade tipo barricada de proteção
grade tipo barricada de proteção metálica para contensão de público
(para grandes shows), modulada com encaixes e travamento, medindo 1
m de comprimento por 1,20 m de altura para fechamento frente de palco.
Unidade: MT
Valor Unitário: R$ 29,00
Ata de Registro de Preços n.º 726/17
Empresa: EXON EVENTOS EIRELI – EPP.
Lote: 12
Descrição: Gerador, gerador silencioso 450 ka; diesel; trifásico;
tensão nominal 100/110/115/120/127/200/220/230/240 vac; 60hz de
frequência.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 2.230,00
Lote: 14
Descrição: Gerador silencioso 50kva, diesel, trifásico, tensão nominal
100/110/115/120/127/200/220/230/240 vac, 60hz de frequência.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.080,00
Lote: 27
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 8 x 8 x 2,20 m, com
fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha quando
locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 800,00
Ata de Registro de Preços n.º 727/17
Empresa: ALLAN DE LIMA PEREIRA – ME.
Lote: 15
Descrição: Grade de proteção metálica, grade de proteção metálica,
modulada com encaixe e travamento medindo 02 metros de comprimento
e 1,10 metros de altura, com pintura nova. Meses básicos: fevereiro,
maio, junho, julho e dezembro.
Unidade: MT
Valor Unitário: R$ 1.95
Lote: 24
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 4 x 4 x 2,20 m, com
fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha quando
locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 169,00
Lote: 25
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 5 x 5 x 2,20 m, com
fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha quando
locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
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Ata de Registro de Preços n.º 728/17
Empresa: GE GESTAO ESTRATEGICA LTDA EPP.
Lote: 20
Descrição: Palco metálico novo sistema flyers para caixas 16 x 14 m,
dimensões gerais: 16 m de frente; 14 m de fundo; piso em 1 nível; vão
entre piso e cobertura de 7 metros em toda a extensão do palco; piso: piso
em estrutura tubular de aço, coberto com madeirite de 20 mm pintado
na cor preta, com capacidade de suporte igual ou superior a 450 kg/m²
(estático), conforme normalização da ABNT. todo revestido com carpete
cor grafite. Medidas: 2 m de altura do solo, 16 m de frente (livre) e 14 m
de fundo (livre). o piso não contém emendas com relevo ou depressões,
sua superfície é completamente uniforme. obs: o palco deverá conter
guarda-corpo nas laterais e fundo. cobertura: cobertura em estrutura
tubular de aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para
3.000kg, em duas águas, coberta com lona tipo PVC k100 na cor branca
externa e interna na cor gelo. vão-livre: 7,00 m do piso do palco até o
teto; house-mix em estrutura tubular de aço galvanizado em 2 níveis
com medidas: 5,00 m de frente, 4,00 m de fundo; primeiro piso com
0,60 m do solo, segundo piso deverá ter estrutura para a sustentação de 2
canhões seguidores (1.000 kg); sobre o segundo piso deverá ser instalada
uma cobertura para proteção contra sol ou chuva da área destinada aos
canhões seguidores; as laterais e o fundo deverão ter fechamento em lona
tipo PVC branca; as laterais, fundo e frente deverão ser cercados com
grades de proteção; a house-mix deverá ser montada lateralmente na
frente do palco; área de serviço: 02 áreas de serviço (backstage) coberta
com medidas de: 5,0 metros x 5,0 metros; 1. as laterais da área de serviço
deverão ter fechamento em lona tipo PVC branca; 2. o piso da área de
serviço deve estar nivelado e acoplado com o piso do palco; escada:
01 (uma) escada na lateral traseira, em estrutura metálica (ou madeira)
com acabamento em madeira pintada, emborrachada ou acarpetada na
cor preta com corrimão, conforme normas da ABNT e contru de no
mínimo 1,5 m de largura; rampa de acesso conforme normas da ABNT;
fechamento de fundo do palco; 01 fechamento de fundo de palco na
cor preta (isolamento visual), com medidas mínimas de: 16,0 m de
comprimento, 7,0 m de altura (a medida do piso do palco à cobertura);
fechamento de lateral do palco: 02 fechamentos para as laterais do palco
com medidas mínimas de: 14,0 m de comprimento x 7,0 m de altura
(manter abertura ou recorte para a área de serviço e acesso das escadas
laterais traseiras). guarda-corpo; fechamento de saia do palco: toda a
“saia” do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechado
em tecido ou tnt (tecido-não-tecido) preto de gramatura 100 na cor preta.
estrutura para fly p.a; 02 torres de sustentação para pa no sistema fly em
estrutura tubular de aço galvanizado com capacidade para até 2.500kg
(cada). a estrutura deve ter: altura mínima de 10 m e vão-livre de 3 m.
obs: as estruturas de fly p.a., são independentes da estrutura de palco.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 9.450,00
Ata de Registro de Preços n.º 729/17
Empresa: F. L. SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP.
Lote: 18
Descrição: Palco metálico novo sistema flyers para caixas 10 x 08 m,
dimensões gerais: 10 m de frente; 08 m de fundo; piso em 1 nível; vão
entre piso e cobertura de 7 metros em toda a extensão do palco; piso: piso
em estrutura tubular de aço, coberto com madeirite de 20 mm pintado
na cor preta, com capacidade de suporte igual ou superior a 450 kg/m²
(estático), conforme normalização da ABNT. todo revestido com carpet
cor grafit. medidas: 2 m de altura do solo, 10 m de frente (livre) e 8 m de
fundo (livre); o piso não contém emendas com relevo ou depressões, sua
superfície é completamente uniforme; cobertura: cobertura em estrutura
tubular de aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para
3.000 kg, em duas águas, coberta com lona tipo PVC k100 na cor branca
externa e interna na cor gelo; vão-livre: 7,00 m do piso do palco até o
teto; house-mix em estrutura tubular de aço galvanizado em 1 nível com
medidas: 5,00 m de frente, 4,00 m de fundo piso com 0,60 m do solo; as
laterais e o fundo deverão ter fechamento em lona tipo PVC branca; as

laterais, fundo e frente deverão ser cercados com grades de proteção; a
house-mix deverá ser montada lateralmente na frente do palco; escada:
01 (uma) escada na lateral traseira, em estrutura metálica (ou madeira)
com acabamento em madeira pintada, emborrachada ou acarpetada na
cor preta com corrimão, conforme normas da abnt e contru de no mínimo
1,5 m de largura; fechamento de fundo do palco: 01 fechamento de
fundo de palco na cor preta (isolamento visual), com medidas mínimas
de: 10,0 m de comprimento, 7,0 m de altura (a medida do piso do palco
à cobertura); fechamento de lateral do palco; 02 fechamentos para as
laterais do palco com medidas mínimas de: 8,0 m de comprimento x 7,0
m de altura (manter abertura ou recorte para a área de serviço e acesso
das escadas laterais traseiras). fechamento de saia do palco: toda a “saia”
do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechado em
tecido ou tnt (tecido-não-tecido) preto de gramatura 100 na cor preta;
estrutura para fly p.a. 02 torres de sustentação para pa no sistema fly em
estrutura tubular de aço galvanizado com capacidade para até 2.500 kg
(cada). a estrutura deve ter: altura mínima de 10 m e vão-livre de 3 m;
obs: as estruturas de fly p.a., são independentes da estrutura de palco.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.600,00
Lote: 19
Descrição: Palco metálico novo sistema flyers para caixas 10 x 12 m,
dimensões gerais: 12 m de frente; 10 m de fundo. piso em 1 nível; vão
entre piso e cobertura de 7 metros em toda a extensão do palco; piso: piso
em estrutura tubular de aço, coberto com madeirite de 20 mm pintado
na cor preta, com capacidade de suporte igual ou superior a 450 kg/m²
(estático), conforme normalização da ABNT. todo revestido com carpet
cor grafit. medidas: 2 m de altura do solo, 12 m de frente (livre) e 10 m de
fundo (livre); o piso não contém emendas com relevo ou depressões, sua
superfície é completamente uniforme. cobertura: cobertura em estrutura
tubular de aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para
3.000kg, em duas águas, coberta com lona tipo PVC k100 na cor branca
externa e interna na cor gelo; vão-livre: 7,00 m do piso do palco até o
teto; house-mix: em estrutura tubular de aço galvanizado em 1 nível
com medidas: 5,00 m de frente, 4,00 m de fundo; primeiro piso com
0,60 m do solo; segundo piso deverá ter estrutura para a sustentação de 2
canhões seguidores (1.000 kg); sobre o segundo piso deverá ser instalada
uma cobertura para proteção contra sol ou chuva da área destinada aos
canhões seguidores; as laterais e o fundo deverão ter fechamento em
lona tipo pvc branca; as laterais, fundo e frente deverão ser cercados
com grades de proteção; a house-mix deverá ser montada lateralmente
na frente do palco; área de serviço: 01 área de serviço (bacstage) coberta
com medidas de: 5,00 x 5,00 m; as laterais da área de serviço deverão
ter fechamento em lona tipo PVC branca; o piso da área de serviço deve
estar nivelado e acoplado com o piso do palco; escadas: 01 (uma) escada
na lateral traseira, em estrutura metálica (ou madeira) com acabamento
em madeira pintada, emborrachada ou acarpetada na cor preta com
corrimão, conforme normas da abnt e contru de no mínimo 1,5 m de
largura; fechamento de fundo do palco: 01 fechamento de fundo de palco
na cor preta (isolamento visual), com medidas mínimas de: 12,0 m de
comprimento, 7,0 m de altura (a medida do piso do palco à cobertura);
fechamento de lateral do palco; 02 fechamentos para as laterais do palco
com medidas mínimas de: 10,0 m de comprimento x 7,0 m de altura
(manter abertura ou recorte para a área de serviço e acesso das escadas
laterais traseiras); fechamento de saia do palco: toda a “saia” do palco
(espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechado em tecido ou
tnt (tecido-não-tecido) preto de gramatura 100 na cor preta; estrutura
para fly p.a. 02 torres de sustentação para pa no sistema fly em estrutura
tubular de aço galvanizado com capacidade para até 2.500 kg (cada).
a estrutura deve ter: altura mínima de 10 m e vão-livre de 3 m; obs: as
estruturas de fly p.a., são independentes da estrutura de palco.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 2.000,00
Lote: 22
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 10 x 10 x 2,50
m, com fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha
quando locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
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Lote: 23
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 10 x 10 x 3,50
m, com fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha
quando locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 800,00
PROCESSO N.º 26.882/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 189/17 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos
 lista 39/2017, destinados ao atendimento dos pacientes da Secretaria
Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 730/17
Empresa: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Lote: 01
Descrição: Amiodarona, Cloridrato 200 Mg Comprimido.
Marca: Geolab
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,28
Lote: 15
Descrição: Isossorbida, Mononitrato 40 Mg Comprimido.
Marca: Zydus Nikkho
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,155
Ata de Registro de Preços n.º 731/17
Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Lote: 02
Descrição: Amoxicilina 500 mg Cápsula.
Marca: Prati – Donaduzzi
Unidade: CAP
Valor Unitário: R$ 0,125
Ata de Registro de Preços n.º 732/17
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA.
Lote: 04
Descrição: Codeína 30 Mg Comprimido.
Marca: Cristália
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,707
Lote: 11
Descrição: Haloperidol Decanoato 70,52 Mg/Ml, injetável.
Marca: Cristália
Unidade: AM
Valor Unitário: R$ 5,10
Lote: 12
Descrição: Hipromelose 0,3% + Dextrano 70 0,1%, solução oftálmica
frasco com 15 ml.
Marca: Latinofarma
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 10,50
Lote: 20
Descrição: Tobramicina Colírio 3 Mg, solução oftálmica estéril, frasco
plástico conta-gotas contendo 5 ml. Cada gota da solução contém
aproximadamente 0,1 mg de tobramicina (cada 1 ml = 30 gotas).
Marca: Latinofarma
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 7,10

Ata de Registro de Preços n.º 733/17
Empresa: PORTAL LTDA.
Lote: 05
Descrição: Dexametasona 0,1% Solução Oftálmica Estéril, frasco 5 ml.
Marca: Novartis
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,624
Lote: 06
Descrição: Dexametasona Elixir 0,5 Mg/5ml, fr. 100 ml.
Marca: Farmace
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 1,229
Lote: 08
Descrição: Dipirona 500 mg/Ml Gotas, frasco com 10 ml.
Marca: Farmace
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 0,571
Lote: 13
Descrição: Insulina Humana Nph 100ui/Ml Frasco Com 10 Ml, uso
adulto e pediátrico.
Marca: Novo Nordisk
Unidade: FRP
Valor Unitário: R$ 12,17
Lote: 14
Descrição: Insulina Humana Regular 100ui/Ml Frasco Com 10 Ml, uso
adulto e pediátrico.
Marca: Novo Nordisk
Unidade: FRP
Valor Unitário: R$ 12,17
Ata de Registro de Preços n.º 734/17
Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
Lote: 07
Descrição: Diltiazen 30 Mg Comprimido.
Marca: EMS
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,15
Ata de Registro de Preços n.º 735/17
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
Lote: 09
Descrição: Enoxaparina Sódica 80 Mg/0,8 Ml Sc – seringa pré –
carregada.
Marca: Eurofarma
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,00
Ata de Registro de Preços n.º 736/17
Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Lote: 10
Descrição: Fluormetolona 1 Mg, suspensão oftálmica estéril. frasco
plástico conta-gotas contendo 5 ml de acetato de fluormetolona (1,0 mg/
ml). Cada ml (30 gotas) contém: 1,0 mg de acetato de fluormetolona, ou
seja, 0,03 mg de acetato de fluormetolona por gota.
Marca: Novartis
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 13,60
Ata de Registro de Preços n.º 737/17
Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
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- Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de
locação de estruturas de decoração e iluminação de praças e ruas de
Atibaia, incluindo serviços de montagem e desmontagem, destinada
ao uso da Secretaria de Cultura e eventos, de forma parcelada, por um
período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses
(até 17/11/2018). Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.

Lote: 17
Descrição: Metilfenidato 10 Mg Cápsula De Liberação Prolongada.
Marca: Novartis
Unidade: CAP
Valor Unitário: R$ 2,17
Ata de Registro de Preços n.º 738/17
Empresa: DIMASTER – COMÉRCIO
HOSPITALARES LTDA.

DE

PRODUTOS

Lote: 18
Descrição: Salbutamol 100mcg/Dose Spray Oral, frasco com 200 doses.
Marca: Glenmark
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 7,24
Ata de Registro de Preços n.º 739/17
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
Lote: 19
Descrição: Suxametônio, Cloreto De 500 Mg/Ml, frasco ampola.
Marca: Blau
Unidade: FRP
Valor Unitário: R$ 18,60
Ata de Registro de Preços n.º 740/17
Empresa:
DMC
DISTRIBUIDORAS,
MEDICAMENTOS EIRELI - EPP.

COMÉRCIO

D

Lote: 21
Descrição: Verapamil 120 Mg Comprimido.
Marca: Biosintética
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,81
PROCESSO N.º 36.359/17 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/17
- Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de
locação de iluminação de Natal, destinada ao uso das Secretarias e
Coordenadorias desta Prefeitura, de forma parcelada, por um período
de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses (até
17/11/2018). Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 741/17
Empresa: JOLMIR BORMANN ME.
Lote: 01
Item: 01
Unidade: SE
Descrição: Iluminação com cascata, prestação de serviço para
iluminação com cascata pelo período de 30 dias, formada por conjunto
de 900 lâmpadas de LED de alto-brilho fixas, com fio branco com plugue
macho e fêmea, com tensão de 220 V, fio com 02 metros de altura por
03 metros de comprimento, possibilitando emenda, com isolamento na
caixa conversora; O material deverá ter resistência a interpéries.
Valor Unitário: R$ 422,00
Item: 02
Unidade: SE
Descrição: Iluminação em led para árvores naturais, prestação de serviço
para iluminação de árvores pelo período de 30 dias, com mangueira de
LED, sendo cada mangueira com 100 LED, com comprimento mínimo
de 06 metros cada, pino macho e fêmea, possibilitando emenda em até
20 conjuntos, com tensão de 220 V, com isolamento na caixa conversora,
nas cores branco frio, branco quente e amarelo; O material deverá ter
resistência a interpéries.
Valor Unitário: R$ 460,00
PROCESSO N.º 36.361/17 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 091/17

Ata de Registro de Preços n.º 742/17
Empresa: JOLMIR BORMANN ME.
Lote: 01
Unidade: SE
Descrição: Árvore de natal com 15 metros, prestação de serviço de
locação, montagem, instalação elétrica, desmontagem e manutenção
corretiva: 01 árvore-de-natal tridimensional, medindo aproximadamente
15 m de altura e aproximadamente 06 m de diâmetro, com estrutura de
painéis confeccionados em perfil 0,002 mx0,002 m em aço 1010/1020,
com pintura eletrostática na cor verde, contendo em seu interior
barramento cruzado perpendicularmente, com diâmetro de 0,05 m em
aço 1060 para fixação de decorações suplementares; conjunto estrutural
completo com a ponteira tridimensional em formato de estrela de 8
pontas, com medida aproximada de 2,5 m de altura, contornada com
mangueira de LED, com 2 fios, espessura de 13 mm, com 28 LED a
cada 01 (um) metro, em cor branca e 220 Volts; 150 tubos de snowfall
de 01 m, com LED de 220 Volts; 200 strobos de 10 Watts e 220 Volts;
cordões de LED alto-brilho, cor branca, estático, com 100 lâmpadas por
metro, plugue macho / fêmea, potência 55 Watts, fio verde de 220 Volts,
com 100 LEDS cada cordão, sendo que o comprimento mínimo de cada
unidade deve ter 06 metros, com pino macho e fêmea, possibilitando
emenda em até cinco conjuntos; fio elétrico de 2 m x 0,5 m, tensão
220 Volts, com isolamento na caixa conversora e com resistência a
intempéries;
Valor Unitário: R$ 93.500,00
Lote: 04
Unidade: SE
Descrição: Cenografia em formato de castelo, prestação de serviços de
locação, montagem, desmontagem, montagem elétrica e manutenção
corretiva de: 01 cenografia em formato de castelo contendo 04
torres, sacadas e muros, sendo que sua altura é de aproximadamente
8,00 m, o comprimento de aproximadamente 7,00 m e a largura de
aproximadamente 1,30 m; confeccionado com estrutura em tubo metálico
30x20 e 20x20, material impresso digital com resistência a intempéries,
vigas de sustentação de 0,12 x 0,06x4m, compensado e tinta acrílica; 02
caixas de presente no formato grande, com a altura de aproximadamente
1,50 m, com largura e comprimento medindo aproximadamente 01 m,
confeccionadas em estrutura metálica 20 x 20 mm com pintura acrílica;
revestimento em PVC flexível com passagem de luz com motivos
natalinos; a tampa deverá ter o formato de laço confeccionada em PSAI
de 20 mm conformado nas cores ouro e vermelho; o material deverá ser
de resistência mecânica e a intempéries; 02 representações de bonecos
soldadinho de chumbo tridimensionais com a altura aproximada de 02
m, confeccionados em poliestireno rígido, acabamento com resina e
fibra de vidro, textura e pintura acrílica, nas cores branco, vermelho,
preto, azul e cor de pele; o material deverá ser de resistência mecânica e
a intempéries; 06 representações de duendes tridimensionais masculinos
confeccionados em poliestireno rígido, acabamento com resina e fibra
de vidro, textura e pintura acrílica, nas cores brancas, vermelhas, pretas,
amarelas, azul, cor de pele e verde; o material deverá ser de resistência
mecânica e a intempéries; 02 representações de ursos tridimensionais,
resinados com a altura mínima de 1,50 m, confeccionado em pelúcia,
acabamento com pintura acrílica na cor marrom. O material deverá ser
de resistência mecânica e a intempéries; 02 vasos redondos com 0,70
m de altura, 0,50 m de diâmetro, confeccionados em compensado, com
material impresso digital autoadesivo com motivos natalinos, com
resistência a intempéries; 18 jardineiras medindo aproximadamente 0,40
m de comprimento, 0,20 m de altura, 0,20 m de largura, com material
impresso digital autoadesivo com motivos natalinos, com resistência
a intempéries, com flores vermelhas temáticas, artificiais, sendo que
uma tem o formato de carriola, e uma o formato de bicicleta; 08 caixas
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de presente com a altura, largura e comprimento de aproximadamente
0,50 m, confeccionadas em compensado, com material impresso
digital autoadesivo com motivos natalinos com resistência mecânica
e a intempéries; iluminação: projetores, cortina de leds e lâmpadas
econômicas tensão 220 volts;
Valor Unitário: R$ 32.500,00

Lote: 06
Unidade: SE
Descrição: Decoração com cascata de leds E Painel com figura luminosa
para prédios públicos, iluminação com cascata de LED com 2 m de
altura: prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem,
instalação elétrica e manutenção corretiva: iluminação com cascata
formada por conjunto de 900 lâmpadas de leds de alto-brilho fixas, com
fio branco com plug macho e fêmea, com tensão de 220 V, fio com 02 m
de altura por 03 m de comprimento, pino macho e fêmea, possibilitando
emenda, tensão de 220 Volts, com isolamento na caixa conversora. a
instalação deverá ser feita para o total de aproximadamente 80 m de
extensão. O material deverá ter resistência a intempéries; painel com
figura luminosa: figura luminosa em formato de 05 estrelas e arabescos
confeccionados em chapas de 1/2 x 1/8, dobrado artesanalmente, com
medidas aproximadas de 0,80 m de altura e 02,00 m de comprimento,
confeccionado em estrutura metálica de 0,02mx,0,02m, pintada com
fundo anticorrosivo e pintura sintética, com acabamento duplo de 15
m de mangueira de LED de 02 fios, com espessura de 13 mm, sendo
28 LEDS a cada 01 metro, consumo de aproximadamente 03 Watts por
metro, na cor branca e com tensão de 220 V; fixação por braçadeiras
de aço, com isolamento elétrico, fixadas com parafuso passante com
arruela, porca e contraporca em material resistente a intempéries; a
instalação deverá ser feita para o total de 05 painéis;
Valor Unitário: R$ 15.900,00
Lote: 07
Unidade: SE
Descrição: Decoração do coreto Silvio Caldas, prestação de serviço de
locação, montagem e desmontagem, instalação elétrica e manutenção
corretiva: decoração do coreto Sílvio Caldas com figura luminosa em
formato de 05 estrelas e arabescos confeccionados em chapas 1/2 x
1/8, dobrado artesanalmente, com medidas aproximadas de 0,80 m de
altura e 2,00 m de comprimento, confeccionado em estrutura metálica
0,02x,0,02m, pintada com fundo anticorrosivo e pintura sintética.
Acabamento duplo de 15 m de mangueira de led de 02 fios, espessura de
13 mm, com 28 LEDS a cada 01 metro, na cor branca e com tensão de
220 V; fixação por braçadeiras de aço, com isolamento elétrico, fixadas
com parafuso passante com arruela, porca e contraporca. O material
deve ser resistente a intempéries; iluminação com aproximadamente 250
m de mangueira de LED de 02 fios, com espessura de 13 mm, sendo 28
LEDS a cada 1 metro, na cor branca e com tensão de 220 V, fixação por
braçadeiras, resistente a intempéries.
Valor Unitário: R$ 14.690,00
Lote: 08
Unidade: SE
Descrição: Decoração em painel aramado para ruas, prestação de
serviço de locação, montagem, instalação elétrica, desmontagem e
manutenção corretiva; estruturas construídas com armações de ferro
que recebem tratamento superficial com pintura liquida na cor preta,
moldadas com temas natalinos e que recebem a aplicação de mangueiras
luminosas contornando os formatos e base de fixação em poste de rua;
características: altura e 2,00 m e largura de 1,00 m, com potência de 220
W; modelos: modelo 01: figura iluminada, com desenhos de 02 presentes
com laços e 05 estrelas de 05 pontas; modelo 02: figura iluminada, com
desenhos de 02 sinos com laços, 04 estrelas de 05 pontas e arabescos;
modelo 03: figura iluminada, com desenhos de 01 guirlanda com laço e
06 estrelas de 05 pontas.
Valor Unitário: R$ 717,00
Lote: 09
Unidade: SE
Descrição: Decoração praça Miguel Vairo, prestação de serviços de

locação, montagem e desmontagem, instalação elétrica e manutenção
corretiva, contendo: 01 (uma) unidade de escultura tridimensional de
casa do Papai Noel (sem acesso interno), medindo 3,5 m de altura x
03 m de largura x 3,5 m de comprimento, confeccionada em trainéis
de madeira compensada, resinada, para maior resistência, e detalhes em
alto-relevo em isopor (EPS) de alta densidade, laminado em fibra de
vidro, sendo toda a estrutura com acabamentos para receber pintura de
tinta esmalte de alta resistência; efeito nevado no telhado com manta
acrílica e aplicação de cascata com microlâmpadas; contorno externo da
porta, janelas e beiral do telhado com aplicação de festão verde 30 cm
x 30 cm, com 160 galhos entrelaçados decorados com bolas natalinas
e iluminado; 02 (duas) unidades de caixas de presentes com bonecos
de neve, sendo caixas gigantes, com altura de aproximadamente 1,5
m de largura e 1,0 m de comprimento, confeccionadas em madeira
compensada naval, forração em lona adesiva e laço lateral em material
compensado flexível e forrado. na parte de cima de cada caixa conter 1
(uma) escultura tridimensional de boneco de neve em isopor laminado
com acabamentos e finalizados com pintura epóxi de alta resistência,
medindo 01 m de altura; 02 (duas) unidades de escultura tridimensional
de bonecos de neve em isopor laminado medindo 02 m de altura, com
acabamentos e finalizados com pintura epóxi de alta resistência; 01
(uma) unidade de escultura tridimensional de Papai Noel com rena em
isopor laminado, com acabamentos e finalizados com pintura epóxi
de alta resistência, sendo o papai noel medindo 2,5 m de altura e rena
medindo 1,50 m de altura; 01 (uma) unidade de conjunto tridimensional
contendo 05 (cinco) caixas de presentes em compensado naval com
forração em vinil adesivo, medindo 01 m de altura x 1,5 m de largura x
1,5 m de profundidade; - cercadinho de madeira de pinos aparelhados
com aproximadamente 20 m de comprimento e 0,90 m de altura, com
pintura em tinta esmalte na cor branca; iluminação a ser utilizada para
esse conjunto de decorações: 08 refletores de 500 W para iluminação
direta, cascatas e cordões de led blindado e mangueira luminosa.
Valor Unitário: R$ 166.000,00
Lote: 11
Unidade: SE
Descrição: Tubo de snowfall em led de 80 cm, prestação de serviço de
locação, montagem, instalação elétrica, desmontagem e manutenção
corretiva; iluminação de galhos de árvores com tubo de snowfall de 80
cm, com LEDS brancos, com movimento snowfall, tensão 220 Volts,
sendo instalados de 20 a 30 unidades por árvore de acordo com o
tamanho de cada uma; o material deve ser de resistência mecânica e a
intempéries.
Valor Unitário: R$ 59,50
Ata de Registro de Preços n.º 743/17
Empresa: T.D.A. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA  ME.
Lote: 02
Unidade: SE
Descrição: Cenografia casa teatro, prestação de serviço de locação,
montagem, instalação elétrica, desmontagem e manutenção corretiva:
casa teatro medindo 09 m de altura x 9,5 m de comprimento x 4 m de
profundidade, com 01 piso elevado para apresentação teatral, na altura de
03 m do chão e acesso com escadaria na parte traseira; - toda a estrutura de
sustentação deve ser montada em treliça de alumínio tipo box truss (Q 50
e Q 30) revestida com trainéis de madeira com revestimento de madeira
e tecido de forração e adornos natalinos de festão aramado iluminado
com cordão em LED; piso térreo medindo 9,5 m de comprimento x 4
m de profundidade, com fechamento somente da parte dos fundos, com
traineis de madeira e tecido de forração, ficando frente e laterais com
vão livres para circulação. piso forrado com praticável de 0,15 mm de
espessura x 9,5 m de comprimento x 2 m de profundidade; elementos
de composição: trono de Papai Noel no centro, com 01 (uma) guirlanda
grande de fundo, decorada e iluminada, e 02 (dois) pinheiros laterais
decorados com bolas e iluminados com cordão de LED blindado; piso
elevado: 3 m de altura x 9,5 m de comprimento x 4 m de profundidade,
com guarda-corpo metálico de 1 m de altura para segurança dos atores;
lareira cenográfica com chaminé até o teto; elementos de composição:
01 (uma) lareira central; 01 (um) pinheiro iluminado, medindo 2,5 m
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de altura; 01 (uma) guirlanda grande, decorada e iluminada; e 1 (uma)
chaminé lateral com sistema de elevação para aparição do Papai Noel;
adornos e iluminação a serem utilizados para esse conjunto: iluminação:
08 (oito) refletores de 500 W para iluminação direta, cascata e cordões
de LED blindados e 04 (quatro) arandelas com lâmpadas de 200 W;
festão: verde 30 cm x 30 cm (aproximadamente 30 m), com 160 galhos
entrelaçados, decorados com bolas natalinas e iluminados.
Valor Unitário: R$ 65.000,00

Lote: 03
Unidade: SE
Descrição: Cenografia de coreto, prestação de serviço de locação,
montagem, instalação elétrica, desmontagem e manutenção corretiva:
coreto tridimensional em formato sextavado, medindo 4,5 m de altura x
4,5 m de largura x 4,5 m de profundidade, com piso elevado na altura de
0,50 cm do chão, em estrutura tubular tipo metalon 80x80 e 20x20, com
guarda-corpo metálico na altura de 0,90 cm, com desenhos de arabescos,
sendo o piso com revestimento em madeira com pintura de tinta esmalte
e carpete vermelho, o telhado no formato cônico em compensado naval
com pintura de tinta esmalte, as colunas de sustentação do telhado
ornamentadas com guirlandas decoradas e iluminadas e o contorno do
telhado com cascatas de microlâmpadas.
Valor Unitário: R$ 22.000,00
Lote: 05
Unidade: SE
Descrição: Decoração com bolas gigantes, bolas metálicas iluminadas
com ou sem abertura para passagem interna, medindo 4 m x 4 m; parte
estrutural em tubo industrial quadrado tipo metalon 20/20 mm, com
paredes de 1.50 mm, com armações de barra chata de ¾, que recebem
tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo na cor preta.
sobre a estrutura metálica formada deverá haver uma tela aramada
resistente, cobrindo toda a superfície da bola para fixação da iluminação.
as bolas com abertura de passagem deverão ter de vão de 2,20 m de altura
x 1,80 m de largura; forração de todo o contorno da bola com cordão
de led blindado e aplicação de figuras diversas com motivos natalinos
modelados em barra chata ¾ e que recebem tratamento superficial com
pintura de primer anticorrosivo na cor preta, contornadas de mangueiras
luminosas; material elétrico e de apoio a ser utilizado: mangueira
luminosa blindada em led de 13 mm (aproximadamente 110 metros,
podendo ser nas cores branca, azul, amarela, vermelho ou verde), com
voltagem de 220 V, sendo de 02 fios e consumo de 03 W por metro;
cordão de LED blindado (aproximadamente 450 metros), com voltagem
de 220 V, 100 lâmpadas brancas, fio cristal, com 03 fios de 2 mm,
lâmpadas de 7 mm, com tomada macho e fêmea e retificador blindado
de 9.00 x 2.5 cm, medindo 10 m de comprimento com espaçamento de
0.10m entre as lâmpadas, sendo de 12 W. bivolt. fio 2x4,00mm², cordão
torcido (aproximadamente 15 metros), 750 V (com indicação na capa),
com certificado NBR. disjuntor (aproximadamente 01 unidade para
cada) trifásico 03 x 50 A, com 3 ligações para 50 Amperes cabo PP
(aproximadamente 05 metros) de 2 x 10 mm², 1 k, 10 mm (com indicação
na capa), com certificado NBR; tela galinheiro (aproximadamente 60
metros), fio 22. malha: 2” (05 centímetros), diâmetro do arame: 22
BWG, zincagem: galvanizado. Abraçadeiras de nylon resistente ao sol
(UV). cor preta, dimensões: 82 mm x 2,3 mm, para fixação do cordão de
LED e mangueira luminosa.
Valor Unitário: R$ 10.700,00
Lote: 10
Unidade: SE
Descrição: Projetor 4.000 lumens com suporte em formato de árvore de
04 lados tridimensional; prestação de serviços de locação, montagem e
desmontagem, instalação elétrica e manutenção corretiva: projetor de
4.000 lumens; qualidade das cores sendo 1.07 bilhões de cores, com
índice de projeção 1.39~2.26, contraste 13.000:1, sistema de projeção
DLP e modo de imagem: dinâmico, apresentação, cinema.
Valor Unitário: R$ 17.250,00
PROCESSO N.º 23.800/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 159/17
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros

alimentícios, 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 21/11/2018). Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 744/17
Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Cota: Principal
Lote: 01
Descrição: Açúcar Cristal, característica do produto: sacarose de canade-açúcar. Tipo: especial; Embalagem primária: pacotes de polietileno
com 01 (um) quilo. Embalagem secundária: fardos, atóxico, lacrados e
resistente, com capacidade para até 30 quilos. Validade: mínima de 12
meses.
Marca: Santa Isabel
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 1,34
Lote: 03
Descrição: Arroz Agulhinha, longo fino, tipo 1, este produto deverá ser
de primeira qualidade, tendo no mínimo 90 % de grãos inteiros, isentos
de grãos amarelos e limite máximo de 2 % de impurezas, grãos brancos
e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de polietileno com
05 quilos. Embalagem Secundária; fardo plástico atóxico, lacrado e
resistente, com capacidade para até 30 quilos. Validade: Mínima de 05
meses.
Marca: Nutripar
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 1,92
Lote: 04
Descrição: Arroz Parbolizado, longo fino, tipo 01, este produto deverá
ser de primeira qualidade, tendo no mínimo 90 % de grãos inteiros,
isentos de grãos amarelos e limite máximo de 2 % de impurezas,
grãos brancos e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de
polietileno com 05 Kg. Embalagem Secundária; fardo plástico atóxico,
lacrado e resistente, com capacidade para até 30 kg. Validade: Mínima
de 05 meses.
Marca: Nutripar
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,00
Lote: 09
Descrição: Ervilha em conserva, ingredientes: ervilha em água e sal.
Este produto deverá ser de primeira qualidade, ou seja, grãos macios,
isentos de grãos não selecionados (escuros, pequenos); Embalagem
primária: Latas ou sachê com 150 a 200 g. Embalagem secundária: caixa
de papelão contendo até 24 unidades. Validade mínima: 12 meses.
Marca: Predilecta
Consumo Estimado Anual: 9.000
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 1,01
Valor Total: R$ 9.090,00
Lote: 10
Descrição: Extrato de Tomate, descrição do produto: Concentrado
de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros
selecionados, sem pele, sem sementes, isentos de sujidades e
fermentação. Ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal. Valores mínimos
por 30 g de produto: VCT: 15 kcal, CH: 3 g, Vit. A: 40 mcg, Vit. E: 1
mg, Proteína – 0,6 g, Gordura total: 0 g, fibra: 0,9 g, sódio máx: 130 mg,
brix: 16 %; Embalagem primária: latas de 800 a 900 g ou tetrapack de
1.000 a 1,500 Kg. Embalagem secundária: caixas de papelão contendo
até 14 kg; Rotulagem deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Validade mínima de 180 dias.
Marca: Elefante
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 7,90
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Lote: 11
Descrição: Farinha de milho amarela, o produto deverá ser de primeira
qualidade, tendo no mínimo 95% de flocos inteiros, isento de impurezas
e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de polietileno de
500 g a 01 (um) quilo. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico,
com capacidade para até 20 quilos. Validade: mínima de 11 meses.
Marca: Capivariana
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,85
Lote: 13
Descrição: Fubá mimoso, características: enriquecido com ferro e ácido
fólico (vitamina B9). Embalagem primária: pacotes de polietileno com
500 gr a 1 (um) quilo. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico,
lacrado e resistente, com capacidade para até 10 quilos. Validade mínima
de 6 meses.
Marca: Sinha
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 1,40
Lote: 23
Descrição: Milho Verde em conserva, ingrediente básico: milho em água
e sal. Característica do produto: Deverá ser primeira qualidade, grãos
macios, isento de grão não selecionados (escuros, pequenos). Embalagem
primária: latas e sachê com 150 a 200 g. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 24
unidades. Validade mínima: 12 meses.
Marca: Predilecta
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 25
Descrição: Óleo de Soja refinado tipo 1, composto de óleo de soja
refinado e antioxidante; composição centesimal 100 % de óleo de soja;
Embalagem primaria: frasco com 900 ml; Embalagem secundaria: caixa
de papelão reforçado lacrada e resistente, com capacidade para até 20
frascos. Validade: mínima de 06 meses
Marca: Vila Velha
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,00
Cota: Reservada
Lote: 35
Descrição: Extrato de Tomate, descrição do produto: Concentrado
de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros
selecionados, sem pele, sem sementes, isentos de sujidades e
fermentação. Ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal. Valores mínimos
por 30 g de produto: VCT: 15 kcal, CH: 3 g, Vit. A: 40 mcg, Vit. E:1
mg, Proteína – 0,6 g, Gordura total: 0 g, fibra: 0,9 g, sódio máx: 130 mg,
brix: 16 %; Embalagem primária: latas de 800 a 900 g ou tetrapack de
1.000 a 1,500 Kg. Embalagem secundária: caixas de papelão contendo
até 14 kg; Rotulagem deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Validade mínima de 180 dias.
Marca: Elefante
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 7,90
Ata de Registro de Preços n.º 745/17
Empresa: BELAMESA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
EM GERAL EIRELI – EPP.
Cota: Principal
Lote: 02
Descrição: Alho triturado in natura sem sal, ingredientes básicos: alho
in natura triturado, sem adição de sal e amido. Embalagem primária:
pote plástico de 900 g a 01 (um) quilo. Embalagem secundária: caixas
de papelão reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para até 24

quilos. Validade: mínima de: 03 meses.
Marca: Krivas
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 9,49
Lote: 24
Descrição: Molho de Tomate pronto, descrição do produto, molho de
tomate refogado, temperado e enriquecido com vitaminas e minerais.
Ingredientes: tomate, cebola, óleo de soja, fibras de soja, sal, amido,
alho, salsa, especiarias e açúcar. Não conter glúten. Valores nutricionais
mínimos por 100 g: VCT: 85 kcal, CH: 12 g, PROT.: 3 g. Gorduras toais
máx. de: 3 g e Sódio máx de 510 mg. Brix – 11 a 15,5 º C; Validade
mínima: 12 meses; Embalagem primária: bag (bolsa) atóxica reforçado
contendo de 1 a 2 kg ou sachê contendo até 2 kg. Embalagem secundária:
caixa de papelão reforçada contendo até 18 kg. Rotulagem deverá seguir
a legislação vigente.
Marca: Bela Mesa
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 5,80
Cota: Reservada
Lote: 27
Descrição: Alho triturado in natura sem sal, ingredientes básicos: alho
in natura triturado, sem adição de sal e amido. Embalagem primária:
pote plástico de 900 g a 01 (um) quilo. Embalagem secundária: caixas
de papelão reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para até 24
quilos. Validade: mínima de: 03 meses.
Marca: Krivas
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 9,49
Lote: 49
Descrição: Molho de Tomate pronto, descrição do produto, molho de
tomate refogado, temperado e enriquecido com vitaminas e minerais.
Ingredientes: tomate, cebola, óleo de soja, fibras de soja, sal, amido,
alho, salsa, especiarias e açúcar. Não conter glúten. Valores nutricionais
mínimos por 100 g: VCT: 85 kcal, CH: 12 g, PROT.: 3 g. Gorduras toais
máx. de: 3 g e Sódio máx de 510 mg. Brix – 11 a 15,5 º C; Validade
mínima: 12 meses; Embalagem primária: bag (bolsa) atóxica reforçado
contendo de 1 a 2 kg ou sachê contendo até 2 kg. Embalagem secundária:
caixa de papelão reforçada contendo até 18 kg. Rotulagem deverá seguir
a legislação vigente.
Marca: Bela Mesa
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 5,80
Ata de Registro de Preços n.º 746/17
Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP.
Cota: Principal
Lote: 05
Descrição: Barra de Cereais de Frutas, descrição do produto: barra de
fruta (banana, passa) com cereais e coberta de chocolate (ao leite ou
amargo). Ingredientes básicos: banana, passa, farelo de aveia, quinoa
ou linhaça, especiarias, maltodextrina, aromatizante. Cobertura de
chocolate: cacau (massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga de
cacau, estabilizante e aromatizante) Valores nutricionais mínimos por
28 gr do produto: VCT: 100 g, CH – 18 g, Proteína: 1,4 g, fibra: 1,7
g e gordura totais: 2 g; Embalagem primária: embalagens individuais
de filme de poliéster metalizado, contendo 25 a 30 g; Embalagem
secundária: caixa de papelão contendo até 150 un. Validade mínima: 6
meses.
Marca: Montevergine
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,99
Cota: Reservada
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Lote: 30
Descrição: Barra de Cereais de Frutas, descrição do produto: barra de
fruta (banana, passa) com cereais e coberta de chocolate (ao leite ou
amargo). Ingredientes básicos: banana, passa, farelo de aveia, quinoa
ou linhaça, especiarias, maltodextrina, aromatizante. Cobertura de
chocolate: cacau (massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga de
cacau, estabilizante e aromatizante) Valores nutricionais mínimos por
28 gr do produto: VCT: 100 g, CH – 18 g, Proteína: 1,4 g, fibra: 1,7
g e gordura totais: 2 g; Embalagem primária: embalagens individuais
de filme de poliéster metalizado, contendo 25 a 30 g; Embalagem
secundária: caixa de papelão contendo até 150 un. Validade mínima: 6
meses.
Marca: Montevergine
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,99

Marca: Gold Flakes
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 8,19

Ata de Registro de Preços n.º 747/17
Empresa: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI – EPP.

Lote: 43
Descrição: Leite condensado, Ingredientes: leite em pó integral e/ou
fluído, açúcar e lactose. Embalagem primária: lata ou longa vida com
395 g. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada e resistente
ao armazenamento, contendo até 24 unidades. A rotulagem deverá
seguir a legislação vigente. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Italac
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,93

DE

Cota: Principal
Lote: 06
Descrição: Cereal matinal com flocos Açucarados, sabor leite condensado,
ingredientes básicos: Milho, açúcar, sal, leite condensado, enriquecido
com ferro e ácido fólico, aroma de leite condensado, estabilizante,
enriquecido com vitaminas e minerais. Valores nutricionais mínimos
por 30 grs de produto: Prot.: 1,4 g, CH: 25 g, VCT: 100 kcal. Sódio máx
de 130 kcal; Embalagem primária: pacotes de polietileno com 300 grs
a 2,0 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada e lacrada,
contendo até 8 kg; Validade mínima de 6 meses.
Marca: Gold Flakes
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 8,19
Lote: 08
Descrição: Coco Ralado, característica básica: Coco desidratado e
parcialmente desengordurado, produto de primeira qualidade E Isento
de Impurezas, sem adição de açúcar. Valores nutricionais mínimos em
12 G de Produtos: VCT: 65 kcal, CH: 1,0 g, Gord. Total: 6 g, Prot. 01
g. Embalagem primaria: pacotes de 100 g de polietileno. Embalagem
secundaria: caixa de papelão reforçado lacrada e resistente, com
capacidade para até 10 kg. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Gold Flakes
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 29,00
Cota: Reservada
Lote: 28
Descrição: Arroz agulhinha, longo fino, tipo 1, este produto deverá ser
de primeira qualidade, tendo no mínimo 90 % de grãos inteiros, isentos
de grãos amarelos e limite máximo de 2 % de impurezas, grãos brancos
e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de polietileno com
05 quilos. Embalagem Secundária; fardo plástico atóxico, lacrado e
resistente, com capacidade para até 30 quilos. Validade: Mínima de 05
meses.
Marca: Casa Bella
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,03
Lote: 31
Descrição: Cereal matinal com flocos açucarados, sabor leite condensado,
ingredientes básicos: Milho, açúcar, sal, leite condensado, enriquecido
com ferro e ácido fólico, aroma de leite condensado, estabilizante,
enriquecido com vitaminas e minerais. Valores nutricionais mínimos
por 30 grs de produto: Prot.: 1,4 g, CH: 25 g, VCT: 100 kcal. Sódio máx
de 130 kcal; Embalagem primária: pacotes de polietileno com 300 grs
a 2,0 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada e lacrada,
contendo até 8 kg; Validade mínima de 6 meses.

Lote: 33
Descrição: Coco ralado, característica básica: coco desidratado e
parcialmente desengordurado, produto de primeira qualidade e isento
de impurezas, sem adição de açúcar. Valores nutricionais mínimos em
12 g de produtos: VCT: 65 kcal, CH: 1,0 g, Gord. Total: 6 g, Prot. 01
g. Embalagem primaria: pacotes de 100 g de polietileno. Embalagem
secundaria: caixa de papelão reforçado lacrada e resistente, com
capacidade para até 10 kg. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Apti
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 29,00

Lote: 48
Descrição: Milho verde em conserva, ingrediente básico: milho em água
e sal. Característica do produto: Deverá ser primeira qualidade, grãos
macios, isento de grão não selecionados (escuros, pequenos). Embalagem
primária: latas e sachê com 150 a 200 g. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 24
unidades. Validade mínima: 12 meses.
Marca: Quero
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,26
Ata de Registro de Preços n.º 748/17
Empresa: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA – EPP.
Cota: Principal
Lote: 07
Descrição: Cereal matinal de milho com chocolate em esfera, cereal
matinal de milho com chocolate em esfera Ingredientes básicos: Farinha
de milho e trigo enriquecidos com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau
em pó, óleo vegetal, leite condensado em pó, sal, xarope de glicose,
aromatizantes, isento de corantes artificiais. Deverá ser enriquecido
com vitaminas e minerais. Valores nutricionais mínimos por 30 grs
de produto: Prot.: 1,4 g, CH 23 g; Vct.: 100 Kcal. Sódio máx. 75 mg;
Embalagem Primária: pacotes de polietileno com 300grs a 2,0Kg.
Embalagem secundária; caixa de papelão reforçada e lacrada, contendo
até 8 kg. Validade; mínima de 6 meses.
Marca: Top Crock
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 8,30
Lote: 12
Descrição: Feijão preto novo tipo 01, o produto deverá ser de primeira
qualidade, novo, classe preto, tipo 1 , grupo 1 comum, de tamanho e
formato naturais e uniformes, maduros, limpos (com grau de escolha
zero) e secos. Embalagem Primária: Pacotes de polietileno de 01 kg.
Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com
capacidade para até 30 kg. Validade: mínima 4 meses.
Marca: Nutrivip
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 4,19
Lote: 14
Descrição: Gelatina em pó sabor abacaxi, ingredientes básicos; açúcar,
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gelatina e sal e aroma natural de abacaxi, isento de aromas artificiais.
Valores nutricionais mínimos por 100 gr de produto: VCT: 380 kcal,
Prot.: 6 g, CH: 89 g, Vct.: 380 kcal, Sódio máx. de: 300 mg.. Rendimento
mínimo: 50 porções de 120 g. Embalagem primária: pacotes de
polietileno leitoso com 01 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão
reforçadas e resistentes, com capacidade para até 10 quilos. Validade:
mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50
Lote: 15
Descrição: Gelatina em pó sabor limão, ingredientes básicos;
açúcar, gelatina e sal e aroma idêntico ao de limão, isento de aromas
artificiais. Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6 g, CH:89 g,
Vct.:380kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo: 50 porções
de 120 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01
kg. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes,
com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50
Lote: 16
Descrição: Gelatina em pó sabor morango, ingredientes básicos; açúcar,
gelatina e sal e aroma natural de morango, isento de aromas artificiais.
Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6 g CH: 89 g Vct.: 380
kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo de: 50 porções de
120 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 kg.
Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, com
capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50
Lote: 17
Descrição: Gelatina em pó sabor uva, ingredientes básicos; açúcar,
gelatina e sal e aroma natural de uva, isento de aromas artificiais.
Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6 g CH: 89 g Vct.: 380
kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo de: 50 porções de
120 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 kg.
Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, com
capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50
Cota: Reservada
Lote: 26
Descrição: Açúcar Cristal, característica do produto: sacarose de canade-açúcar. Tipo: especial; Embalagem primária: pacotes de polietileno
com 01 (um) quilo. Embalagem secundária: fardos, atóxico, lacrados e
resistente, com capacidade para até 30 quilos. Validade: mínima de 12
meses.
Marca: Mais Doce
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 1,99
Lote: 29
Descrição: Arroz parbolizado, longo fino, tipo 01, este produto deverá
ser de primeira qualidade, tendo no mínimo 90 % de grãos inteiros,
isentos de grãos amarelos e limite máximo de 2 % de impurezas,
grãos brancos e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de
polietileno com 05 Kg. Embalagem Secundária; fardo plástico atóxico,
lacrado e resistente, com capacidade para até 30 kg. Validade: Mínima
de 05 meses.
Marca: Mirarroz
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,59

Lote: 32
Descrição: Cereal matinal de milho com chocolate em esfera, cereal
matinal de milho com chocolate em esfera Ingredientes básicos: Farinha
de milho e trigo enriquecidos com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau
em pó, óleo vegetal, leite condensado em pó, sal, xarope de glicose,
aromatizantes, isento de corantes artificiais. Deverá ser enriquecido
com vitaminas e minerais. Valores nutricionais mínimos por 30 grs
de produto: Prot.: 1,4 g, CH 23 g; Vct.: 100 Kcal. Sódio máx. 75 mg;
Embalagem Primária: pacotes de polietileno com 300grs a 2,0Kg.
Embalagem secundária; caixa de papelão reforçada e lacrada, contendo
até 8 kg. Validade; mínima de 6 meses.
Marca: Top Crock
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 8,30
Lote: 34
Descrição: Ervilha em conserva, ingredientes: ervilha em água e sal.
Este produto deverá ser de primeira qualidade, ou seja, grãos macios,
isentos de grãos não selecionados (escuros, pequenos); Embalagem
primária: Latas ou sachê com 150 a 200 g. Embalagem secundária: caixa
de papelão contendo até 24 unidades. Validade mínima: 12 meses.
Marca: Predilecta
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 1,35
Lote: 36
Descrição: Farinha de milho amarela, o produto deverá ser de primeira
qualidade, tendo no mínimo 95% de flocos inteiros, isento de impurezas
e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de polietileno de
500 g a 01 (um) quilo. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico,
com capacidade para até 20 quilos. Validade: mínima de 11 meses.
Marca: Yaya
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,99
Lote: 37
Descrição: Feijão preto novo tipo 01, o produto deverá ser de primeira
qualidade, novo, classe preto, tipo 1 , grupo 1 comum, de tamanho e
formato naturais e uniformes, maduros, limpos (com grau de escolha
zero) e secos. Embalagem Primária: Pacotes de polietileno de 01 kg.
Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com
capacidade para até 30 kg. Validade: mínima 4 meses.
Marca: Nutrivip
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 4,19
Lote: 38
Descrição: Fubá Mimoso, características: enriquecido com ferro e ácido
fólico (vitamina B9). Embalagem primária: pacotes de polietileno com
500 gr a 1 (um) quilo. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico,
lacrado e resistente, com capacidade para até 10 quilos. Validade mínima
de 6 meses.
Marca: Yaya
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 1,75
Lote: 39
Descrição: Gelatina em pó sabor abacaxi, ingredientes básicos; açúcar,
gelatina e sal e aroma natural de abacaxi, isento de aromas artificiais.
Valores nutricionais mínimos por 100 gr de produto: VCT: 380 kcal,
Prot.: 6 g, CH: 89 g, Vct.: 380 kcal, Sódio máx. de: 300 mg.. Rendimento
mínimo: 50 porções de 120 g. Embalagem primária: pacotes de
polietileno leitoso com 01 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão
reforçadas e resistentes, com capacidade para até 10 quilos. Validade:
mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50
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Lote: 40
Descrição: Gelatina em pó sabor limão, ingredientes básicos;
açúcar, gelatina e sal e aroma idêntico ao de limão, isento de aromas
artificiais. Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6 g, CH:89 g,
Vct.:380kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo: 50 porções
de 120 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01
kg. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes,
com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50
Lote: 41
Descrição: Gelatina em pó sabor morango, ingredientes básicos; açúcar,
gelatina e sal e aroma natural de morango, isento de aromas artificiais.
Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6 g CH: 89 g Vct.: 380
kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo de: 50 porções de
120 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 kg.
Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, com
capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50
Lote: 42
Descrição: Gelatina em pó sabor uva, ingredientes básicos; açúcar,
gelatina e sal e aroma natural de uva, isento de aromas artificiais.
Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6g CH: 89 g Vct.: 380
kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo de: 50 porções de
120 g.Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 kg.
Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, com
capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50

Lote: 45
Descrição: Maionese baldes com 03 quilos, ingredientes básicos: água,
ovo pasteurizado, óleo vegetal, sal, vinagre, aroma natural, estabilizante,
corante natural. Valores mínimos por 12 g: VCT: 16 kcal, CH: 1 g,
gorduras totais máx: 2 g e sódio máx. de 120 mg; Embalagem primária:
baldes com 03 quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão,
reforçado e resistente, com capacidade para até 18 quilos. Validade:
mínima de 04 meses.
Marca: Siolle
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 4,19
Lote: 46
Descrição: Margarina vegetal com sal, ingredientes básicos: óleos
vegetais líquidos e interesterificados, água, sal, leite em pó e soro de leite
desnatado reconstituído, aroma natural de manteiga l, corante natural,
estabilizante, umidade acima de 30%; Valores nutricionais mínimos por
100 g do produto: Vct: 700 Kcal, Lipídio 80 g, Vit A: 45 mcg, sódio máx.
de 60 mg; Embalagem primaria: potes plásticos de 500 g. Embalagem
secundária: caixa de papelão lacrada e reforçada, contendo 12 Potes;
Validade: mínima de 05 meses.
Marca: Qualy
Unidade: PO
Valor Unitário: R$ 4,80
Lote: 47
Descrição: Milho para pipoca, características: produto tipo 1, tipo
exportação, isento de impurezas e materiais estranhos. Embalagem
primária: saco plástico atóxico com 500 g. Embalagem secundária:
fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com capacidade para até 10
quilos. Validade mínima: 06 meses.
Marca: Máximo
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 4,61

Lote: 50
Descrição: Óleo de soja refinado tipo 1, composto de óleo de soja
refinado e antioxidante; composição centesimal 100 % de óleo de soja;
Embalagem primaria: frasco com 900 ml; Embalagem secundaria: caixa
de papelão reforçado lacrada e resistente, com capacidade para até 20
frascos. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Leve
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,20
Ata de Registro de Preços n.º 749/17
Empresa: C.C.M – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
Cota: Principal
Lote: 18
Descrição: Leite condensado, Ingredientes: leite em pó integral e/ou
fluído, açúcar e lactose. Embalagem primária: lata ou longa vida com
395 g. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada e resistente
ao armazenamento, contendo até 24 unidades. A rotulagem deverá
seguir a legislação vigente. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Triângulo Mineiro
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,78
Lote: 20
Descrição: Maionese baldes com 03 quilos, ingredientes básicos: água,
ovo pasteurizado, óleo vegetal, sal, vinagre, aroma natural, estabilizante,
corante natural. Valores mínimos por 12 g: VCT: 16 kcal, CH : 1 g,
gorduras totais máx: 2 g e sódio máx. de 120 mg; Embalagem primária:
baldes com 03 quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão,
reforçado e resistente, com capacidade para até 18 quilos. Validade:
mínima de 04 meses.
Marca: Saúde
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 3,32
Lote: 21
Descrição: Margarina vegetal com sal, ingredientes básicos: óleos
vegetais líquidos e interesterificados, água, sal, leite em pó e soro de leite
desnatado reconstituído, aroma natural de manteiga l, corante natural,
estabilizante, umidade acima de 30%; Valores nutricionais mínimos por
100 g do produto: Vct: 700 Kcal, Lipídio 80 g, Vit A: 45 mcg, sódio máx.
de 60 mg; Embalagem primaria: potes plásticos de 500 g. Embalagem
secundária: caixa de papelão lacrada e reforçada, contendo 12 Potes;
Validade: mínima de 05 meses.
Marca: Coamo Família
Unidade: PO
Valor Unitário: R$ 3,28
Lote: 22
Descrição: Milho para pipoca, características: produto tipo 1, tipo
exportação, isento de impurezas e materiais estranhos. Embalagem
primária: saco plástico atóxico com 500 g. Embalagem secundária:
fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com capacidade para até 10
quilos. Validade mínima: 06 meses.
Marca: Do Valle
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 4,05
Ata de Registro de Preços n.º 750/17
Empresa: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
EPP.
Cota: Principal
Lote: 19
Descrição: Leite sem lactose, ingredientes: leite semidesnatado, enzima
lactose e estabilizantes. Valores nutricionais por 100 ml: - VCT mín
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de: 41 kcal, cálcio mín de:116 mg, Prot. mín de 3 g. Gord. máx. 1,2 g,
sódio máx. 70 mg; Embalagem primária: UHT de 1 litro; Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçada contendo 12 litros; Validade
mínima de 4 meses a partir da data da fabricação. Rotulagem deverá
seguir a legislação vigente.
Marca: Italac
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 3,15
Cota: Reservada
Lote: 44
Descrição: Leite sem lactose, ingredientes: leite semidesnatado, enzima
lactose e estabilizantes. Valores nutricionais por 100 ml: - VCT mín
de: 41 kcal, cálcio mín de:116 mg, Prot. mín de 3 g. Gord. máx. 1,2 g,
sódio máx. 70 mg; Embalagem primária: UHT de 1 litro; Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçada contendo 12 litros; Validade
mínima de 4 meses a partir da data da fabricação. Rotulagem deverá
seguir a legislação vigente.
Marca: Italac
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 3,15
PROCESSO N.º 33.940/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 213/17
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, 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 28/11/2018). Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 751/17
Empresa: TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME.

Lote: 01
Descrição: Locação de Brinquedo, locação Balão Pula-pula: idade: 01
a 8 anos; dimensões mínimas: 2,80 (l) x 5,00 (c) x 3,50 m (a) material
confeccionado: KP 1.000 acompanha 01 motor monofásico de 01 CV
c/chave reversora de voltagem (110/220 V). Equipe operacional: 01
monitor; Obs. brinquedos novos e em perfeitas condições de uso, para
disponibilidade mínima de 06 (seis) horas; nota: monitores devidamente
uniformizados e identificados, capacitados para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 400,00
Lote: 13
Descrição: Locação de Brinquedo, locação Quadra Inflável de Futebol de
Sabão; dimensões mínimas: 7,00 x 14,00 m; material confeccionado: KP
1.000; acompanha 01 motor monofásico de 01 CV c/ chave reversora de
voltagem (110/220 V); crianças a partir de 04 anos; equipe operacional:
02 monitores; Obs. brinquedos novos e em perfeitas condições de uso,
para disponibilidade mínima de 06 horas; nota: monitores devidamente
uniformizados e identificados, capacitados para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 650,00
Lote: 15
Descrição: Locação de Brinquedo, locação Tobogã Inflável – Grande:
dimensões mínimas: 4,20 m (l) x 8,50 m (c) x 6,50 m (a); material
confeccionado: KP 1.000; acompanha 01 motor monofásico de 01
CV c/ chave reversora de voltagem (110/220 V); crianças a partir de
04 anos; equipe operacional: 01 monitor; Obs. brinquedos novos e em
perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas.
nota: monitores devidamente uniformizados e identificados, capacitados
para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 570,00
Lote: 16
Descrição: Locação de Brinquedo, locação Touro Mecânico Rodeio 5
x 5 m: idade: acima de 04 anos; medidas mínimas: 5 x 5 m alt 3 m;

motor trifásico (220 ou 380 V); chave manual de alta e baixa rotação.
acompanha 01 motor monofásico de 01 CV c/ chave reversora de
voltagem (110/220 V) para o colchão inflável; colchão confeccionado
em KP 1.000; equipe operacional: 01 monitor; Obs. brinquedos novos e
em perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas;
nota: monitores devidamente uniformizados e identificados, capacitados
para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 768,00
Ata de Registro de Preços n.º 752/17
Empresa: JOSÉ ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS – EPP.
Lote: 02
Descrição: Locação de Brinquedo, locação de Barraca de Algodão
Doce: feito na hora, servido por pessoal uniformizado, em barraquinhas
de alumínio e balcão de inox, com cobertura de lona, para uso tanto
lugar aberto ou lugar coberto; Incluso todo o material necessário. 01
barraca com 01 pessoa servindo. Obs. para disponibilidade mínima de
06:00 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 425,00
Lote: 03
Descrição: Locação de Brinquedo, Locação de Barraca de Pipoca: feito
na hora, servido por pessoal uniformizado, em barraquinhas de alumínio
e balcão de inox, com cobertura de lona, para uso tanto lugar aberto ou
lugar coberto; incluso todo o material necessário, tamanho do saquinho:
15 cm x 7,5 cm (aproximadamente); 01 carrinho com 01 pessoa servindo.
Obs. para disponibilidade mínima de 06:00 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 425,00
Lote: 06
Descrição: Locação de Brinquedo, locação de Cama Elástica: dimensões
mínimas: 4,30 m de diâmetro com estrutura em ferro galvanizado;
sistema de impulsão por 84 molas (modelo 4,30 m); lona de alto em
Sannet QR disponível nas cores: azul, vermelho, amarelo, verde e preto;
proteção sobre molas de espuma revestida com lona colorida; acompanha
escada com 3 degraus; rede de proteção em polipropileno multicolorida
com hastes metálicas revestidas com protectube colorido; sistema de
montagem por encaixe; peso: 110 kg, modelo 4,30 m; crianças a partir
de 04 anos; equipe operacional: 01 monitor; Obs. brinquedos novos e
em perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas;
nota: monitores devidamente uniformizados e identificados, capacitados
para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 345,00
Lote: 12
Descrição: Locação de Brinquedo, locação Piscina de Bolinhas Inflável
idade: 02 a 08 anos; dimensões mínimas: 2,80 x 3,00 m; acompanha
1.000 bolinhas tipo A; material confeccionado: KP 1.000; acompanha
01 motor monofásico de 01 CV c/ chave reversora de voltagem (110/220
V); equipe operacional: 01 monitor; Obs. brinquedos novos e em
perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas;
nota: monitores devidamente uniformizados e identificados, capacitados
para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 352,50
Secretaria de Administração, aos 18 dias do mês de Maio de 2018.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.
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Secretaria de Educação
Atibaia, 14 de maio de 2018.
Portaria N° 013/2018 - SME
A Secretária de Educação do Município de Atibaia, Márcia Aparecida
Bernardes, com fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, (Lei n° 9.394/96), no Parecer CNE – CEB n° 12/97, na
Indicação CEE n° 10/97 e na Resolução SME/CME nº 06 de 20/10/2016,
expede a seguinte portaria:
Art. 1° - Fica autorizado o funcionamento da Escola de Educação
Infantil Caminho Certo, com a mudança da mantenedora, revogando-se
a Portaria da SME n.62, de 25 de setembro de 2014, que autorizou o
funcionamento da escola.
Art. 2° - Esta Portaria tem efeito retroativo a data de alteração contratual,
ocorrida em 01/02/2018.
Art. 3° - A Secretaria de Educação de Atibaia a qual está jurisdicionada
a escola, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em
decorrência desta Portaria.
Art. 4°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Márcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

Coordenadoria Especial de Meio
Ambiente
Portaria N°04/2018 CE CIDADANIA
de 15 de maio 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 :

Divisão de Fiscalização de Tributos
RAZÃO SOCIAL: REYNALDO SERGIO VITALE ME
PROCESSO: 20.600/2012
CNPJ: 15.643.169/0001-37
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS –
CANCELAMENTO DE OFÍCIO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: nº39.327
Notificação de Cancelamento de Ofício
À PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, através da Divisão de
Fiscalização de Tributos, nos termos dos artigos 260, 261, 262 e 263 do
§ 2º do Código Tributário Municipal, notifica o interessado acima que no
prazo de 30 (Trinta) dias contados da publicação deste Edital, apresente
junto a Divisão de Fiscalização de Tributos os talonários fiscais de
prestação de serviço série A de nº 001 à 100 liberados em 20/06/2012
para apuração / verificação e inutilização das notas em branco.
O não atendimento desta no prazo estipulado acarretará em sanções
previstas na lei.
Para mais esclarecimentos, estamos à disposição na Divisão de
Fiscalização de Tributos, sito à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque
Jerônimo de Camargo – Atibaia – SP – Tel. (011) 4414-2720. (e-mail):
mtakebayashi@atibaia.sp.gov.br.
Atibaia, 17 de Maio de 2018.
Marcos K. Takebayashi
Divisão de Fiscalização de Tributos

Coordenadoria Especial de Cidadania
Portaria N°04/2018 CE CIDADANIA
de 15 de maio de 2018

DE:
29 11.100.14.422.0005.2.005.339039.01.110000 R$ 10.000,00

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 :

PARA:
26 11.100.14.422.0005.2.005.339030.01.110000 R$ 10.000,00

DE:
29 11.100.14.422.0005.2.005.339039.01.110000 R$ 10.000,00

Justificativa : Necessidade de empenho para despesas com material de
consumo/ aquisição de peças para manutenção em veículos.

PARA:
26 11.100.14.422.0005.2.005.339030.01.110000 R$ 10.000,00

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.

Justificativa : Necessidade de empenho para despesas com material de
consumo/ aquisição de peças para manutenção em veículos.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Coordenadoria Especial de Cidadania , aos 15 de maio de 2018.
Júlio César Cuba dos Santos
Coordenador de Cidadania

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.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Coordenadoria Especial de Cidadania , aos 15 de maio de 2018.
Júlio César Cuba dos Santos
Coordenador de Cidadania
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RESOLUÇÃO Nº 07/2018

domiciliada no município de Atibaia e participarem de algum

De 18 de maio de 2018

grupo organizado que atue com ações no município nos segmentos
de prevenção, tratamento ou reinserção social no que se refere ao

O Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas, criado

uso de álcool e outras drogas, sendo maior de 18 anos, bem como

pela Lei Municipalnº 3.956 de 27 de dezembro de 2010, considerando o

entregar seus respectivos documentos e preencher a ficha de

que dispõe o Art. 07, paragrafo 1º, no uso de suas atribuições legais, torna

inscrição do dia 18 de abril de 2018 até o dia 30 de maio de 2018,

público a Resolução nº 07 de 18 de maio de 2018, publicando edital

na Coordenadoria Especial da Cidadania, localizada na Av. da

para Alterações da Resolução nº 06/2018, referente a prorrogação

Saudade, 252 – Centro, Atibaia – SP, no horário compreendido entre

das datas do Processo Eleitoral e Assembleia de Apuração de Votos

09h00 e 16h00, telefone:(11) 4414-2448, sendo seguintes documentos

para escolha de representantes da Sociedade Civil no Conselho

originais e cópias:

Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas, para biênio
2018/2021.

a) Documento Pessoais (RG e CPF e/ou Carteira Nacional de
Habilitação);
I – DA ELEIÇÃO
b) Comprovante de domicílio do candidato;

Art. 1º. Fica convocado processo para a Assembleia dos representantes
da Sociedade Civil que integrarão o Conselho Municipal de Políticas

c) Declaração de Vinculo com o respetivo grupo ou organização, assinada

sobre Álcool e outras Drogas – COMAD, para o mandato de 03 (três)

por um responsável pelo mesmo e que seja atuante no município de

anos, conforme dispõe Art. 9º do mesmo diploma.

Atibaia, especificando as ações nos segmentos de prevenção, tratamento
e reinserção social no âmbito de álcool e outras drogas na cidade de

Art. 2º. A Assembleia de eleição ocorrerá na data de 06 de julho de

Atibaia.

2018, na Câmara Municipal da Estância de Atibaia, sito à Av. Nove
de Julho, 265 - Centro, Atibaia – SP, estando aberta ao público para

Art. 7º. Também serão aceitas inscrições através do e-mail do

votação das 17h00 às 20h00, e após às 20h00 será realizado processo

COMAD (comad@atibaia.sp.gov.br), no prazo compreendido entre

de apuração, garantindo a transparência dos procedimentos.

as 09h00 do dia 25 de abril de 2018 e as 16h00 do dia 17 de maio de
2018.

Art. 3º. O mandato dar-se a partir da publicação dos aclamados, nos
termos desta Resolução.

A mesma documentação exigida para a inscrição presencial
especificada no Art. 6º alíneas a), b) e c) será exigida para as incrições

Art. 4º. Conforme o art. 7º, paragrafo 1º da Lei nº 3.956 de 27 de

através do e-mail do COMAD, acrescidos de Ficha de Inscrição

dezembro de 2010, a Sociedade Civil será representada por 07 (sete)

preenchida com os dados pessoais e assinada pelo candidato. Todos

representantes titulares e 07 (sete) representantes suplentes da sociedade

os documentos devem ser digitalizados nos formatos .PDF ou .JPEG

civil organizada, vinculados a ações nos segmentos de prevenção,

e enviados em anexo por e-mail para o endereço eletrônico do

tratamento e reinserção social no âmbito de álcool e outras drogas na

COMAD (comad@atibaia.sp.gov.br).

cidade de Atibaia.
As inscrições por e-mail só serão validadas após o recebimento de
Art. 5º. Cada pessoa poderá representar somente um grupo ou

um e-mail de confirmação do COMAD. Caso o candidato não receba

organização, que será representada uma única vez na titularidade,

a confirmação, é necessário entrar em contato com a Coordenadoria

podendo haver mais de um grupo ou organização que atue no

Especial de Cidadania para averiguar o ocorrido.

mesmo segmento.
A ficha de inscrição se encontra em anexo desta resolução.
II – DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO
Até o dia da eleição (15 de junho de 2018), os candidatos que realizarem
Art. 6º. As pessoas interessadas em participar do presente processo

inscrições via e-mail deverão comparecer à Coordenadoria Especial

eleitoral para compor o colegiado deste conselho, deverão estar

de Cidadania e entregar pessoalmente a Ficha de Inscrição, para o
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Art. 15. Será considerado eleito o representante titular os 07 (setes)

III – DA HOMOLOGAÇÃO
Art. 8º. Encerrado o prazo para as inscrições, o COMAD afixará no
mural de publicações do Paço Municipal, sito a Avenida da Saudade,
252, Centro, na data de 08 de junho de 2018, a nominata dos

candidatos mais votados, sendo definido como os suplentes seguindo
a sequência de votação e respeitando o dispositivo do Artigo 5º desta
resolução.

representantes que requereram inscrição.
Art. 16. Todos os candidatos deverão estar presentes no dia da eleição,
Art. 9º. Eventual impugnação a qualquer das candidaturas inscritas

durante o período de votação e apuração dos votos.

deverá ser feita por escrito ao COMAD, representada pela Comissão
Eleitoral, e protocolada na Coordenadoria na Coordenadoria

Art. 17. Poderão votar os conselheiros vigentes, os candidatos e os

Especial de Cidadania, nos dias 11 a 13 de junho de 2018, das 09h00

munícipes munidos de documento oficial com foto (RG e/ou CNH) e

às 16h00.

comprovante ou declaração de próprio punho de domicílio de Atibaia

§1º A Comissão avaliará o pedido de impugnação sendo procedente
ou não, sem necessitar responder diretamente ao requerente e ao

Art. 18. O eleitor poderá votar em 01 (um) até 07 (sete) candidatos,
sendo consideradas nulas as cédulas em que estão assinalados 08 (oito)

candidato.

candidatos ou mais.
Art. 10. No dia 16 de junho de 2018 será publicado na Imprensa
Oficial do Município, os nomes aptos à eleição, momento no qual

V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

abrir-se-á prazo para interposição de recursos para aqueles que
tiveram sua candidatura indeferida, do dia 18 de junho de 2018 ao
dia 20 de junho de 2018, das 09h00 às 12h00, a serem apresentados
na Coordenadoria Especial de Cidadania.
Art. 11. Os recursos serão analisados pela Comissão Eleitoral

Art. 19. O COMAD durante o processo de análise das documentações
poderá solicitar outras informações e/ou documentos que julgar
necessários, bem como deliberar e dirimir eventuais omissões acerca da
presente Resolução.

do COMAD e, em última instância, pelo COMAD, no período
compreendido entre os dias 21 e 22 de junho de 2018.

Art. 20. A impugnação do pleito eleitoral poderá ser realizada nos
dias 10 e 11 de julho de 2018, das 09h00 às 16h00, na Coordenadoria

Art. 12. Vencidas as fases de impugnação e recurso, o COMAD
publicará a Lista Final dos candidatos Aptos na Imprensa Oficial
do Município em 23 de junho de 2018.
IV – DA VOTAÇÃO

Especial de Cidadania.

Art. 21. A posse dos conselheiros eleitos ocorrerá em 27 de julho
de 2018, às 08h00, sala de reunião da Coordenadoria Especial de
Cidadania, sito à Av. Da Saudade, 252, Centro, Atibaia – SP.

Art. 13. A escolha dos representantes da Sociedade Civil será
realizada por ASSEMBLEIA convocada para o dia 06 de julho de

Art. 22. E, para que surtam os seus efeitos legais, registre-se a presente

2018, das 17h00 às 20h00, na Câmara Municipal da Estância de

resolução em ata deste Conselho e publique-se esta Resolução na

Atibaia, sito à Av. Nove de Julho, 265 – Centro, Atibaia – SP, seguida
da apuração dos votos.
Art. 14. É proibida a distribuição e/ou veiculação de propaganda

Imprensa Oficial de Atibaia.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

política dos candidatos ao Conselho no dia da Assembleia e no local
de votação, sob pena de impugnação e consequente exclusão do
candidato, obedecidas as formalidades desta resolução.

– CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS -
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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS / COMAD – ATIBAIA
Lei Municipal n° 3.956 de 27 de dezembro de 2010

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – Triênio 2018/2021

NOME:__________________________________________________________________
RG:________________________________ CPF:________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________________
_____________________________________________Nº_________________________
BAIRRO:___________________________________CEP:_________________________
TEL FIXO: ( ) _____________________________
TEL CEL: ( ) ______________________________
E-MAIL:_________________________________________________________________
(Letra de Forma)

COPIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
I – Ter idade minima de 18 anos;
II – Documento Pessoais (RG e/ou CPF);
III – Comprovante de Residência do candidato;
IV – Declaração de Vinculo com o respetivo grupo ou organização, assinada por um
responsável pelo mesmo e que seja atuante no município de Atibaia, especificando as
ações nos segmentos de prevenção, tratamento e reinserção social no âmbito de álcool e
outras drogas na cidade de Atibaia.

Declaro para os devidos fins que as informações prestadas acima são verdadeiras,
sob as penalidades da legislação em vigor.

ATIBAIA, ____ de ____________________de 2018

______________________________________
ASSINATURA
CARIMBO DA ENTIDADE
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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

Cnova Comércio Eletrônico S/A

Rua Gomes de Carvalho, 1609-3ºao 7º and.São Paulo-São Paulo

Comdecon

Dealmides José dos Santos

Avenida Dep. Emilio Carlos, 1714-A-São Paulo-São Paulo

Posturas Municipais / 42003/2016

Elda Maria Leite Arantes

Rua Sebastião Garcia Gimenes, 190-Atibaia-São Paulo

Meio Ambiente / 25462/2016

Everton de Souza Maciel

Rua Herbert de Souza, 194-Campinas-São Paulo

Sedec / 41724/2017

Felipe Vasconcelos Silveira

Rua Silvio Portugal, 162-São Paulo-São Paulo

Meio Ambiente / 31078/2017

Ferreira Empreend.Imobiliários Atibaia Ltda

Avenida da Saudade, 207 – Atibaia – São Paulo

Meio Ambiente / 32636/2017

Genaro Abate

Rua João Pires, 653-Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbana / 8700/2018

Jerri Adriani Moraes

Rua Pres.Tancredo Almeida Neves, 308-Atibaia-São Paulo

Meio Ambiente / 28901/2017

João Batista Ledier

Rua Augusto Mariano da Silva, 36-Bom Jesus dos Perdões-SP

Meio Ambiente / 32638/2017

Joaquim Baptista – Espólio

Rua Pedro Cerbino, 146-Atibaia-São Paulo

Mobilidade Urbana / 3795/2018

José Paulo Demarchi

Rua Benedicto Santos, 20-Atibaia-São Paulo

Meio Ambiente / 32696/2017

José Paulo Demarchi

Rua Benedicto Santos, 20-Atibaia-São Paulo

Meio Ambiente / 32627/2017

José Paulo Demarchi

Rua Benedicto Santos, 20-Atibaia-São Paulo

Meio Ambiente / 32629/2017

M. Barbosa Locação de Maq.Caçambas

Av.Prof.Odair da Silva Pinto, 2099-Atibaia-São Paulo

Meio Ambiente / 24094/2017

Marcelo José Guedes Mançano

Rua Jornada da Paraiba, 305-São Paulo-São Paulo

Meio Ambiente / 29010/2017

Maria das Dores da Silva

Rua Olinda, 175-Atibaia – São Paulo

Posturas Municipais / 20779/2017

Nazareth da Rocha D’anuncio

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

Obras / 24724/2016

Neide Franceschi

Rua Orlando P. de Oliveira, 25-B – Atibaia-São Paulo

Posturas Municipais / 42279/2016

Nestor Bruno de Avila Soares

Rua Wladimir Herzog, 265-Atibaia-São Paulo

Obras / 40818/2016

Norberto Grassi de Lima

Rua Petrópolis, 52 – Atibaia – São Paulo

Obras / 42002/2016

Oswaldo Dario – Espólio

Rua Marechal Deodoro, 597-apto 12-São Paulo-São Paulo

Obras / 22226/2016

Salim Abdalla Salum – Espólio

Rua Capitão João Rodrigues Jr., 194-Atibaia – Sâo Paulo

Obras / 27263/2016

/

24000/2016

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

Daniel César Brancaglion do Carmo
Irival Domingos da Silva
Jardel Gaborin
João Mauricio Claudino
Juliana da Costa Kamiya
Manoel José da Costa
Naoe Haseyama

Rua Sebastião Gonçalves de Oliveira, 64-Atibaia-São Paulo
Rua Giuliano Occhini, 565-Atibaia-São Paulo
Estrada Velha de Bragança, 2679-Atibaia-São Paulo
Rua Brasil, 636-Atibaia – São Paulo
Rua da Gloria Silveira Leite, 77-Atibaia-São Paulo
Rua Emidio Fazzio, 66 – Atibaia-São Paulo
Alameda Prof. Lucas N.Garcez, 2030-sala 04-Atibaia-S.Paulo

Taxas de Cemitério / 7807/2018
Alvará de Trânsito / 30390/2017
Taxas de Cemitério / 6540/2018
Taxas de Cemitério / 6038/2018
Tributos Mobiliários / 42546/2017
Taxas de Cemitério / 7810/2018
Alvará de Utilização / 35198/2015

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.

Secretaria de Saúde
PORTARIA Nº 010/2018 - AGC-SMS
de 17 de maio de 2018
O Ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº
8.116 de 12 de Janeiro de 2017 REALIZA a adequação orçamentária, nos termos do que dispõe o § 3º do art 10º da Lei 4.507 de 30
de junho de 2017, como segue:
DE:
621 - 24.400.10.304.0063.2.153.339030.05.300000

R$ 19.836,00

PARA:
622 - 24.400.10.304.0063.2.153.339039.05.300000

R$ 19.836,00

JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária esta adequação em virtude de remanejamento de recurso visando a locação de veículos destinados
ao uso das equipes da Vigilância Sanitária.
Atibaia, 17 de maio de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Maria Amélia Sakamiti Roda
Secretária Municipal de Saúde
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Prefeitura da Estância de Atibaia
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO BIMESTRAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2018
MUNICÍPIO: ATIBAIA
PRÓPRIAS
Impostos
Transferências Constitucionais Legais
TOTAL
A) APLIC. MÍN. OBRIGATÓRIA (15%)
ADICIONAIS
Transferências do SUS
Outras
B) APLICAÇÃO 100%
TOTAL P/ APLICAÇÃO (A + B)

EMPENHADAS

TOTAIS

PERÍODO: 2º BIMESTRE
RECEITAS
PREV. ATUAL.
196.724.135,00
197.242.906,00
393.967.041,00

EXERCÍCIO: 2018

ANTERIOR
28.573.067,93
42.431.856,27
71.004.924,20

2° BIMESTRE
48.064.236,44
25.980.643,33
74.044.879,77

ACUMULADO
76.637.304,37
68.412.499,60
145.049.803,97

59.095.056,15

10.650.738,63

11.106.731,97

21.757.470,60

PREV. ATUAL.
16.959.718,41
1.224.500,00
18.184.218,41

ANTERIOR
3.254.584,09
47.969,66
3.302.553,75

2° BIMESTRE
3.716.728,92
112.540,20
3.829.269,12

ACUMULADO
6.971.313,01
160.509,86
7.131.822,87

77.279.274,56

13.953.292,38

14.936.001,09

28.889.293,47

DESPESAS
PREV. ATUAL.
ANTERIOR
119.425.942,09
60.226.949,88

2° BIMESTRE
9.893.866,01

ACUMULADO
70.120.815,89

LIQUIDADAS

-

19.441.273,49

18.574.429,60

38.015.703,09

PAGAS

-

14.855.406,74

18.655.880,82

33.511.287,56

RESUMO
PREV. ATUAL.
ANTERIOR
59.095.056,15
10.650.738,63

2° BIMESTRE
11.106.731,97

ACUMULADO
21.757.470,60

RECURSOS PRÓPRIOS
Valor a ser aplicado (mínimo 15%)
Aplicado (despesas empenhadas) (*)
Percentual

-

48.518.580,86
68,33%

8.058.740,23
10,88%

56.577.321,09
39,01%

Aplicado (despesas liquidadas)
Percentual

-

17.359.678,69
24,45%

15.497.888,21
20,93%

32.857.566,90
22,65%

Aplicado (despesas pagas)
Percentual

-

13.007.400,23
18,32%

15.510.374,60
20,95%

28.517.774,83
19,66%

RESUMO
PREV. ATUAL.
ANTERIOR
18.184.218,41
3.302.553,75

2° BIMESTRE
3.829.269,12

ACUMULADO
7.131.822,87

RECURSOS ADICIONAIS
Valor a ser aplicado (100%)

33

Aplicado (Despesas empenhadas) (**)
Percentual

-

11.708.369,02
354,52%

1.835.125,78
47,92%

13.543.494,80
189,90%

Aplicado (Despesas liquidadas)
Percentual

-

2.081.594,80
63,03%

3.076.541,39
80,34%

5.158.136,19
72,33%

Aplicado (Despesas pagas)
Percentual

-

1.848.006,51
55,96%

3.145.506,22
82,14%

4.993.512,73
70,02%

(*) contém empenhos estimativos do exercício de 2018 (Recursos Próprios)
(**) contém empenhos estimativos do exercício de 2018 (Aplicação 100%)
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura da Estância de Atibaia, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Divisão de Fiscalização do Comércio; nos termos
dos Artigo 5º.6º e 8º da Lei Complementar 280/98 – Código Tributário Municipal, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados que o
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO - C L I encontra-se VENCIDO.
Processo

Razão Social/interessado

CNPJ

10718/2017

AILTON PEREIRA DA FONSECA

27.249.690/0001-73

12381/2017

ALESSANDRA DE LIMA CALDEIRA

24.478.282/0001-03

9062/2017

ANA CAROLINA GERVASIO FRANÇA

26.613.702/0001-34

40049/2014

A J CLAUDINO TRANSPORTES ME

21.256.414/0001-56

9584/2017

ANA PAULA GASPAR DO VALE ME

24.205.435/0001-30

12707/2017

ANA PAULA NASCIMENTO MARTINS

27.373.409/0001-00

13674/2016

A N RADAELLI PAISAGISMO ME

18.503.480/0001-79

10310/2015

A BOCOZZI DESIGN THINKING ME

22.027.738/0001-85

9625/2017

ANDERSON DOS SANTOS SILVA

27.207.937/0001-99

33298/2017

ARENA ATIBAIA EVENTOS E PROMOÇÕES EIRELI

28.668.229/0001-18

1568/2015

A S DA SILVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ZELADORIA EPP

21.666.285/0001-74

5956/2008

ASSOCIAÇÃO DAS LOJAS MAÇONICAS DE ATIBAIA

09.248.370/0001-17

10918/2013

ATISEG CORRETORA DE SEGUROS EIRELI ME

07.417.527/0001-65

20108/2015

AUTO POSTO PORTÃO EIRELI

04.339.901/0001-63

3676/2000

BAR E LANCHONETE BEIRA ALTA ATIBAIA LTDA ME

03.655.295/0001-22

2552/2009

BENEDITA ROSA MENDES BAR ME

59.097.709/0001-08

12771/2016

BENEDITO DONIZETI MARTINS

24.431.325/0001-97

8956/2017

BRUNA GRAZIELE CHAGAS DE OLIVEIRA

27.218.427/0001-17

10098/2017

BRUNO’S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME

27.280.850/0001-47

9217/2017

CAMILA DA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO

27.236.522/0001-43

26441/2011

CARVALHO SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

97.521.044/0001-07

1365/2015

CEREJEIRAS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

14.606.442/0001-90

11531/2017

CHARLES ANDRADE DA SILVA

27.239.593/0001-08

14174/2017

CICERO RICARDO ALVES SOARES

27.223.385/0001-02

13268/2017

C L RODRIGUES LANCHONETE ME

27.318.228/0001-80

13105/2017

CLINICA RAFAEL PELOSO REIS RIBEIRO EIRELI ME

27.256.216/0001-79

39573/2014

CONTEMPORANO ARQUITETURA LTDA ME

21.263.802/0001-64

Fica pelo presente Edital concedido o prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação do presente edital, para atendimento e consequente renovação
do CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO - C L I , junto ao Via Rápida Empresa VRE - JUCESP, bem como protocolar cópia
do documento renovado junto ao ESPAÇO DO EMPREENDEDOR , sito Rua São Vicente de Paulo 17, 1ª Andar, Centro.
Informamos que o não atendimento acarretará a aplicação das sanções previstas em Lei, inclusive multa , bloqueio junto do sistema de emissão de
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nota fiscal eletrônica e cancelamento da inscrição .
Para outros esclarecimentos que se fizerem necessários colocamo-nos à disposição pelo telefone (11) 4414.2300 ou pessoalmente.
Atibaia, aos 17 de maio de 2018.
IVAN MENDES
Gerente da Div. Fiscalização do Comércio

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO - LEI 3906/2010
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 os processos de solicitação de Licenciamento de
Anúncios após análise foram INDEFERIDOS.
Proc.

Razão Social/interessado

CNPJ/CPF

Motivo

9984/2018

ALAISE SANTOS DE MORAES

29.857.057/0001-93

Anúncios com percentual acima
do permitido

7081/2018

CASARA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS EIRELI

29.651.807/0001-76

Anúncios em toldo é proibido

14415/2018

CLINICA MEDICA DRA. CINTIA FREITAS MARTINS EIRELI

30.071.473/0001-40

A R T vencida

12973/2016

EDUMAR SUSHI BAR LTDA ME

20.659.087/0001-24

A R T Vencida

4764/2015

F A S DE ALMEIDA EDUCAÇÃO INFANTIL ME

21.410.594/0001-89

Prorrogação de prazo negada

4916/2017

FUNILARIA SANTA RITA ATIBAIA LTDA ME

26.980.971/0001-39

Anúncios ocupando 100% da
fachada

39383/2017

IDM ESTETICA LTDA ME

19.922.064/0001-78

Falta documentação quanto a
proposta de anúncio

35599/2017

IVANI MACHADO DE OLIVEIRA MELLO

28.785.978/0001-25

Anúncio com altura acima do
permitido

37379/2016

JAIRO VIZACRI DA SILVA

2.298.436/0001-00

Anúncios acima da quantidade
permitida

26129/2017

MARIA REGINA DA SILVA

27.895.298/0001-00

A R T vencida

42734/2013

NELSON DA SILVA PINTO JUNIOR

42734/2013

A R T Vencida

6151/2003

OFICINA COMERCIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME

05.505.643/0001-00

A R T vencida

23580/2012

P C PEREIRA BOLOS ME

23580/2012

A R T vencida e anúncio com
tamanho acima do permitido

8505/1992

SERGIO APARECIDO DOMINGUES ME

68.193.606/0001-24

A R T vencida

35741/2017

SILVA & LIMA ESFIHARIA LTDA ME

28.840.840/0001-81

Anúncio com tamanho acima
do permitido

18375/2016

SILVA & PRADO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME

17.535.028/0001-26

Anúncio com tamanho acima
do permitido

21463/2016

SUPERMERCADO ATIBAIA LTDA EPP

06.122.623/0001-76

Anúncio com tamanho acima
do permitido

39381/2017

WIERNER LANGONE ME

39381/2017

Proibido anúncio publicitário

Fica pelo presente Edital concedido o prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação, para a apresentação de reconsideração de despacho ou de
recurso e /ou regularização da situação, juntando a documentação necessária bem como a adequação do anúncio às exigências da lei . 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.
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Atentamos que a documentação 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 17 de maio de 2018.
IVAN MENDES
Gerente da Div. Fiscalização do Comércio

Divisão de Fiscalização de Feiras / SIM
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura da Estância de Atibaia, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nos termos da lei Complementar 280/98 e alterações –
Código Tributário Municipal, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para que compareçam no prazo de 30 (trinta) dias, a esta secretaria
com a finalidade de apresentar justificativas e esclarecimentos quanto aos Alvarás e Licenças de Feirantes, sob pena de cassação das referidas
licenças e/ ou arquivamento dos processos, como seguem:
Processo

Razão Social/interessado

CPF

14.337-2016

Anderson Amaro do Nascimento

132.255.658-06

32.413/2016

Antonio Carlos Candido

687.441.968-49

15.420/2015

Argeu Rodrigues Freire

879.158.478-72

18.576/2015

Eliseu Rosendo da Silva

176.424.578-47

34.466/2016

Henrique Silva Pereira

373.837.718-26

35.653/2015

Jaqueline Maria da Silva

228.734.708-95

23.652/2016

José Sirimeu da Rosa

555.898.556-91

23.655/2016

Kelly Maria Brito da Rosa

105.287.986-18

28.129/2016

Marisa Alves Pereira

042.635.208-40

20.719/2016

Marta Regina de Oliveira Sacrini

061.880.388-20

14.949/2016

Nilson de Araujo Cavalcante

335.269.628-47

29.978/2015

Nilson de Araujo Cavalcante

335.269.628-47

34.478/2016

Patricia Magalhães Silva Sezinando

030.712.857-10

1.458/2016

Quenji Saiki

976.493.178-20

23.955/2016

Risomar Teixeira dos Santos

151.886.368-08

24.577/2014

Roberta Enegellender

270.071.408-31

24.441/2016

Roberto Salles Nascimento Júnior

127.015.418-40

27.966/2015

Tauana Munique da Silva

228.853.758-25

23.426/2016

Tereza Cilene Santos do Nascimento Reis

076.257.148-96

26.377/2017

Thiago Mota de Oliveira

363.472.188-01

Atibaia, aos 16 de maio de 2018.
Waldemar Gonçalves Neto
Chefe do Setor de Feiras / SIM

Ins. Municipal

46.202

44.810

49.069
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Secretaria de Segurança Pública

Mês: Março / 2018
Multas de Infração de Trânsito Processadas
Item

Quantidade

1

706

R$ 157.827,96

706

R$ 157.827,96

TOTAIS

Valor Estimado

Faturamento do Mês
Item

Valor Bruto

Valor Liquido

Valor Funset

Tarifas Bancárias

1

R$ 214.969,12

R$ 203.866,67

R$ 10.748,45

R$ 354,00

Mês: Abril / 2018
Multas de Infração de Trânsito Processadas
Item

Quantidade

1

1220

R$ 282.536,75

1.220

R$ 282.536,75

TOTAIS

Valor Estimado

Faturamento do Mês
Item

Valor Bruto

Valor Liquido

Valor Funset

Tarifas Bancárias

1

R$ 222.112,88

R$ 210.547,24

R$ 11.105,64

R$ 460,00
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Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE
PORTARIA N° 022/2018-DS
De 17 de maio 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 379/2018, de 17/05/2018; 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° 724, brasileiro, solteiro,
Agente de Saneamento, pela prática, em tese, da conduta prevista nos Art.6º, Inciso I e Art.7º, Inciso XI do Código de Conduta e Integridade dos
Empregados da SAAE Atibaia – ATO 01/2017-DS, de 10 de julho de 2017, bem como no Art. 482, alínea “e” 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 25/05/2018.
GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – SAAE,
Estado de São Paulo, aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezoito.

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE
AVISO DE LICITAÇÃO
Torna pública a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 10/18 para eventual aquisição de Calçados e EPI,
que se dará no dia 07/06/2018 às 09h. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no site www.saaeatibaia.sp.gov.br no link “Aviso
de Licitações” ou na sede da SAAE, situada na Praça Roberto Gomes Pedrosa n° 11 – Cidade Satélite – Atibaia/SP, de 2° a 6° feira, das 09h às 11h e
das 14h às 16h, mediante recolhimento de R$ 65,91 (Sessenta e cinco reais e noventa e um centavos). Demais informações através do telefone (11)
4414-3530 ou e-mail licitacao@saaeatibaia.com.br
Atibaia, 16 de maio de 2018.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE
Jucimara Biazetto Romeira Pereira
GERENTE DE SUPRIMENTOS
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Secretaria de Governo
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 16 à 30 de Abril do exercício de 2018 os seguintes recursos financeiros oriundos
da União:
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
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

VALOR

0,00

1.861.016,73
612,92
48.343,72
0,00
34.788,59
0,00
0,00
0,00
1.732.108,41
93.040,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.219,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
50,500,00
0,00
0,00
23.975,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.304,04
0,00
0,00
0,00
0,00

4.436.949,06

ERRATA: Os valores de R$24.000,00, R$ 6.170,37 e R$ 166.725,00, informados como Piso Básico Fixo, Piso de Alta
Complexidade I e II e, Serviço de Convivência e Fort. De Vinculos, respectivamente, na 1ª quinzena de Abril, são referentes a
repasses do FNAS- Portaria 1324.
Quaisquer esclarecimentos quanto aos valores informados, poderão ser obtidos diretamente na Prefeitura, na
Secretaria de Planejamento e Finanças.
Atibaia(SP), 09 de Maio de 2018
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PORTARIA Nº 4.135-GP
de 17 de maio de 2018
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 resultado da eleição realizada no período de 2 a 4 de
maio de 2018, para a escolha dos representantes da CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes;
Considerando o Contido no Processo Administrativo nº 1728/90 –
Volume II;

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam se as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, 17 de maio de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo nº 23.855/09

Resolve editar a seguinte Portaria:
Art. 1º Em cumprimento à Legislação Federal que regula a matéria,
ficam nomeados os membros abaixo relacionados, que comporão a
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para o período de
2018 a 2019.
Representantes da Empregadora
Titulares
Marcelo Frank da Silva Rosa
Presidente
Membros
Marcelo Pompeu
Edilma Gonçalves Rodrigues
Morgana Aparecida Penteado Silva
Suplentes
Sandala Patricia Batista
Fabio Roberto Rodrigues Chalegre
Fernanda Massae Mizumura
Representantes dos Empregados
Titulares
Adilson Paulo da Silva
Vice-Presidente

PORTARIA Nº 4.136-GP
de 18 de maio de 2018
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX
e X, da Lei Orgânica do Município, DESIGNA a Sra. Renata da Rocha
Finholdt, Chefe do Setor de Prestação de Contas e Convênio, C.R.C. Nº
1SP245307, e o Sr. Daniel Carreiro de Teves, Engenheiro Civil, Diretor
do Departamento de Planos de Contribuição de Melhoria, devidamente
habilitado, CREA/SP 5062820598-SP, para, respectivamente, exercerem
as funções de GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO dos convênios
firmados e a serem firmados com a Secretaria de Turismo do Estado de
São Paulo, através do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, 18 de maio de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Membros
Ricardo Bottini
Juranir Gomes Moreira
Mario Rodrigues da Silva

(Processo nº 119/2018)

Suplentes
Jorge Luiz Moreira Bispo
Adalberto Rosa de Souza
Manoel Batista da Silva

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
6.392,00 (seis mil trezentos e noventa e dois reais).

Secretaria
Secretária Titular
Edilma Gonçalves Rodrigues
Secretário Suplente
Ricardo Bottini

D E C R E T O N° 8.539
de 17 de maio de 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.
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$ 6.392,00 (seis mil trezentos e noventa e dois reais) para
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suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2141 SAÚDE BUCAL
561 - 24.400.10.301.0061.2.141.339039.05.300000.............R$ 6.392,00
Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com o recurso
proveniente do superávit financeiro de Exercícios Anteriores.
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”, 17 de maio de 2018.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
- Sílvio 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

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2159 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA –
SAMU
603 - 24.400.10.302.0064.2.159.339039.01.300000...........R$ 10.000,00
Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com recursos
provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias do
Executivo:
21 SECRETARIA DE SERVIÇOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS
2131 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS
499 - 21.101.15.451.0057.2.131.319011.01.110000...........R$ 35.874,03
24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2137 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE
546 - 24.400.10.301.0061.2.137.339039.01.300000...........R$ 10.000,00
27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
2177 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEC.DE OBRAS
PÚBLICAS
691 - 27.101.15.451.0071.2.177.319011.01.110000...........R$ 16.695,10
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

(Processo nº 119/2018)
D E C R E T O N° 8.540
de 17 de maio de 2018
Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
62.569,13 (Sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e
treze 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$ 62.569,13 (sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e
nove reais e treze centavos) para suplementar as seguintes dotações
orçamentárias do Executivo:
23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE RECURSOS
HUMANOS
2134 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEC.DE REC.
HUMANOS
524 - 23.101.04.128.0059.2.134.319094.01.110000............R$ 52.569,13

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, 17 de maio de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
- Sílvio Ramon Llaguno SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INTERINO
- Carlos Américo Barbosa da Rocha SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS
- Maria Amélia Sakamiti Roda SECRETÁRIA DE SAÚDE
- Júlio César Cuba dos Santos SECRETÁRIO DE SERVIÇOS INTERINO
- Edson Ricardo Mungo Pissulin SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.
- Luiz Fernando Rossini Pugliesi SECRETÁRIO DE GOVERNO
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Atos do Poder Executivo

(Processo nº 119/2018)

- Saulo Pedroso de Souza -

PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
D E C R E T O N° 8.541
de 18 de maio de 2018

- Sílvio Ramon Llaguno SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INTERINO

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
- Márcia Aparecida Bernardes -

366.800,00 (trezentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais).

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.507 de 30

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

de junho de 2017, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei
- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

SECRETÁRIO DE GOVERNO
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$ 366.800,00 (trezentos e sessenta e seis mil e oitocentos

(Processo nº 119/2018)

reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do
D E C R E T O N° 8.542

Executivo:

de 18 de maio de 2018
18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 200 DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$

ENSINO FUNDAMENTAL

152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais).

349 - 18.200.12.361.0043.2.096.319094.01.220000..........R$ 200.000,00
2100 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas

862 - 18.200.12.361.0043.2.100.339030.05.220000..........R$ 166.800,00

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

Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com recursos

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias do
Executivo:

D E C R E TA

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 200 DEPARTAMENTO DE

Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria

EDUCAÇÃO 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO

de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um

ENSINO FUNDAMENTAL

crédito de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais) para

347 - 18.200.12.361.0043.2.096.319011.01.220000.........R$ 200.000,00

suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

2100 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
367 - 18.200.12.361.0043.2.100.339039.05.220000.........R$ 166.800,00

24 SECRETARIA DE SAÚDE 400 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE 2137 MANUTENÇÃO E ESTRUT. DA SECRETARIA DE

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SAÚDE
863 - 24.400.10.301.0061.2.137.339030.05.300182..........R$ 19.000,00

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

864-24.400.10.301.0061.2.137.339039.05.300182...............R$ 8.000,00
866 - 24.400.10.301.0061.2.137.449052.08.300320..........R$ 100.000,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da

2141 SAÚDE BUCAL

Cidadania”, 18 de maio de 2018.

867 – 24.400.10.301.0061.2.141.449052.05.300319...........R$ 25.000,00
Art. 2º O valor de R$ 902.000,00 (novecentos e dois mil reais) será
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coberto com recurso financeiro proveniente do excesso de arrecadação

D E C R E TA

das seguintes rubricas de receita e seus respectivos valores:
Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria
nº 17180311022 – Academia da Saúde – Custeio...............R$ 27.000,00

de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um

nº 24180311009 – Saúde Bucal - Estruturação…….........R$ 25.000,00

crédito de R$ 341.634,84 (trezentos e quarenta e um mil seiscentos e

nº

trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para suplementar as

24281011002

–

Convênio

SUS-Emendas

Parlamentares-

Investimento.....................................................................R$ 100.000,00
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”, 18 de maio de 2018.

seguintes dotações orçamentárias do Executivo:
24 SECRETARIA DE SAÚDE 400 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE 2141 SAÚDE BUCAL
559 - 24.400.10.301.0061.2.141.339030.05.300000.........R$ 11.900,00
2144 PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ
839 - 24.400.10.301.0061.2.144.339039.05.300000...........R$ 90.552,00
2146 NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
- Sílvio Ramon Llaguno -

573 - 24.400.10.301.0061.2.146.339039.05.300288..........R$ 38.360,00
2147 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
574 - 24.400.10.301.0061.2.147.339030.05.300000..........R$ 42.010,79
2153 ANVISA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CUSTEIO

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INTERINO

622 - 24.400.10.304.0063.2.153.339039.05.300000.........R$ 158.812,05

- Maria Amélia Sakamiti Roda -

Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com recurso financeiro

SECRETÁRIA DE SAÚDE

proveniente do superávit financeiro de Exercícios Anteriores.

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETÁRIO DE GOVERNO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, 18 de maio de 2018.

(Processo nº 119/2018)

- Saulo Pedroso de Souza -

D E C R E T O N° 8.543
de 18 de maio de 2018
Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
341.634,84 (trezentos e quarenta e um mil seiscentos e trinta e quatro
reais e oitenta e quatro centavos).

PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
- Sílvio Ramon Llaguno SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INTERINO
- Maria Amélia Sakamiti Roda SECRETÁRIA DE SAÚDE

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.507 de 30

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

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.

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi SECRETÁRIO DE GOVERNO
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Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância de Atibaia CONVOCA Audiência
Pública a ser realizada no dia 04 de junho de 2018, segunda-feira, às
20h, no Centro de Convenções e Eventos “Victor Brecheret”, situado
Alameda Lucas Nogueira Garcez, 511 - Vila Thais, Atibaia - SP, 12941650, para a discussão do Projeto de Lei nº. 25/2018, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a alienar, por permuta, áreas de terras, no Bairro do
Alvinópolis, neste município, e dá outras providências.
A audiência será presidida pelo Vereador Michel Ramiro Carneiro,
que usando das atribuições de Presidente da Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redação, conforme artigo 25, § 2º, incisos I e
II, da Lei Orgânica do Município, comunica e convida a população
a participar da Audiência Pública, que tem como objetivo recolher
subsídios para o processo de tomada de decisões dos vereadores.
SALÃO NOBRE “PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA
NEVES”, aos 18 dias do mês de maio de 2018.
Michel Carneiro
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

A Mesa Diretiva da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, de acordo
com o artigo 22, inciso XII, da Resolução n.º 02/12 e após a análise da
legalidade do processo licitatório sob n.º 075/18, Pregão Presencial nº
007/2018, HOMOLOGA o julgamento do Pregoeiro, que declarou como
vencedoras do certame: nos itens 01 a 03, 08 a 15, 18 a 22, 24 a 26 e
28, a empresa CAMPO VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP, no valor total de
R$2.231,72 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e dois
centavos), em um total de vinte itens; nos itens 04 a 07, 23 e 27, a empresa
ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP, no valor total de R$3.686,44 (três
mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), em
um total de seis itens; nos itens 16 e 17, a empresa VALTER NUNES DA
ROCHA - ME, no valor total de R$5.088,00 (cinco mil e oitenta e oito
reais), em um total de dois itens; e ADJUDICOU o objeto do certame
às empresas vencedoras como acima, para fornecimento de materiais
de limpeza e descartáveis à Câmara Municipal de Atibaia conforme a
minuta anexa ao Edital deste procedimento.
Atibaia, aos 15 de maio de 2018.
Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente
Sebastião Batista Machado
1.º Vice Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância de Atibaia CONVOCA Audiência
Pública a ser realizada no dia 06 de junho de 2018, quarta-feira, das
18h às 20h, no Salão Nobre Presidente Tancredo de Almeida Neves,
à Av. Nove de Julho, nº 265, Centro, para discussão do Projeto de Lei
nº 0021/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências, de
autoria do Poder Executivo.
A audiência será presidida pelo Vereador Júlio César Mendes que, usando
das atribuições de Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da
Câmara Municipal - artigo 25, § 2º, II, da Lei Orgânica do Município
- convida a todos os interessados a participarem da Audiência Pública,
cujo objetivo é recolher subsídios para o processo de tomada de decisões
do Poder Executivo.
SALÃO NOBRE PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, aos 08 dias do mês de maio de 2018.
Júlio Cesar Mendes
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
Vereador

HOMOLOGAÇÃO

Reginaldo da Costa Ramos
2.º Vice Presidente
Fabiano Batista de Lima
1.º Secretário
Marcos Pinto de Oliveira
2.º Secretário

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância de Atibaia CONVOCA Audiência
Pública a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, sexta-feira, às 18h,
no Salão Nobre Presidente Tancredo de Almeida Neves, à Av. Nove de
Julho, nº 265, Centro, Atibaia/SP – Plenário da Câmara Municipal, para
a discussão do Projeto de Lei Complementar nº 08/2018, 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.
A audiência será presidida pelo Vereador Michel Ramiro Carneiro que,
usando das atribuições de Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, conforme artigo 25, § 2º, II, incisos I e II, da Lei
Orgânica do Município, comunica e convida a população a participar. O
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objetivo da Audiência Pública é recolher subsídios para o processo de
tomada de decisões dos vereadores.

SALÃO NOBRE “PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, aos 8 dias do mês de maio de 2018.
Michel Ramiro Carneiro
Vereador

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; 1ª discussão, maioria simples;
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;1ª discussão, maioria simples;

Of. Conv. Nº 013/18-Div.Leg.

Atibaia, 16 de maio de 2.018

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 22 de maio de 2.018,
após a sessão ordinária, ocasião em que serão discutidos e votados os
seguintes processos:
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; 2ª discussão, maioria simples;

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11/18, de autoria
do Sr. Prefeito, 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 providências1ª discussão, maioria absoluta, votação nominal;
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/18, de autoria do Sr.
Prefeito, que dispõe sobre a aprovação das cláusulas que especifica do
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;1ª discussão, maioria absoluta, votação nominal.
ROBERTA ENGLE BARSOTTI DE SOUZA
Presidente

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; 2ª discussão, maioria simples;
PROJETO DE LEICOMPLEMENTAR Nº 11/18, de autoria do
Sr. Prefeito, 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; 2ª discussão, maioria absoluta, votação nominal;
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/18, de autoria do Sr.
Prefeito, que dispõe sobre a aprovação das cláusulas que especifica do
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;
2ª discussão, maioria absoluta, votação nominal.

Projetos em trâmite na Câmara Municipal da Estância de Atibaia,
em 17 de maio 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.

ROBERTA ENGLE BARSOTTI DE SOUZA
PRESIDENTE

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. O projeto foi abordado em
audiência pública.

PROCESSOS A SEREM DISCUTIDOS E VOTADOS NA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 DE
MAIO DE 2018, ÀS 18 HORAS.

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
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Michel Ramiro Carneiro, que apresenta Emenda Aditiva;Encontra-se
na Comissão de Justiça. –

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 Educação.
PROJETO DE LEI Nº 07/18, de autoria do Vereador Fabiano Batista
de Lima, que altera o artigo 3º e acrescenta os parágrafos, §4º, §5º, §6º
e §7º ao artigo 3º; altera o artigo 8º e acrescenta o inciso V ao artigo
15, todos da Lei Ordinária nº 3842/2010. Aprovado na Ordem do dia
da Sessão Ordinária e Extraordinárias do dia 15.05.18, à sanção do Sr.
Prefeito Municipal. –
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,
dispondo sobre a regulamentação da atividade de comércio atacadista
e varejista de ferro, sucatas e materiais reutilizáveis e recicláveis e dá
outras providências. Após leitura de pareceres na Sessão Ordinária do
dia 15.05.18, à Ordem do dia da Sessão Ordinária e Extraordinárias
do dia 22.05.18.
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. Aprovado
na Ordem do dia da Sessão Ordinária e Extraordinárias do dia 15.05.18.
À sanção do Sr. Prefeito Municipal. –
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. Após leitura de pareceres na Sessão
Ordinária do dia 15.05.18, à Ordem do dia da Sessão Ordinária e
Extraordinárias do dia 22.05.18.
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.
Aprovado na Ordem do dia da Sessão Ordinária e Extraordinárias do dia
15.05.18 à sanção do Sr. Prefeito Municipal. –
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 Educação.
PROJETO DE LEI Nº 18/18, de autoria do Vereador Fabiano Batista
de Lima, que dispõe sobre a denominação de Rua Daniel Leite, com
início na Rua José Bueno da Cruz e término na Estrada Dezoito, no
Bairro do Portão, neste município, e dá outras providências. Encontrase na 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 a 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. Encontra-se na 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. Encontra-se na Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI Nº 021/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2019 e dá outras providências. Em cumprimento ao
artigo 277 “caput” e § 1º do Regimento Interno desta Casa, a presidência
comunicou ao plenário a entrada do projetoe determinou sua publicação
integral no Imprensa Oficial. Em seguida à publicação, o projeto irá
à Comissão de Finanças e Orçamento e permanecerá à disposição
dos Senhores Vereadores e da comunidade para apresentação de
Emendas pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis.
PROJETO DE LEI Nº 23/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre o Sistema Municipal que cria o Fundo e o Conselho Municipal
de Proteção e Defesa Civil e dá outras providências. Entrou na Sessão
Ordinária do dia 15.05.18. Às Comissões de Justiça e Finanças.
PROJETO DE LEI Nº 24/18, de autoria do Poder Executivo,
queautoriza a alienar nos termos da Lei nº 8.666/93 as áreas que
especifica, neste Município, e dá outras providências. Entrou na Sessão
Ordinária do dia 15.05.18. Às Comissões de Justiça e Finanças.
PROJETO DE LEI Nº 25/18, de autoria do Poder Executivo, que
autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por permuta áreas
de terras, no Bairro do Alvinópolis, neste Município, e dá outras
providências. Entrou na Sessão Ordinária do dia 15.05.18. Às Comissões
de Justiça e Finanças.
PROJETO DE LEI Nº 26/18, de autoria da Vereadora Roberta Engle
Barsotti de Souza, que dispõe sobre a denominação de Rua Petrucci
a logradouro público com início na Estrada do Mingu e término em
propriedade particular, no Bairro Rio Abaixo, neste Município, e dá
outras providências. Entrou na Sessão do dia 15.05.18. À Comissão de
Justiça. –
PROJETO DE LEI Nº 27/18, de autoria do Poder Executivo, que
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autoriza o Poder Executivo a alienar, nos termos da Lei 8.666/93, uma
área de 975,75 m², localizada na confluência da Rua João Pires com
Pedro Tacco, neste Município, e dá outras providências. Entrou na
Sessão do dia 15.05.18. 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 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. Após leitura de pareceres na Sessão Ordinária do
dia 15.05.18, à Ordem do dia da Sessão Ordinária e Extraordinárias
do dia 22.05.18.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/18, de autoria do
Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre a aprovação das cláusulas
que especifica do 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. Após leitura de pareceres na Sessão Ordinária do
dia 15.05.18, à Ordem do dia da Sessão Ordinária e Extraordinárias
do dia 22.05.18.
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. Encontra-se na Comissão de
Justiça. –
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 15/18, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
do Poder Executivo, Poder Legislativo, e das autarquias e fundações,
todos do Município da Estância de Atibaia. Entrou na Sessão do dia

15.05.18. À Comissão de Justiça.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/18, de autoria do
Poder Executivo, que cria o Regime próprio de Previdência Social –
RPPS do Município, bem como a autarquia previdenciária dos servidores
públicos municipais da Estância de Atibaia e dá outras providências.
Entrou na Sessão do dia 15.05.18. À Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/18, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do
Município da Estância de Atibaia e dá outras providências. Entrou na
Sessão do dia 15.05.18. À Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/18, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano e a Estrutura de Cargos,
Carreiras e Vencimentos e a Avaliação de Desempenho dos profissionais
do Quadro do Magistério, efetivos, da Prefeitura Municipal da Estância
de Atibaia. Entrou na Sessão do dia 15.05.18. À Comissão de Justiça.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19/18, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano e a Estrutura de Cargos,
Carreiras e Vencimentos e a Avaliação de Desempenho dos Servidores
Efetivos da Prefeitura da Estância de Atibaia, excetuando os servidores
do Quadro do Magistério, que serão regidos por legislação específica.
Entrou na Sessão do dia 15.05.18. 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 o
parecer TC 2240/003/08 Ofício C.ECR nº 197/2018. De acordo com
o art. 303 do Regimento Interno desta Casa, a presidência encaminhou
para publicação na Imprensa Oficial o documento, que manifestou
irregularidades da licitação do contrato com o Hospital Novo de Atibaia,
e pela procedência parcial da representação com aplicação de multa.
Após a publicação, foi remetido à Comissão de Finanças e Orçamento,
que terá o prazo de 30 dias para emitir parecer. À Divisão Legislativa,
onde permanecerá à disposição dos vereadores.
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. Encontra-se na Comissão de Justiça. –
BALANCETE PREFEITURA Nº 04/18, de autoria da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, que encaminha Balancete da Receita e da Despesa
da referente ao mês de abril de 2018. Entrou na Sessão do dia 15.05.18.
À Comissão de Finanças.
BALANCETE PREFEITURA Nº 05/18, de autoria do Poder
Executivo, que encaminha Balancete da Receita e da Despesa da
referente ao mês de março de 2018. Entrou na Sessão do dia 15.05.18.
À Comissão de Finanças.
HOMERES DE MARIA
Chefe da Divisão de Assuntos Legislativos
Substitutivo

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 19 de maio de 2018 - n.º 1985 - Ano XXII

48

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

Prefeitura de Nazaré Paulista

DISTRATO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - DISTRATO n°: 041/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO n°:
2.535/2011 - CONCORRÊNCIA n° 02/2011 - REFERENTE AO CONTRATO n°: 01/2012 - DISTRATO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA E MÁRIO ANTONIO PINHEIRO.- Pelo presente instrumento particular, de um lado a PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA, situada na Rua Cel. João Rodrigues dos Santos, 31, Centro, em Nazaré Paulista, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 45.279.643/0001-54, representada por seu Prefeito Municipal, CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS, brasileiro, solteiro, portador do RG
n° 34.324.977-7 e CPF/MF n° 281.982.998-82 residente e domiciliado na Praça Cel. Antonio Rodrigues dos Santos, n°16, Bairro Centro, Nazaré
Paulista, denominada simplesmente PRIMEIRA DISTRATANTE e de outro lado, MÁRIO ANTONIO PINHEIRO, brasileiro, casado, portador do
RG n° 4.352.121 e CPF/MF sob o n. 292.660.848-91, residente e domiciliado na Rua Tereza da Conceição, n° 53, Bairro Centro, Nazaré Paulista,
doravante denominado simplesmente SEGUNDO DISTRATANTE, tem entre si, de maneira justa e acordada, o presente DISTRATO, ficando
desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas: PRIMEIRO: A partir desta data, fica formalmente rescindido o contrato particular de promessa
de compra e venda, firmado em 23 de janeiro de 2012, referente à alienação de imóvel rural, localizado no Bairro Moinho, município de Nazaré
Paulista, com área total de 229,48 m², tendo inicio no ponto “P01”, daí, confronta com a ESTRADA MUNICIPAL, com azimute de 206°04’18”e
distância de 8,22m, segue até o ponto “P022; segue, com azimute de 221°26’57” e distância de 5,68m, até o ponto P03; segue , com azimute de
235°29’42” e distância de 5,69m, até o ponto P04; agora confronta com MARIO ANTONIO PINHEIRO, segue, com azimute de 314°31’57” e
distância de 11,78m, até o ponto P05; segue, com azimute de 42°19’08” e distância de 17,91m, até o ponto P06; segue, com azimute de 128°20’27”
e distância de 10,71m, até o ponto P01, chegando no inicio desta descrição.SEGUNDO: A presente rescisão se dá a requerimento do Segundo
Distratante, tendo em vista a irregularidade na Licitação apontada pelo TCE, a qual concorda o Primeiro Distratante com a rescisão, como dispõe
a Lei 8.666/93.TERCEIRO: A título de restituição dos valores pagos pelo Segundo Distratante, a Primeira Distrante pagar-lhe-á a seguinte quantia
através de transferência neste ato, à saber:- R$ R$ 11.880,98 (onze mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), através do transferência
bancaria, para o Banco Bradesco S/A, conta corrente: 70-1, agência 712-9.QUARTO: A Primeira Distratante será imitida na posse das unidades
objetos do contrato de compra ora rescindido, descrito acima, no ato da assinatura deste instrumento de rescisão contratual.QUINTO: Concluídos
os pagamentos previstos na cláusula terceira acima, as partes Distratantes dão-se mútua, plena, geral e irrevogável quitação quanto aos termos do
contrato de promessa de compra e venda firmado, declarando nada mais terem a cobrar uma da outra, à qualquer título.E por estar estarem de pleno
acordo, as partes assinam o presente em três vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas. - Nazaré Paulista, 27 de abril de 2.018. CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS (Prefeito)
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