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Prefeitura de Atibaia abre 71 vagas para concurso público

A Prefeitura da Estância de Atibaia abre 71 vagas para 
Concurso Público! Os interessados em participar devem 
se inscrever pelo site www.ibamsp-concursos.org.br - no 

link correlato ao Concurso de Atibaia – entre os dias 27 de junho 
e 31 de julho. De acordo com os editais 01 e 02/2018 publicados 
na Imprensa Oficial nº 1995, desta terça-feira, dia 26 de junho, a 
prova objetiva acontecerá no dia 26 de agosto.

O concurso foi dividido em 38 vagas para empregos em geral 
e 33 vagas para Agentes Comunitários de Saúde. Os salários 
variam entre R$ 1.240,13 e R$ 12.499,50. Com oportunidades 
para todos os níveis, os valores da taxa de inscrição variam 
entre R$ 48 para Ensino Fundamental, R$ 63 para Ensino 
Médio e Técnico e R$ 90 para Ensino Superior. 

As vagas de empregos em geral são: Agente de Serviços de 
Conservação e Limpeza;  Agente de Serviços de Construção e 
Manutenção; Agente de Serviços de Cultura e Eventos; Agente 

de Serviços Educacionais; Coveiro; Salva Vidas; Assistente 
em Serviços de Cultura e Eventos; Técnico em Segurança do 
Trabalho; Técnico em Serviços Agrossilvipecuário (uma para 
a Secretaria de Obras Públicas e outra para Agricultura); 
Analista de Gestão; Assistente de Contabilidade; Assistente 
Social; Diretor de Escola; Médico Veterinário; Professor de 
Artes; Professor; Supervisor de Ensino.

Já as vagas para Agentes Comunitários de Saúde são: para 
o bairro Boa Vista; para o Cachoeira; para o Caetetuba; 
para o Cerejeiras; para o Imperial; para o Itapetinga; para o 
Maracanã; para o Porão; para o Rio abaixo; para o Vila São 
José; para o bairro do Tanque; e para o rio Acima. 

As funções de cada um dos cargos, regras para participação 
no Concurso e outras informações podem ser obtidas nos 
editais, disponíveis no link: http://www.prefeituradeatibaia.
com.br/imprensa/pdf/2018/1995.pdf . 

Com oportunidades para todos os níveis, salários variam entre R$ 1.240 a R$ 12.499; 
Inscrições vão de 27 de junho a 31 de julho no link www.ibamsp-concursos.org.br

saiba mais:

www.prefeituradeatibaia.com.br
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Secretaria de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUNICADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 001/2018
PROCESSO N.º 20.580/2018
Interessado: Instituto Social Med Life
Assunto: Requerimento de Qualificação como Organização Social na 
Área de Saúde. 
A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Comissão Especial de 
Seleção para Análise da Documentação das Entidades Interessadas em 
Qualificar-se como Organizações Sociais na Área da Saúde e Avaliação 
do Processo de Seleção, torna público que na Ata de Reunião realizada 
em 26.06.2018, às 14hs nesta Secretaria, foi analisado o requerimento, 
e tendo em vista que existe o Processo de Chamamento Público nº 
14.815/18 - (Contratação de Organização Social sem Fins Lucrativos, 
para a gestão da UPA 24 hrs – Jardim Cerejeiras), esta deverá apresentar 
os requerimentos no ato da sessão de Chamamento atendendo os itens 
4.1 e 5.1/5.2 do Edital de Processo de Seleção nº 001/2018 (Processo 
Administrativo nº 14.815/2018). 

Maria Amélia Sakamiti Roda
Presidente da Comissão de Seleção, aos 26 de junho de 2.018 

COMUNICADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 001/2018
PROCESSO N.º 20.594/2018
Interessado: Instituto Moriah
Assunto: Requerimento de Qualificação como Organização Social na 
Área de Saúde. 
A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Comissão Especial de 
Seleção para Análise da Documentação das Entidades Interessadas em 
Qualificar-se como Organizações Sociais na Área da Saúde e Avaliação 
do Processo de Seleção, torna público que na Ata de Reunião realizada 
em 26.06.2018, às 14hs nesta Secretaria, foi analisado o requerimento, 
e tendo em vista que existe o Processo de Chamamento Público nº 
14.815/18 - (Contratação de Organização Social sem Fins Lucrativos, 
para a gestão da UPA 24 hrs – Jardim Cerejeiras), esta deverá apresentar 
os requerimentos no ato da sessão de Chamamento atendendo os itens 
4.1 e 5.1/5.2 do Edital de Processo de Seleção nº 001/2018 (Processo 
Administrativo nº 14.815/2018). 

Maria Amélia Sakamiti Roda
Presidente da Comissão de Seleção, aos 26 de junho de 2.018 

COMUNICADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 001/2018
PROCESSO N.º 20.557/2018
Interessado: Agência Regional de Gestão da Organização Social - 
ARGOS
Assunto: Requerimento de Qualificação como Organização Social na 
Área de Saúde. 
A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Comissão Especial de 
Seleção para Análise da Documentação das Entidades Interessadas em 
Qualificar-se como Organizações Sociais na Área da Saúde e Avaliação 
do Processo de Seleção, torna público que na Ata de Reunião realizada 
em 26.06.2018, às 14hs nesta Secretaria, foi analisado o requerimento, 
e tendo em vista que existe o Processo de Chamamento Público nº 
14.815/18 - (Contratação de Organização Social sem Fins Lucrativos, 
para a gestão da UPA 24 hrs – Jardim Cerejeiras), esta deverá apresentar 
os requerimentos no ato da sessão de Chamamento atendendo os itens 
4.1 e 5.1/5.2 do Edital de Processo de Seleção nº 001/2018 (Processo 
Administrativo nº 14.815/2018). 

Maria Amélia Sakamiti Roda
Presidente da Comissão de Seleção, aos 26 de junho de 2.018 

COMUNICADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 001/2018

PROCESSO N.º 14.815/2018
Interessado: Instituto Diretrizes.
Assunto: Pedido de Impugnação contra os termos do Edital. 
A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Comissão Especial de 
Seleção para Análise da Documentação das Entidades Interessadas em 
Qualificar-se como Organizações Sociais na Área da Saúde e Avaliação 
do Processo de Seleção, torna público que, em reunião realizada em 
25.06.2018, às 10H00M, na sede da  Secretaria de Saúde, foi analisado 
e, ao final, rejeitado o pedido formulado pela entidade interessada, pelas 

razões e conforme consta da ATA publicada no site ww.w.atibaia.sp.gov.
br – link “Parcerias com Entidades do Terceiro Setor”. 
Esclarece, ainda, que fica mantida a Sessão Pública designada para o dia 
28/06/2018, às 09H00M, na sala de licitações da Prefeitura da Estância 
de Atibaia – Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia, para entrega 
e abertura dos envelopes.

Maria Amélia Sakamiti Roda
Presidente da Comissão de Seleção, aos 26 de junho de 2.018 

COMUNICADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 001/2018

PROCESSO N.º 14.815/2018
Interessado: Grupo Gamp
Assunto: Pedido de Impugnação contra os termos do Edital. 
A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Comissão Especial de 
Seleção para Análise da Documentação das Entidades Interessadas em 
Qualificar-se como Organizações Sociais na Área da Saúde e Avaliação 
do Processo de Seleção, torna público que em reunião  realizada em 
26.06.2018, às 14H00M, na sede da  Secretaria de Saúde, foi analisado 
e, ao final, rejeitado o pedido formulado pela entidade interessada, pelas 
razões e conforme consta da ATA publicada no site ww.w.atibaia.sp.gov.
br – link “Parcerias com Entidades do Terceiro Setor”. 
Esclarece, ainda, que fica mantida a Sessão Pública designada para o dia 
28/06/2018, às 09H00M, na sala de licitações da Prefeitura da Estância 
de Atibaia – Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia, para entrega 
e abertura dos envelopes.

Maria Amélia Sakamiti Roda
Presidente da Comissão de Seleção, aos 26 de junho de 2.018 

AVISOS DE ESCLARECIMENTOS

Processo Administrativo nº 14.815/2018 
Processo de Seleção nº 001/2018.
Objeto: Contratação de Organização Social para gestão da UPA 24 hs 
-Jd. Cerejeiras.
Interessado: Instituto Social Med Life.
Aviso: A Comissão Especial de Seleção, no uso de suas atribuições, e 
considerando o pedido formulado pelo Instituto Med Life, esclarece a 
todos os interessados que o custeio das despesas com utilidades públicas 
– taxas de água, energia elétrica, telefonia, internet e etc.- relacionadas 
com a execução de objeto decorrente do Contrato de Gestão, serão 
custeadas com a dotação orçamentária repassada à entidade vencedora 
do certame, mediante a respectiva prestação de contas.
Esclarecemos que fica mantida a Sessão Pública designada para o dia 
28/06/2018, às 09H00M, na sala de licitações da Prefeitura da Estância 
de Atibaia – Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia, para entrega 
e abertura dos envelopes.

Maria Amélia Sakamiti Roda
Presidente da Comissão de Seleção, aos 26 de junho de 2.018 

Processo Administrativo nº 14.815/2018 
Processo de Seleção nº 001/2018.
Objeto: Contratação de Organização Social para gestão da UPA 24 hs 
-Jd. Cerejeiras.
Interessado: Instituto União Saúde Apoio.
Aviso: A Comissão Especial de Seleção, no uso de suas atribuições, 
e considerando o pedido formulado pela Instituição União Saúde 
Apoio, esclarece a todos os interessados que as despesas de cunho 
trabalhista decorrentes do Contrato de Gestão deverão ser arcadas pela 
entidade vencedora do processo de seleção, devendo serem ressarcidas, 
posteriormente à entidade, mediante prestação de contas das respectivas 
despesas.
Esclarecemos que fica mantida a Sessão Pública designada para o dia 
28/06/2018, às 09H00M, na sala de licitações da Prefeitura da Estância 
de Atibaia – Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia, para entrega 
e abertura dos envelopes.

Maria Amélia Sakamiti Roda
Presidente da Comissão de Seleção, aos 26 de junho de 2.018 
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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 101/2018, PROCESSO Nº 18.076/2018, 
cujo o objeto é o “Registro de preços para eventual aquisição de camisetas, 
destinadas ao uso dos alunos e profissionais da Rede Municipal de 
Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses”. Recebimento de propostas iniciais até: 
12/07/2018 às 08h25. Abertura de propostas dia 12/07/2018 às 08h30 
e início da sessão de disputa de preços dia: 13/07/2018 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 
10h às 16h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 
10,00(dez reais).

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
26 de junho de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

AVISO DE NOVA DATA 

A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público para conhecimento dos 
interessados o reagendamento dos pregões devido ao feriado estadual do 
dia 09/07/2018 - Revolução Constitucionalista de 1932.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2018, PROCESSO Nº 17.628/2018, 
cujo o objeto é o “Registro de preços para eventual prestação de serviço 
de locação de grade de proteção metálica, destinados ao uso da Secretaria 
de Cultura e Eventos, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) 
meses”. Recebimento de propostas iniciais até: 10/07/2018 às 08h25. 
Abertura de propostas dia 10/07/2018 às 08h30 e início da sessão de 
disputa de preços dia: 11/07/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2018, PROCESSO Nº 14.321/2018 
cujo o objeto é o “Registro de preços para eventual aquisição de 
microcomputadores, destinados ao uso de diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses”. 
Recebimento de propostas iniciais até: 10/07/2018 às 08h25. Abertura 
de propostas dia 10/07/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de 
preços dia: 11/07/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2018, PROCESSO Nº 6.955/2018 
cujo o objeto é o “Registro de preços para eventual prestação de serviços 
de fornecimento de placas de Identificação de logradouros, postes e 
conjuntos de fixação, pintura, impressão, instalação, limpeza, conserto, 
remoção e manutenção, com fornecimento de materiais, mão de obra 
e demais atividades para o atendimento das necessidades de execução, 
destinada ao uso da Secretaria de Obras, de forma parcelada, por um 
período de 12 (doze) meses”. Recebimento de propostas iniciais até: 
10/07/2018 às 08h25. Abertura de propostas dia 10/07/2018 às 08h30 e 
início da sessão de disputa de preços dia: 11/07/2018 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 
10h às 16h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 
10,00 (dez reais).

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
26 de junho de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
 Diretora do Departamento de Compras e Licitações

AVISO – HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 12.865/2018. Pregão Eletrônico nº 
067/2018. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: Registro de preços 
para eventual aquisição de material hospitalar lista 19/2018 e lista 
20/2018, para atendimento de demanda judicial, com marca, destinados 
ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por 
um período de 12 doze meses. HOMOLOGAÇÃO.  Em face 
dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao 
disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial 
a manifestação da Srta. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO 
o Pregão Eletrônico Nº 067/2018, referente ao objeto em epígrafe, com 
os respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, 
ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: 
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A, para os lotes 01 (R$ 27,00), 03 (R$ 
27,00), 05 (R$ 0,34) e 06 (R$ 0,34); DAKFILM COMERCIAL LTDA, 
para o lote 04 (R$ 0,06); ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, 
para o lote 07 (R$ 0,50); O lote 02 foi DESERTO. Publique-se na forma 
da lei. Encaminhe-se: 1. Registro da homologação, publicação, lavratura 
da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle 
e emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. 
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 22 dias do mês de junho de 2018. 
- Maria Amélia Sakamiti Roda – Secretaria de Saúde. 

PROCESSO N.º 43.770/17. TOMADA DE PREÇOS N.º 007/18. 
OBJETO: Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, 
com fornecimento de materiais e mão de obra, para drenagem na Rua 
Sebastião Garcia Lopes (cruzamento c. Adolfo André), Atibaia/SP.  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Nos termos do Artigo 43, 
Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, e conforme 
ata constante do processo, e 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 BOREAL ENGENHARIA LTDA, no valor global de 
R$ 171.729,89 (cento e setenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais 
e oitenta e nove centavos). À Secretaria de Administração para os fins. 
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 21 dias do mês de junho de 2.018. 
Edson Ricardo Mungo Pissulim. Secretária de Obras Públicas.

PROCESSO Nº 12.712/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/18 - 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de 
higiene (condicionador, escoava dental, esponja de banho, gel dental, 
sabonete líquido e shampoo), destinados aos alunos das Creches 
Municipais e Comunitárias, da Rede Municipal de Ensino, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em 
face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao 
disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial 
a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO 
o Pregão Eletrônico Nº 066/18, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos valores unitários, entre parênteses, para os lotes indicados, 
ofertados pelas empresas adjudicatárias, conforme se descreve abaixo: 
TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME, para os lotes 
01 (R$ 4,75), 05 (R$ 4,80), 06 (R$ 4,48) da cota principal e lotes 07 
(R$ 4,75), 11 (R$ 4,80) e 12 (R$ 4,48) da cota reservada; COMEPI 
PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI, para os lotes 02 (R$ 0,32) 
da cota principal e 08 (R$ 0,32) da cota reservada; ANA VALÉRIA 
TONELOTTO, para os lotes 03 (R$ 1,70) da cota principal e 09 (R$ 1,70) 
da cota reservada; ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, 
para o lote 04 (R$ 4,13) da cota principal; RIVALDO VALÉRIO NETO, 
para o lote 10 (R$ 4,13) da cota reservada; Publique-se na forma da 
lei. Encaminhe-se: 1. Registro da homologação, publicação, lavratura 
da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle 
e emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. 
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 22 dias do mês de junho de 2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.626/2018 PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 044/2018. INTERESSADO: Secretaria de 
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Administração. OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de 
combustível (gasolina, etanol e biodisel), destinados ao abastecimento da 
frota de veículos, de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, 
e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em 
especial a manifestação da Srta. Pregoeira, que acato na íntegra, 
HOMOLOGO o Pregão Presencial Nº 044/2018, referente ao objeto 
em epígrafe, com os respectivos valores unitários entre parênteses 
para o lote indicado, ofertados pela empresa adjudicatária conforme 
descrito abaixo: ESTORIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, para o lote 01 no valor global 
estimado de R$ 10.036.000,00 (Dez milhões, trinta e seis mil reais), 
sendo os valores unitários 01 (R$ 3,61), 02 (R$ 3,53), 03 (R$ 2,89) e 
04 (R$ 4,53). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1. Registro 
da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, 
registro no sistema de licitações, controle e emissão das Autorizações 
de Fornecimento e demais anotações legais. Prefeitura da Estância de 
Atibaia, aos 26 dias do mês de junho de 2018. - Jairo de Oliveira Bueno 
- Secretaria de Administração.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.396/2018 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 050/2018. INTERESSADO: Secretaria de 
Educação. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de 
fraldas descartáveis, destinadas ao uso nas Creches Municipais, da Rede 
Municipal de Ensino Secretaria de Educação, com entregas parceladas, 
por um período de 12 doze meses. Em face dos elementos constantes no 
presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da 
Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Srta. Pregoeira, 
que acato na íntegra, ADJUDICO e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 
Nº 050/18, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores 
unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias, conforme se descreve abaixo: QUICKLOG 
COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI, para os lotes 01 
(R$ 0,70) e 02 (R$ 0,62) da cota principal; LOTUS COMERCIO DE 
MERCADORIAS LTDA, para os lotes 03 (R$ 0,80) e 04 (R$ 0,69) da 
cota reservada. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1. Registro 
da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, 
registro no sistema de licitações, controle e emissão das Autorizações 
de Fornecimento e demais anotações legais. Prefeitura da Estância 
de Atibaia, aos 25° dia do mês de junho de 2018.- Marcia Aparecida 
Bernardes - Secretaria de Educação.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
26 de junho de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

AVISO DE ESCLARECIMENTO E RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 16.426/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2018 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de gênero 
alimentícios (dietas), lista 03/2018, destinados ao atendimento da Central 
de Nutrição, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, 
por um período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no 
uso de suas atribuições, comunica aos interessados que de acordo com a 
Ata Nº 181/2018, esclarece o questionamento apresentado por empresa 
interessada no certame e, em razão disso, resolve, RERRATIFICAR o 
edital. A ata está disponível aos interessados no site www.atibaia.sp.gov.
br. Demais informações: Departamento de Compras e Licitações, sito à 
R. Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2630.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
25 de junho de 2018.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE CONTRATOS

Processo nº 04.510/18 – Tomada de Preços  nº 003/18 – Termo de 
Contrato Administrativo n.º 056/18 – Contratante: Prefeitura da 
Estância de Atibaia – Contratada: Alltec Construções e Comércio Ltda 
- EPP – Objeto: Prestação de serviço, sob regime de empreitada global, 
com fornecimento de materiais e mão de obra para revitalização da Rua 
José Lucas, Atibaia/SP – Valor: R$ 699.740,48  –Vigência: 08 meses  – 
Assinatura: 20/06/18.

Secretaria de Administração, 26 de junho de 2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

Tornamos público que o Termo de Aditamento relacionado a seguir, 
encontra-se disponível no site: www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura da Estância de Atibaia, à Rua 
Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia-SP.

Processo n.º 13.783/17
Pregão Eletrônico n.º 102/17

1º Termo de Aditamento à Ata de Registro de Preços n.° 466/17
Data de assinatura: 18 de Junho de 2018.
Empresa: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto: O presente termo tem por objeto a troca de marca do lote 17.

Secretaria de Administração, aos 25 dias do mês de Junho de 2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

EMPRESA COM REGISTRO CADASTRAL DEFERIDO

PROCESSO: N.º 18.836/2018
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE 
FORNECEDORES N.º 039/18
INTERESSADO: CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA – EPP
JULGAMENTO: 25/06/2018

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
25 de junho 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 43.719/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de uniformes, 
destinados ao uso dos funcionários do Setor de Merenda Escolar da 
Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 091/18
Empresa: A. M. WELLER CONFECÇÕES.

Lote: 02
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Item: 01
Descrição: Calça modelo profissional em brim nº 38, cinza escuro.
Marca: Uni-K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 52,58

Item: 02
Descrição: Calça modelo profissional em brim nº 40, cinza escuro.
Marca: Uni-K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 52,58

Item: 03
Descrição: Calça modelo profissional em brim nº 42, cinza escuro.
Marca: Uni-K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 52,58

Item: 04
Descrição: Calça modelo profissional em brim nº 44, cinza escuro.
Marca: Uni-K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 52,58

Item: 05
Descrição: Calça modelo profissional em brim nº 46, cinza escuro.
Marca: Uni-K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 52,58

Item: 06
Descrição: Camisa masculina cinza escuro.
Marca: Uni-K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 47,42

Lote: 03

Item: 01
Descrição: Camiseta de malha.
Marca: Uni-K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 19,50

Ata de Registro de Preços n.º 092/18
Empresa: CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA – ME.

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Avental de frente em brim azul-marinho.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 22,18

Item: 02
Descrição: Calça feminina azul-marinho.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00

Item: 03
Descrição: Calça modelo profissional em brim nº 44 azul-marinho.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,75

Item: 04
Descrição: Calça modelo profissional em brim nº 46 azul-marinho.

Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00

PROCESSO N.º 44.337/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/18

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de 
castração animal (caninos e felinos) destinado à Coordenadoria Especial 
dos Direitos e Defesa Animal, de forma parcelada, por um período de 
12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/03/2019).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa 
Animal.

Ata de Registro de Preços n.º 093/18
Empresa: PATAS DE OURO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
VETERINÁRIOS LTDA ME.

Lote: 01
Item: 01
Descrição: Castração animal. Castração e identificação de fêmeas da 
espécie canina.
Unidade: Serviço
Valor Unitário: R$ 85,44

Item: 02
Descrição: Castração animal. Castração e identificação de fêmeas da 
espécie felina.
Unidade: Serviço
Valor Unitário: R$ 74,76

Item: 03
Descrição: Castração animal. Castração e identificação de machos da 
espécie canina.
Unidade: Serviço
Valor Unitário: R$ 82,77

Item: 04
Descrição: Castração animal. Castração e identificação de machos da 
espécie felina.
Unidade: Serviço
Valor Unitário: R$ 67,74

PROCESSO N.º 01.349/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Aparelhos de Ar-
Condicionado instalados, destinados ao uso da Secretaria de Segurança 
Pública, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.

Ata de Registro de Preços n.º 094/18
Empresa: SULMATEL – COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA.

Lote: 01
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado. Tipo Split 220 V instalado. 
Capacidade de Refrigeração mínima de 30.000 BTUS, com Controle 
remoto. Garantia mínima de 12 meses.
Marca: Springer Midea
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4.398,99

PROCESSO N.º 03.236/18
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para 
manutenção de bens imóveis (tintas), destinados ao uso de diversas 
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Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período 
de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 095/18
Empresa: BELLOTON COMERCIAL EIRELI EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 02
Unidade: LT
Descrição: Tinta látex acrílico. Obs.: semibrilho padrão premium; cores 
diversas; com poder de cobertura de no mínimo 6,0 m²/litro (tinta seca) 
e 90% (tinta úmida). resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva 
de no mínimo 100 ciclos. o produto deverá estar acondicionado em 
embalagem lata de 18 L. informações técnicas: composições básicas: 
resinas acrílicas modificada; pigmentos ativos e inertes, surfactantes, 
espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. sem 
cheiro. prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da entrega. nota 
1: as informações variáveis do produto, tais como: validade, número 
de lote e data de fabricação, deverão ser impressas na embalagem de 
forma indelével, em acordo com a ABNT/NBR 15.079 e 11702. nota 2: 
as informações técnicas tais como: descrição, acabamento, aplicação, 
rendimento, preparação da superfície, tipos de superfície, tratamento, 
composição química e qualidade deverão constar na embalagem de 
forma indelével. nota 3: a P.E.A. se reserva no direito de solicitar ensaios 
específicos ao fornecedor/fabricante para aceitação do produto. nota 4: 
a identificação do padrão deve estar na embalagem original. nota 5: as 
cores serão escolhidas no ato da criação das solicitações de compras.
Marca: Belloton
Valor Unitário: R$ 235,00

Lote: 03
Unidade: LT
Descrição: Tinta látex acrílico. Obs.: semibrilho padrão premium; na cor 
branca; com poder de cobertura de no mínimo 6,0 m²/litro (tinta seca) 
e 90% (tinta úmida). resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva 
de no mínimo 100 ciclos. o produto deverá estar acondicionado em 
embalagem lata de 18 l. informações técnicas: composições básicas: 
resinas acrílicas modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, 
coalescentes, espessantes microbicidas não metálicos, outros aditivos 
e água. sem cheiro. prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir 
da entrega. nota 1: as informações variáveis do produto, tais como: 
validade, número de lote e data de fabricação, deverão ser impressas 
na embalagem de forma indelével, em acordo com a ABNT/NBR 
15.079 e 11702. nota 2: as informações técnicas tais como: descrição, 
acabamento, aplicação, rendimento, preparação da superfície, tipos de 
superfície, tratamento, composição química e qualidade deverão constar 
na embalagem de forma indelével. nota 3: a P.E.A. se reserva no direito 
de solicitar ensaios específicos ao fornecedor/fabricante para aceitação 
do produto. Nota 4: A identificação do padrão deve estar na embalagem 
original.
Marca: Belloton
Valor Unitário: R$ 230,00

COTA RESERVADA

Lote: 02
Unidade: LT
Descrição: Tinta látex acrílico. Obs.: semibrilho padrão premium; cores 
diversas; com poder de cobertura de no mínimo 6,0 m²/litro (tinta seca) 
e 90% (tinta úmida). resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva 
de no mínimo 100 ciclos. o produto deverá estar acondicionado em 
embalagem lata de 18 L. informações técnicas: composições básicas: 
resinas acrílicas modificada; pigmentos ativos e inertes, surfactantes, 
espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. sem 
cheiro. prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da entrega. nota 
1: as informações variáveis do produto, tais como: validade, número 
de lote e data de fabricação, deverão ser impressas na embalagem de 

forma indelével, em acordo com a ABNT/NBR 15.079 e 11702. nota 2: 
as informações técnicas tais como: descrição, acabamento, aplicação, 
rendimento, preparação da superfície, tipos de superfície, tratamento, 
composição química e qualidade deverão constar na embalagem de 
forma indelével. nota 3: a P.E.A. se reserva no direito de solicitar ensaios 
específicos ao fornecedor/fabricante para aceitação do produto. nota 4: 
a identificação do padrão deve estar na embalagem original. nota 5: as 
cores serão escolhidas no ato da criação das solicitações de compras.
Marca: Belloton
Valor Unitário: R$ 235,00

Lote: 03
Unidade: LT
Descrição: Tinta látex acrílico. Obs.: semibrilho padrão premium; na cor 
branca; com poder de cobertura de no mínimo 6,0 m²/litro (tinta seca) 
e 90% (tinta úmida). resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva 
de no mínimo 100 ciclos. o produto deverá estar acondicionado em 
embalagem lata de 18 l. informações técnicas: composições básicas: 
resinas acrílicas modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, 
coalescentes, espessantes microbicidas não metálicos, outros aditivos 
e água. sem cheiro. prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir 
da entrega. nota 1: as informações variáveis do produto, tais como: 
validade, número de lote e data de fabricação, deverão ser impressas 
na embalagem de forma indelével, em acordo com a ABNT/NBR 
15.079 e 11702. nota 2: as informações técnicas tais como: descrição, 
acabamento, aplicação, rendimento, preparação da superfície, tipos de 
superfície, tratamento, composição química e qualidade deverão constar 
na embalagem de forma indelével. nota 3: a P.E.A. se reserva no direito 
de solicitar ensaios específicos ao fornecedor/fabricante para aceitação 
do produto. Nota 4: A identificação do padrão deve estar na embalagem 
original.
Marca: Belloton
Valor Unitário: R$ 230,00

Ata de Registro de Preços n.º 096/18
Empresa: SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Unidade: LT
Descrição: Tinta látex acrílico. obs.: semibrilho padrão standart; cores 
diversas; com poder de cobertura de no mínimo 5,0 m²/litro (tinta seca) e 
85% (tinta úmida). resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva de no 
mínimo 40 ciclos. o produto deverá estar acondicionado em embalagem 
lata de 18 L. informações técnicas: composições básicas: resinas acrílicas 
modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, 
espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. sem 
cheiro. prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da entrega. nota 
1: as informações variáveis do produto, tais como: validade, número 
de lote e data de fabricação, deverão ser impressas na embalagem de 
forma indelével, em acordo com a ABNT/NBR 15.079 e 11702. nota 2: 
as informações técnicas tais como: descrição, acabamento, aplicação, 
rendimento, preparação da superfície, tipos de superfície, tratamento, 
composição química e qualidade deverão constar na embalagem de 
forma indelével. nota 3: a P.E.A. se reserva no direito de solicitar ensaios 
específicos ao fornecedor/fabricante para aceitação do produto. nota 4: 
a identificação do padrão deve estar na embalagem original. nota 5: as 
cores serão escolhidas no ato da criação das solicitações de compras.
Marca: Supremacor
Valor Unitário: R$ 170,00

Lote: 04
Unidade: LT
Descrição: Tinta látex acrílico. obs.: semibrilho padrão standart; na cor 
branca; com poder de cobertura de no mínimo 5,0 m²/litro (tinta seca) 
e 85% (tinta úmida). resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva 
de no mínimo 40 ciclos. o produto deverá estar acondicionado em 
embalagem (lata de 18 l). informações técnicas: composições básicas: 
resinas acrílicas modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, 
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coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos 
e água. sem cheiro. prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir 
da entrega. nota 1: as informações variáveis do produto, tais como: 
validade, número de lote e data de fabricação, deverão ser impressas 
na embalagem de forma indelével, em acordo com a ABNT/NBR 
15.079 e 11702. nota 2: as informações técnicas tais como: descrição, 
acabamento, aplicação, rendimento, preparação da superfície, tipos de 
superfície, tratamento, composição química e qualidade deverão constar 
na embalagem de forma indelével. nota 3: a P.E.A. se reserva no direito 
de solicitar ensaios específicos ao fornecedor/fabricante para aceitação 
do produto. nota 4: a identificação do padrão deve estar na embalagem 
original.
Marca: Supremacor
Valor Unitário: R$ 170,00

Lote: 05
Unidade: LT
Descrição: Tinta para piso. obs.: lata de 18 L. tinta para pisos e 
pavimentos à base de resina acrílica; resistente a abrasão e interpéries; 
acabamento antiderrapante; para pintura de pavimentos, indicada para 
aplicação em pavimentos de concreto e cimentado. cores diversas 
podendo ser: branca; cinza; chumbo; azul; verde; vermelha e amarela). 
prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da entrega.
Marca: Supremacor
Valor Unitário: R$ 129,00

COTA RESERVADA

Lote: 01
Unidade: LT
Descrição: Tinta látex acrílico. obs.: semibrilho padrão standart; cores 
diversas; com poder de cobertura de no mínimo 5,0 m²/litro (tinta seca) e 
85% (tinta úmida). resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva de no 
mínimo 40 ciclos. o produto deverá estar acondicionado em embalagem 
lata de 18 L. informações técnicas: composições básicas: resinas acrílicas 
modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, 
espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. sem 
cheiro. prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da entrega. nota 
1: as informações variáveis do produto, tais como: validade, número 
de lote e data de fabricação, deverão ser impressas na embalagem de 
forma indelével, em acordo com a ABNT/NBR 15.079 e 11702. nota 2: 
as informações técnicas tais como: descrição, acabamento, aplicação, 
rendimento, preparação da superfície, tipos de superfície, tratamento, 
composição química e qualidade deverão constar na embalagem de 
forma indelével. nota 3: a P.E.A. se reserva no direito de solicitar ensaios 
específicos ao fornecedor/fabricante para aceitação do produto. nota 4: 
a identificação do padrão deve estar na embalagem original. nota 5: as 
cores serão escolhidas no ato da criação das solicitações de compras.
Marca: Supremacor
Valor Unitário: R$ 170,00

Lote: 04
Unidade: LT
Descrição: Tinta látex acrílico. obs.: semibrilho padrão standart; na cor 
branca; com poder de cobertura de no mínimo 5,0 m²/litro (tinta seca) 
e 85% (tinta úmida). resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva 
de no mínimo 40 ciclos. o produto deverá estar acondicionado em 
embalagem (lata de 18 l). informações técnicas: composições básicas: 
resinas acrílicas modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, 
coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos 
e água. sem cheiro. prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir 
da entrega. nota 1: as informações variáveis do produto, tais como: 
validade, número de lote e data de fabricação, deverão ser impressas 
na embalagem de forma indelével, em acordo com a ABNT/NBR 
15.079 e 11702. nota 2: as informações técnicas tais como: descrição, 
acabamento, aplicação, rendimento, preparação da superfície, tipos de 
superfície, tratamento, composição química e qualidade deverão constar 
na embalagem de forma indelével. nota 3: a P.E.A. se reserva no direito 
de solicitar ensaios específicos ao fornecedor/fabricante para aceitação 
do produto. nota 4: a identificação do padrão deve estar na embalagem 

original.
Marca: Supremacor
Valor Unitário: R$ 170,00

Lote: 05
Unidade: LT
Descrição: Tinta para piso. obs.: lata de 18 L. tinta para pisos e 
pavimentos à base de resina acrílica; resistente a abrasão e interpéries; 
acabamento antiderrapante; para pintura de pavimentos, indicada para 
aplicação em pavimentos de concreto e cimentado. cores diversas 
podendo ser: branca; cinza; chumbo; azul; verde; vermelha e amarela). 
prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da entrega.
Marca: Supremacor
Valor Unitário: R$ 129,00

PROCESSO N.º 36.081/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 220/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
odontológicos, lista 11/2017, destinados ao uso dos consultórios 
odontológicos da Secretaria Municipal da saúde, com entregas 
parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 097/18
Empresa: DENTAL OPEN – COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA EPP.

COTA PRINCIPAL

Item: 04
Descrição: Clorhexidina 2%, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: Solução aquosa de digluconato de clorexidina 2%; Não 
espuma; Assepsia de preparos cavitários; Facilmente removível na 
secagem; embalagem com quantidade não inferior a 100 ml.
Marca: Maquira
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,70

COTA PRINCIPAL

Item: 05
Descrição: Cone de Guta Percha Secundário RS, cone de guta percha 
secundário RS, caixa com 06 divisões contendo 120 pontas sortidas.
Marca: MK Life
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 22,00

Item: 08
Descrição: Edta (Trissódico), edta (trissódico), frasco 20 ml. 
Marca: Maquira
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 3,50

Item: 09
Descrição: Escova de Robson – P/ Profilaxia, escova de Robson, p/ 
profilaxia uso em contra ângulo; cor branca macia formato cônico ou 
plano.
Marca: Microdont
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,26

COTA RESERVADA

Item: 28
Descrição: Clorhexidina 2%, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: Solução aquosa de digluconato de clorexidina 2%; Não 
espuma; Assepsia de preparos cavitários; Facilmente removível na 
secagem; embalagem com quantidade não inferior a 100 ml.
Marca: Maquira
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Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,70

Item: 29
Descrição: Cone de Guta Percha Secundário RS, cone de guta percha 
secundário RS, caixa com 06 divisões contendo 120 pontas sortidas.
Marca: MK Life
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 22,00

Item: 30
Descrição: Cureta de Dentina N 5, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável, perfil serrilhado, 
autoclavável, dimensões aproximadas: 16 cm, conhecido também como 
colher e/ou escavador de dentina, embalado individualmente.
Marca: Golgran
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,50

Item: 32
Descrição: Edta (Trissódico), edta (trissódico), frasco 20 ml.
Marca: Maquira
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 3,50

Item: 33
Descrição: Escova de Robson – P/ Profilaxia, escova de Robson, p/ 
profilaxia uso em contra ângulo; cor branca macia formato cônico ou 
plano.
Marca: Microdont
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,26

Item: 34
Descrição: Esponja Hemostática, esponja hemostática de colágeno 
(gelatina) liofilizada de origem porcina; embalada em blister individual 
e esterilizado por irradiação; absorvível; medida da esponja: 1 x 1 x 1 
cm; com registro na ANVISA; caixa com 10 unidades.
Marca: Maquira
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 25,50

Item: 37
Descrição: Forceps Adulto N 17, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano; 
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá
ter gravado: referência: logomarca do fabricante; lote de fabricação, 
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Golgran
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 51,00

Item: 42
Descrição: Pinça Clínica para Algodão Nº 317, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; 
Monoângulada; textura na pegada; dimensões aproximadas 16,0 cm x 
1,3 cm x 0,6 cm; embalada individualmente; garantia de no mínimo 10 
anos de defeito de fabricação.
Marca: Golgran
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9,20

Item: 47
Descrição: Sonda Exploradora Nº 05; com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; perfil octogonal 
serrilhado paralelo ao cabo; dimensões aproximadas 16.5 cm x 1 cm x 
0.5 cm; embalado individualmente; garantia de no mínimo 10 anos de 
defeito de fabricação.
Marca: Golgran
Unidade: UN

Valor Unitário: R$ 5,35

Ata de Registro de Preços n.º 098/18
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME.

COTA PRINCIPAL

Item: 21
Descrição: Resina Fotopolimerizável Cor B2, resina fotopolimerizável 
cor b2 com matriz inorgânica de zirconia/sílica com 84,5% em peso e 
66% em volume; matriz orgânica de bis GMA e Tegdma, seringa com 
4 g; similar z100.
Marca: 3M
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 32,70

Item: 22
Descrição: Resina Fotopolimerizável Cor C2, resina fotopolimerizável 
cor c2 com matriz inorgânica de zirconia/sílica com 84,5% em peso e 
66% em volume; matriz orgânica de bis GMA e Tegdma, seringa com 
4 g; similar z100.
Marca: 3M
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 32,70

Item: 23
Descrição: Sonda Exploradora Nº 05; com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; perfil octogonal 
serrilhado paralelo ao cabo; dimensões aproximadas 16.5 cm x 1 cm x 
0.5 cm; embalado individualmente; garantia de no mínimo 10 anos de 
defeito de fabricação.
Marca: Golgran
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,85

Ata de Registro de Preços n.º 099/18
Empresa: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP.

COTA PRINCIPAL

Item: 02
Descrição: Cariostatic Frasco, constando externamente na embalagem 
marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para 
armazenamento; validade mínima de 01 ano e meio da data de entrega, 
o produto deverá obedecer a legislação atual vigente, com registro na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado 
de isenção.
Marca: Maquira
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 14,59

Item: 03
Descrição: Cimento Endodôntico, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: Cimento selador de canais radiculares; Composição: 
Tungstênio de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro; Amina 
adamantada; sílica; Resina epoxi de bisfenol; Silicone; Apresentação: 
caixa contendo 02 pastas; 01 tubo de pasta A com quantidade não 
inferior a 4 ml; 01 tubo de pasta B com quantidade não inferior a 4 ml; 
01 bloco de papel para manipulação; Acondicionados (no ato da entrega) 
em caixa, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo 
rastreabilidade.
Marca: Dentsply
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 265,00

Item: 07
Descrição: Desinfetante e Solvente de Resíduos nos Sistemas de 
Evacuação, frasco com 1000 ml.
Marca: DFL
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Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 54,88

Item: 12
Descrição: Flúor Gel Acidulado Fr. 200 ml.
Marca: Maquira
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,23

Item: 19
Descrição: Resina Composta Cor A 3,5, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: resina universal; 100% nanopartículas; radiopaca; 
seringa com no mínimo 4 gr.
Marca: 3M
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 64,00

Item: 20
Descrição: Resina Composta Cor A3; com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: resina universal; 100% nanopartículas; radiopaca; 
seringa com no mínimo 4 gr.
Marca: 3M
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 64,00

COTA RESERVADA

Item: 25
Descrição: Adesivo Dentinário, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: primer e adesivo em um só frasco, solvente a base de água e 
álcool, nanopartículas de carga, apresentação, frasco com quantidade 
não inferior a 5 ml.
Marca: 3M
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 82,84

Item: 26
Descrição: Cariostatic Frasco, constando externamente na embalagem 
marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para 
armazenamento; validade mínima de 01 ano e meio da data de entrega, 
o produto deverá obedecer a legislação atual vigente, com registro na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado 
de isenção.
Marca: Maquira
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 14,59

Item: 27
Descrição: Cimento Endodôntico, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: cimento selador de canais radiculares; composição: 
tungstênio de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro; amina 
adamantada; sílica; resina epoxi de bisfenol; silicone; apresentação: 
caixa contendo 02 pastas; 01 tubo de pasta A com quantidade não 
inferior a 4 ml; 01 tubo de pasta B com quantidade não inferior a 4 ml; 
01 bloco de papel para manipulação; acondicionados (no ato da entrega) 
em caixa, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo 
rastreabilidade.
Marca: Dentsply
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 265,00

Item: 31
Descrição: Desinfetante e Solvente de Resíduos nos Sistemas de 
Evacuação, frasco com 1000 ml.
Marca: DFL
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 54,88

Item: 36
Descrição: Flúor Gel Acidulado Fr. 200 ml.

Marca: Maquira
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,23

Item: 43
Descrição: Resina Composta Cor A 3,5, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: resina universal; 100% nanopartículas; radiopaca; 
seringa com no mínimo 4 gr.
Marca: 3M
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 64,00

Item: 44
Descrição: Resina Composta Cor A3; com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: resina universal; 100% nanopartículas; radiopaca; 
seringa com no mínimo 4 gr.
Marca: 3M
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 64,00

Item: 45
Descrição: Resina Fotopolimerizável Cor B2, resina fotopolimerizável 
cor B2 com matriz inorgânica de zirconia/sílica com 84,5% em peso e 
66% em volume; matriz orgânica de bis GMA e Tegdma, seringa com 
4 g; similar z100.
Marca: 3M
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 34,00

Item: 46
Descrição: Resina Fotopolimerizável Cor C2, resina fotopolimerizável 
cor c2 com matriz inorgânica de zirconia/sílica com 84,5% em peso e 
66% em volume; matriz orgânica de bis GMA e Tegdma, seringa com 
4 g; similar z100.
Marca: 3M
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 34,00

Item: 48
Descrição: Verniz Fluoretado, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: composição; fluoreto de sódio; fluoreto de cálcio; expedientes 
solventes: álcool etílico; apresentação: estojo contendo 01 frasco com
quantidade não inferior a 10 ml de verniz; 01 frasco com quantidade 
não inferior a 10 ml de solvente; acondicionados (no ato da entrega) 
em caixa, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo 
rastreabilidade.
Marca: FGM
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 23,00

Ata de Registro de Preços n.º 100/18
Empresa: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Item: 01
Descrição: Adesivo Dentinário, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: primer e adesivo em um só frasco, solvente a base de água e 
álcool, nanopartículas de carga, apresentação, frasco com quantidade 
não inferior a 5 ml.
Marca: FGM
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 38,85

Item: 06
Descrição: Cureta de Dentina N 5, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável, perfil serrilhado, 
autoclavável, dimensões aproximadas: 16 cm, conhecido também como 
colher e/ou escavador de dentina, embalado individualmente.
Marca: Cooperflex
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Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,58

Item: 10
Descrição: Esponja Hemostática, esponja hemostática de colágeno 
(gelatina) liofilizada de origem porcina; embalada em blister individual 
e esterilizado por irradiação; absorvível; medida da esponja: 1 x 1 x 1 
cm; com registro na ANVISA; caixa com 10 unidades.
Marca: Maquira
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 24,29

Item: 13
Descrição: Forceps Adulto N 17, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano; 
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá 
ter gravado: referência: logomarca do fabricante; lote de fabricação, 
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Wilcos
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,58

Item: 14
Descrição: Forceps Adulto N 18 L; com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano; 
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá 
ter gravado: referência: logomarca do fabricante; lote de fabricação, 
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Wilcos
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,58

Item: 15
Descrição: Forceps Adulto N 18r, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano; 
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá  
ter gravado: referência; logomarca do fabricante; lote de fabricação, 
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Wilcos
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,58

Item: 16
Descrição: Líquido de Dakin 0,5%, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: solução de hipoclorito a 0,5%; frasco com no mínimo 
1000 ml.
Marca: Asfer
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,50

Item: 17
Descrição: Papel Carbono Para Articulação Bloco 10 Unidades, com 
as seguintes especificações técnicas mínimas: carbono para registro 
de articulação; folhas duplas; espessura não superior a 40 micras; 
quantidade mínima de 10 tiras por embalagem.
Marca: Angelus
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,05

Item: 18
Descrição: Pinça Clínica para Algodão Nº 317, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; 
monoângulada; textura na pegada; dimensões aproximadas 16,0 cm x 
1,3 cm x 0,6 cm; embalada individualmente; garantia de no mínimo 10 
anos de defeito de fabricação.
Marca: Cooperflex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,85

Item: 24

Descrição: Verniz Fluoretado, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: composição; fluoreto de sódio; fluoreto de cálcio; expedientes 
solventes: álcool etílico; apresentação: Estojo contendo 01 frasco com
quantidade não inferior a 10 ml de verniz; 01 frasco com quantidade 
não inferior a 10 ml de solvente; acondicionados (no ato da entrega) 
em caixa, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo 
rastreabilidade.
Marca: FGM
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 15,56

COTA RESERVADA

Item: 38
Descrição: Forceps Adulto N 18 L; com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano; 
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá 
ter gravado: referência: logomarca do fabricante; lote de fabricação, 
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Wilcos
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,58

Item: 39
Descrição: Forceps Adulto N 18r, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano; 
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá 
ter gravado: referência; logomarca do fabricante; lote de fabricação, 
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Marca: Wilcos
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,58

Item: 40
Descrição: Líquido de Dakin 0,5%, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: solução de hipoclorito a 0,5%; frasco com no mínimo 
1000 ml.
Marca: Asfer
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,50

Item: 41
Descrição: Papel Carbono para Articulação Bloco 10 Unidades, com 
as seguintes especificações técnicas mínimas: carbono para registro 
de articulação; folhas duplas; espessura não superior a 40 micras; 
quantidade mínima de 10 tiras por embalagem.
Marca: Angelus
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,05

PROCESSO N.º 00.568/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos 
e eletrônicos, de acondicionamento e embalagem, processamento de 
dados e expediente, 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 12/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 101/18
Empresa: IRINEU VALENTIM TONELOTTO – ME.

Lote: 01
Descrição: Bateria alcalina 9 V.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 6,30

Lote: 02
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Descrição: Caixa organizadora, caixa organizadora com tampa e alças 
laterais em polionda extragrande; tamanho: 48,5 x 33,5 x 20 cm; cor: 
azul.
Unidade: UN
Marca: Polibras
Valor Unitário: R$ 30,74

Lote: 03
Descrição: CD-R 700 MB, CD-R gravável (80 min./700 MB) 52 x; obs. 
embalagem: envelope.
Unidade: UN
Marca: Max
Valor Unitário: R$ 0,84

Lote: 05
Descrição: Chaveiro, chaveiro com etiquetas, organizador de chaves, 
fabricado em polipropileno com etiqueta de identificação; pote com 60 
unidades; cores sortidas; medidas aproximadas: 06 x 2,6 cm.
Unidade: PO
Marca: Acrimet
Valor Unitário: R$ 49,00

Lote: 07
Descrição: Colchete latonado n.13 caixa com 72 unidades, colchete p/ 
encadernação nº 13 latonado, haste dupla e flexível. isento de rebarba, 
embalagem: cx. c/ 72 un. c/ identificação do produto e marca do 
fabricante; medida da haste: aproximadamente 77 mm.
Unidade: CX
Marca: Bacchi
Valor Unitário: R$ 7,15

Lote: 08
Descrição: Crachá de identificação para automóvel, crachá PVC cristal 
0,30; medindo 90 x 130 mm; com gancho reforçado; alça em forma de 
gancho para pendurar no retrovisor do carro; cor da alça: azul.
Unidade: UN
Marca: Plastpark
Valor Unitário: R$ 2,90

Lote: 12
Descrição: Lápis preto n.02, formato cilíndrico, corpo revestido em 
madeira 100% reflorestada e certificado FSC (constando na embalagem).
Unidade: UN
Marca: Faber
Valor Unitário: R$ 0,51

Lote: 14
Descrição: Pasta suspensa, pasta suspensa em fibra marmorizada e 
plastificada; cor: marrom. Caixa contendo 25 unidades; fabricada com 
papel kraft com no mínimo 350 gramas nas dimensões 360 x 240 mm, 
prendedor macho e fêmea em plástico transparente e etiqueta para 
identificação com 6 posições para alojamento de visor, ponteiras para 
arquivamento em metal com acabamento em ilhós nas extremidades em 
plástico reforçado.
Unidade: CX
Marca: Dello
Valor Unitário: R$ 49,40

Lote: 15
Descrição: Pasta suspensa em papel kraft; pasta suspensa em papel 
kraft com visor, etiqueta, grampo e haste plástica; gramatura: 170 g/m²; 
medidas: 36 x 24 cm; caixa contendo 50 unidades.
Unidade: CX
Marca: Frama
Valor Unitário: R$ 53,00

Lote: 20
Descrição: Pilha alcalina pequena AA.
Unidade: UN
Marca: Elgin

Valor Unitário: R$ 1,96

Lote: 21
Descrição: Porta documento plástico transparente, porta documento 
com aba em PVC cristal; medidas: 65 x 90 mm; espessura: 0,10 mm; 
pacote com 100(cem) unidades.
Unidade: PT
Marca: Dac
Valor Unitário: R$ 36,40

Ata de Registro de Preços n.º 102/18
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO – EPP.

Lote: 04
Descrição: CD-RW 700mb, 80 min 4 x 12 x; obs. embalagem: envelope.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 2,90

Lote: 06
Descrição: Cola líquida 110 g, composição: acetato de polivinila, com 
selo do INMETRO, validade mínima: 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Zaztraz
Valor Unitário: R$ 1,25

Lote: 09
Descrição: DVD-R – gravável 8x 4,7 gb – 120 min.; embalagem: 
envelope.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 0,85

Lote: 10
Descrição: DVD-RW – regravável 4x – 4,7 gb – 120 min., embalagem: 
envelope.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 5,00

Lote: 13
Descrição: Pasta registradora az – dorso largo – cor preta, pasta com 
borda inferior reforçada; tamanho ofício; lombo largo; medidas: 35 cm x 
28 cm x 8 cm; cor preta; a pasta deve ser entregue inteiramente montada.
Unidade: UN
Marca: Dac
Valor Unitário: R$ 10,20

Lote: 16
Descrição: Perfurador de papel, perfurador de papel em aço, pintado, 
alta resistência, com marginador permitindo perfeita centralização dos 
furos. base plástica protetora c/ sistema de envazar os confetes. perfura 
com distância entre centro de furos de 80 mm. capacidade de perfurar de 
aprox. 5,0 mm (40 folhas de papel sulfite 75 g/m²), dimensões; aprox.: 
13,5 x 12 x 8 cm.
Unidade: UN
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 23,00

Lote: 17
Descrição: Pilha alcalina grande.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 1,84

Lote: 18
Descrição: Pilha alcalina media.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 6,30
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Lote: 19
Descrição: Pilha alcalina palito AAA.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 1,60

Lote: 22
Descrição: Tinta para carimbo e almofada, cor azul, frasco de 30 ml.; 
tinta a base de água para uso em carimbos e almofadas; composição: 
glicóis, corantes orgânicos e água, constando data de validade.
Unidade: FR
Marca: Radex
Valor Unitário: R$ 2,40

Lote: 23
Descrição: Tinta para carimbo e almofada, cor preto, frasco de 30 ml. 
Tinta a base de água para uso em carimbos e almofadas; composição: 
glicóis, corantes orgânicos e água, constando data de validade.
Unidade: FR
Marca: Radex
Valor Unitário: R$ 2,40

PROCESSO N.º 43.720/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Materiais 
Odontológicos – Lista 14/2017, destinados ao uso dos Consultórios 
Odontológicos da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 103/18
Empresa: DENTAL OPEN – COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA EPP.

Lote: 01
Descrição: Aplicador de hidróxido de cálcio. Com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; 
cabo oitavado; possui 2 pontas curvas; dimensões aproximadas e não 
inferiores a 14 cm.
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 6,10

Lote: 04
Descrição: Cimento provisório pré manipulado. Cimento provisório pré-
manipulado, obturador provisório. frasco 25 g.
Unidade: UN
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 6,00

Lote: 05
Descrição: Cone de guta percha 2ª série. 6 conjuntos.
Unidade: UN
Marca: Quimidrol
Valor Unitário: R$ 20,00

Lote: 07
Descrição: Forceps adulto nº 151. Com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano; 
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá 
ter gravado: referência; logomarca do fabricante; lote de fabricação, 
para efeito de garantia; embalado individualmente.
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 51,00

Lote: 08

Descrição: Forceps adulto nº 45. Com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; tratamento térmico 
das peças; cabo serrilhado; encaixe americano; isento de cantos vivos; 
cada peça deverá ter gravado: referência; logomarca do fabricante; lote 
de fabricação, para efeito de garantia: 10 anos de garantia contra defeito 
de fabricação; embalados individualmente.
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 51,00

Ata de Registro de Preços n.º 104/18
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI.

Lote: 06
Descrição: Escova dental uso pediátrico. Com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: uso pediátrico, cerda em corte reto, cerdas macias; 
pontas polidas e arredondadas; cabo emborrachado; cabeça pequena e 
arredondada; estojo de proteção; embalagem individual.
Unidade: UN
Marca: Medfio
Valor Unitário: R$ 1,19

Ata de Registro de Preços n.º 105/18
Empresa: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.

Lote: 02
Descrição: Branco de espanha pote 200 g. constando externamente 
marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para 
armazenamento; validade mínima de 1 ano e meio da data de entrega. 
o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na 
Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação ou certificado de 
isenção.
Unidade: PO
Marca: Asfer
Valor Unitário: R$ 7,80

Lote: 03
Descrição: Catalisador odontológico. catalisador odontológico com a 
seguinte composição: a) dicarboxilato de diaquil estanho; b) silicato 
de alquila: c) parafina; d) dióxido de silício e pigmentos; apresentação: 
bisnaga 60 ml; o item adquirido deverá ser da marca Vigodent / Coltene 
para “Speedex Putty” em função da compatibilidade de produto já 
existente em estoque.
Unidade: BS
Marca: Vigodent
Valor Unitário: R$ 39,00

Lote: 09
Descrição: Ponta diamantada nº 1302. Com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; grãos de diamante 
natural aglutinados sobre a haste por processo eletrogalvânico; formato 
esférico; haste curta, polida e concêntrica; corte médio; sanitizadas 
e esterilizadas; instruções de manuseio na embalagem; embaladas 
individualmente em unidade.
Unidade: UN
Marca: Poul Sorensen
Valor Unitário: R$ 2,90

Lote: 10
Ponta diamantada nº 1016. Com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: confeccionada em aço inoxidável; grãos de diamante naturais 
aglutinadas sobre a haste por processo eletrogalvânico; formato esférico; 
Descrição: Haste regular, polida e concêntrica; corte médio; sanitizadas 
e esterilizadas; instruções de manuseio na embalagem; embaladas 
individualmente em unidade.
Unidade: UN
Marca: Poul Sorensen
Valor Unitário: R$ 3,23
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Lote: 11
Descrição: Resina líquida autopolimerizante. Com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: liquido, monômero autopolimerizante; 
embalagem com no máximo 150 ml.
Unidade: FR
Marca: Jet / Clássico
Valor Unitário: R$ 17,54

Lote: 12
Descrição: Tesoura Dean serrilhada 17 cm. Com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; 
ponta ativa serrilhada; tratamento térmico das peças; cada peça deverá 
ter gravado: referência; logomarca do fabricante; lote de fabricação, para 
efeito de garantia; embalado individualmente; garantia de no mínimo 10 
anos de defeito de fabricação.
Unidade: UN
Marca: Quinelato
Valor Unitário: R$ 124,44

PROCESSO N.º 03.958/18
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de água mineral 
natural, em copos e garrafas, destinada ao consumo de diversas 
Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período 
de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 106/18
Empresa: CLAUDIO TADEU NUNES ME.

Cota: Principal
Item: 01
Descrição: Água mineral copo de 200 ml, em caixa de papelão, com 48 
unidades, no mínimo 200 ml cada copo.
Marca: Claríssima
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 21,00

Cota: Principal
Item: 02
Descrição: Água mineral copo de 300 ml, em caixa de papelão, com 48 
unidades, no mínimo 300 ml cada copo.
Marca: Claríssima
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 21,00

Cota: Principal
Item: 03
Descrição: Água mineral garrafa, pacote com 12 garrafas, embalagem 
PET, com no mínimo 500 ml cada garrafa, sem gás.
Marca: Claríssima
Unidade: FD
Valor Unitário: R$ 8,00

Cota: Reservada
Item: 01
Descrição: Água mineral copo de 200 ml, em caixa de papelão, com 48 
unidades, no mínimo 200 ml cada copo.
Marca: Claríssima
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 21,00

Cota: Reservada
Item: 02
Descrição: Água mineral copo de 300 ml, em caixa de papelão, com 48 
unidades, no mínimo 300 ml cada copo.
Marca: Claríssima
Unidade: CX

Valor Unitário: R$ 21,00

Cota: Reservada
Item: 03
Descrição: Água mineral garrafa, pacote com 12 garrafas, embalagem 
PET, com no mínimo 500 ml cada garrafa, sem gás.
Marca: Claríssima
Unidade: FD
Valor Unitário: R$ 8,00

PROCESSO N.º 43.043/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de hortifrutigranjeiros, 
destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino da 
Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 107/18
Empresa: ESTAÇÃO DO ALIMENTO COMERCIAL 
DISTRIBUIDORA LTDA.

LOTE 01 – VERDURAS

Item: 01
Produto: Acelga Extra / Classe A
Descrição: Tipo alongado, compacta, base estreita, folha grande, 
espessa, alongada. Coloração externa verde média e interna branca/
creme com nervuras brancas. Unidade de medida: 2 kg. Padrão mínima 
de qualidade: sem podridão, manchado e murcho. 
Valor Unitário: R$ 2,00

Item: 02
Produto: Alface Especial / Classe B
Descrição: Tipo Crespa, com formação de cabeça ausente, folha tipo 
crespa, coloração verde, grau de crocância média. Unidade de medida 
massa: 500 g a unidade embalada em plástico individualmente. Padrão 
mínima de qualidade: sem podridão, manchado, murcho e com virose.
Valor Unitário: R$ 2,50

Item: 03
Produto: Agrião Extra classe B
Descrição: Grupo varietal da terra, cultivo terrestre, folha lisa e tenra, de 
cor verde – escuro. Embalado em sacos plásticos individuais contendo: 
500 g. Padrão mínimo de qualidade: não amareladas, passadas ou 
murchas.
Valor Unitário: R$ 2,50

Item: 04
Produto: Brócolis Tipo 8 cabeças
Descrição: Grupo variental de cabeça única(ninja), pedúnculo curto 
de coloração verde – brilhante, botões florais pequenos de coloração 
verde – brilhante, botões. Deverá ser sem talos e folhas. Peso: 1 Kg /cab. 
Padrão mínimo de qualidade: não deverá estar passado e coloração das 
flores queimado. 
Valor Unitário: R$ 6,00

Item: 05
Produto: Cebolinha Extra ou A
Descrição: Bulbos brancos e alongados e folhas verdes, com 20 a 40 
cm, compridas e cilíndricas, como tubos ocos.. Deverá ser embalado 
individualmente em saco plástico, pesando 100 g o maço. Padrão 
mínimo de qualidade: não estar amarelado, murcho.
Valor Unitário: R$ 6,00

Item: 06
Produto: Couve – flor Extra classe A
Descrição: Variedade couve-flor, cor branco, formato da inflorescência 
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globular a semi – globular e coloração branca a branco – creme. Deverá 
ser sem talo e folhas. Medida: 1 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem 
podridão, ferimento.
Valor Unitário: R$ 6,00

Item: 07
Produto: Couve manteiga Primeira/Classe C
Descrição: Variedade couve manteiga, formato do limbo orbicular 
e assimétrico, coloração do limbro verde clara, do pecíolo verde e da 
nervura branco – esverdeada. Deverá ser embalada individualmente 
em sacos plásticos pesando 500 g. Padrão mínimo de qualidade: sem 
podridão, murcho e amarelado.
Valor Unitário: R$ 3,10

Item: 08
Produto: Espinafre Especial Classe B
Descrição: Tipo comum. Folha grande, dobrada e levemente crespa, 
formato da folha arredondada  e lanceolada e de coloração verde-escuro 
brilhante. Deverá ser embalado em sacos plásticos individuais, pesando 
500 g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, murcho e amarelado.
Valor Unitário: R$ 3,59

Item: 09
Produto: Escarola Extra classe B
Descrição: Tipo folha lisa e coloração verde – clara, com o centro 
verde-amarelado. Deverá ser embalado em sacos plásticos individuais, 
pesando 500 g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, murcho e 
amarelado.
Valor Unitário: R$ 2,28

Item: 10
Produto: Repolho Extra
Descrição: Tipo de cabeça arredondado achatado, coloração da folha 
verde, textura das folhas lisas. Medida por cabeça: 1,5 kg. Padrão 
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, dano por praga.
Valor Unitário: R$ 1,00

Item: 11
Produto: Salsa Tipo A
Descrição: Tipo salsinha, folhas: alternas, pinadas de coloração verde 
intenso, sem apresentas odor característico. Medida: maço com 100 g 
embaladas em saco plástico individual. Padrão mínimo de qualidade: A.
Valor Unitário: R$ 6,00

LOTE 02 – FRUTAS

Item: 01
Produto: Ameixa (somente em dezembro) Nacional Classe C
Descrição: Tipo Rubi mel, formato ovalado, coloração da casca vermelha 
e da polpa amarela, aderência do caroço semi – aderido. Denominação: 
grupo nacional, calibre 3 / mercado 3 A, classe C, medida de 45 até 
50 mm em caixa contendo 6 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem 
podridão, imaturo, defeito da polpa, murcho e ferido. 
Valor Unitário: R$ 2,00

Item: 02
Produto: Abacaxi Tipo A – graúdo
Descrição: Variedade: pérola. Formato de fruto cônico, de frutilhos 
achatado, espessura da casca fina, presença de espinhos na coroa total, 
coloração da folha verde – arroxeada, polpa branco – pérola. Peso maior 
que 1,5 kg.
Valor Unitário: R$ 4,69

Item: 03
Produto: Banana Nanica Climatizada classe B
Descrição: Variedade: nanica, coloração de casca amarelo-esverdeada e 
fina, polpa de coloração branco – creme. Medida: 10 a 12 cm. A caixa 
deverá pesar 20 kg e conter de 13 a 15 dz. Padrão mínimo de qualidade: 
sem ferimentos, podridão, dano por praga.
Valor Unitário: R$ 1,50

Item: 04
Produto: Banana Prata Climatizada classe B
Descrição: Variedade: Prata, coloração de casca amarelo-esverdeada e 
fina, polpa de coloração branco – creme. Medida: 10 a 12 cm. A caixa 
deverá pesar 20 kg e conter de 13 a 15 dz. Padrão mínimo de qualidade: 
sem ferimentos, podridão, dano por praga.
Valor Unitário: R$ 1,53

Item: 05
Produto: Caqui Tipo C 
Descrição: Variedade Rama forte, formato achatado, coloração da casca 
vermelha e da polpa amarelo pardo, polpa mole. Grupo variável. Medida 
menor que 6 cm de diâmetro. Caixa contendo de 12 a 14 frutos. Padrão 
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo e passado.
Valor Unitário: R$ 1,70

Item: 06
Produto: Goiaba branca Tipo 12 ou 15 frutos
Descrição: Formato arrendado, coloração da casca verde a amarelada, 
textura da casca levemente rugosa coloração da polpa branca. Medida 
de 50 a 60 mm de diâmetro / unidade. Padrão mínimo de qualidade: sem 
podridão, ferimento, imaturo, passado, defeito de casca grave, podridão, 
dano por praga. 
Valor Unitário: R$ 7,19

Item: 07
Produto: Kiwi nacional Classe C/ Grupo estrangeiro
Descrição: Variedade Hayward ou monty, formato oblongo, casca 
esverdeada, polpa de cor verde. Medida de 100 g/un. Padrão mínimo de 
qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo e murcho.
Valor Unitário: R$ 3,09

Item: 08
 Produto: Laranja Lima Classe A 9 a 12 dz/cx
Descrição: Variedade laranja lima, formato esférico, casca verde – 
alaranjado, polpa laranja e textura levemente lisa, umbigo ausente. 
Medida 70 mm de diâmetro. Deverá ser entrega em sacos de 20 kg. 
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo, 
murcho, dano por praga.
Valor Unitário: R$ 2,19

Item: 09
Produto: Laranja Pera Tipo A/Classe A 9 a 12 dz/cx
Descrição: Variedade laranja Pera Rio, formato esférico, casca laranja – 
alaranjado, polpa laranja e textura casca lisa, umbigo ausente. Medida 
70 mm de diâmetro. Deverá ser entrega em sacos de 20 kg. Padrão 
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo, murcho, dano 
por praga.
Valor Unitário: R$ 2,15

Item: 10
Produto: Limão Tipo A / classe A/ tipo 15 a18dz
Descrição: Variedade tahiti, formato arredondado, coloração da casca 
verde, coloração da polpa verde – esbranquiçada, textura da casca lisa 
a ligeiramente rugoso, semente ausente, suculência alta, espessura 
da casca média, acidez média. Medida maior que 60 de diâmetro. 
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, seco, passado, 
oleocelose (mancha).
Valor Unitário: R$ 1,62

Item: 11
Produto: Maçã Nacional Classe C
Descrição: Tipo funji ou gala. Coloração da casca vermelha com estrias 
ou liso, coloração da polpa amarelo – clara ou branco – creme. Medida 
da unidade de 100 a 120 g. Caixa contendo 175 a 180 frutos. Padrão 
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, amassado e defeito de 
polpa.
Valor Unitário: R$ 105,00



Atos do Poder Executivo

15

Quarta-feira, 27 de junho de 2018 - n.º 1996 - Ano XXII Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017  |  www.atibaia.sp.gov.br

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Item: 12
Produto: Mamão Tipo / Classe B
Descrição: Variedade formosa comprido, formato do fruto piriforme 
alongado e ponta arredondada, sulcos na casca intermediário, coloração 
da casca amarelo-alaranjada e polpa alaranjada. Medida por unidade de 
0,75 a 1,35 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, 
defeito de polpa e imaturo.
Valor Unitário: R$ 35,00

Item: 13
Produto: Manga Classe A tipo 11 a 12 frutos
Descrição: Variedade Palmer, formato elíptico, casca verde – 
arroxeada(quando verde) e vermelho – escura (quando madura), 
coloração da polpa amarelo, teor de fibra baixo. Medida por unidade: 
de 500 a 650 g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, 
podridão, deformação de casca grave, imaturo, mancha de látex e defeito 
de polpa.
Valor Unitário: R$ 1,50

Item: 14
Produto: Melancia Graúda – Extra
Descrição: Tipo comum, coloração de fundo verde – claro ou verde – 
escuro, coloração da polpa vermelha, sementes presente ou ausente; 
listras fina, grossa ou ausente. Medida por unidade: 8 a10 kg. Padrão 
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo, oco amassado, 
virose, casca queimado do sol, alteração da polpa, cascuda e ausência 
de pedúnculo.
Valor Unitário: R$ 2,50

Item: 15
Produto: Melão Classe A tipo 6/7 frutos
Descrição: Variedades amarelo, nomes: comuns amarelo, comum, 
espanho amarelo; textura da casca pouco rugosa a rugosa, coloração da 
casca amarela, variando entre amarelo-esverdeada e amarelo – intensa, 
coloração da polpa branco – esverdeada a creme, formato ovalado 
a elíptico. Medida por fruto: maior que 1,9 kg. Padrão mínimo de 
qualidade: sem podridão, ferimento, passado e imaturo.
Valor Unitário: R$ 6,50

Item: 16
Produto: Morango (consumo somente de maio a julho) Classe A
Descrição: Variedade Oso grande, textura firme e sabor doce. 
Embalagem em cumbucas plásticas c/ 350 g, embaladas em caixa de 
papelão com 4 cumbucas(1,4 kg). Medida por fruto: maior que 35 mm 
de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, 
passado, ausência de cálice e imaturo.
Valor Unitário: R$ 6,00

Item: 17
Produto: Pera Classe C 135 a 150 frutos/ cx
Descrição: Variedade Williams, formato oblongoobtuso-piriforme, 
coloração da casca amarela, verde amarelada e da polpa branca; origem 
européia. Medida: menor que 150 g por unidade. Padrão mínimo de 
qualidade: sem podridão, ferimento, manchado, murcho e defeito de 
polpa.
Valor Unitário: R$ 120,00

Item: 18
Produto: Pêssego (consumo somente em dezembro) Classe C tipo 60 a 
70 un
Descrição: Variedade: dourado, e grupo nacional; formato ovalado, bico 
evidente, coloração de fundo amarela e polpa amarela, cobrimento de 
vermelho: manchas, caroço solto. Medida 75 até 90 g. Padrão mínimo de 
qualidade: sem podridão, ferimento, murcho, defeito de polpa e passado.
Valor Unitário: R$ 3,01

Item: 19
Produto: Tangerina (consumo somente de maio a julho) Tipo B 11 a 12 
dz/cx
Descrição: Variedade Ponkan, formato arredondado com achatamento 

nos polos, com muita semente, casca fina e solta, albedo espesso, 
coloração da casca laranja e polpa laranja, sabor doce-acidulado. 
Medida: 70 até 82 mm de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem 
podridão, passado, imaturo, dano por praga e ferimento.
Valor Unitário: R$ 2,50

Item: 20
Produto: Uva (consumo somente em dezembro) Extra A/2A Classe A
Descrição: Variedade: niágara, origem americana ou rústica, formato 
arredondado, tamanho pequeno, coloração da casca roxa escura e da 
polpa roxa violácea, semente presente. Medida: maior que 300 g o cacho 
e peso da caixa com 5 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, 
passado, imaturo, solta, ferimento e degrana grave.
Valor Unitário: R$ 5,50

LOTE 03 – LEGUMES

Item: 01
Produto: Alho Tipo 07-nacional Classe 7(A)
Descrição: Tipo roxo, coloração do catafilo externo branco e da 
película do bulbilho roxa. Medida maior que 57 mm. Padrão mínima de 
qualidade: sem podridão, murcho, brotado, chocho, ferimento, passado, 
quebrado grave. 
Valor Unitário: R$ 11,00

Item: 02
Produto: Abobrinha Brasileira Extra AA 3A classe B
Descrição: Tipo brasileira: casca verde com estrias escuras, formato 
cilíndrico com pescoço. Medida menor que 55 mm. Padrão mínimo de 
qualidade: Isento ferimentos, podridão, dano por praga, virose, passado 
ou murcho.
Valor Unitário: R$ 1,90

Item: 03
Produto: Abobrinha Italiana Extra AA 3A classe B
Descrição: Tipo italiana: casca verde clara e rajada com leves estrias 
escuras, formato cilíndrico. Medida  de 13 a15 cm de comprimento. 
Padrão mínimo de qualidade: sem ferimentos, podridão, dano por praga, 
virose, passado ou murcho.
Valor Unitário: R$ 1,90

Item: 04
Produto: Batata Especial
Descrição: Variedade: Asterix lavada, formato oval alongado, coloração 
da casca: vermelha, polpa de cor amarelo-claro e de consistência seca e 
firme. Medida de 43 a 70 mm de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: 
sem podridão, dano por praga, esverdeamento, brotado, ferimento e 
defeito de polpa.
Valor Unitário: R$ 3,40

Item: 05
Produto: Batata doce Extra AA ou 2 A
Descrição: Variedade: rosada de bauru ou amarela, coloração da polpa 
crua: creme/ cozida: amarela. Medida de 150 até 450 g(amarela ou 
de 150 a 300 g (rosada). Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, 
dano por praga, esverdeamento, brotado, ferimento, deformação grave, 
queimado do sol grave.
Valor Unitário: R$ 1,50

Item: 06
Produto: Berinjela Extra AA ou 3 A
Descrição: Tipo comum, oblongo, base bojudo, casca preta, cálice verde 
e polpa amarela – esverdeada. Medida: de 15 a 20 cm. Padrão mínimo 
de qualidade: sem ferimentos, podridão, dano por praga, virose, passado 
ou murcho e deformação grave.
Valor Unitário: R$ 2,00

Item: 07
Produto: Beterraba Extra A ou 2A Classe B
Descrição: Formato globular a ligeiramente cônico, casca de cor 
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vermelho – arroxeada, polpa vermelho- arroxeada com anéis 
concêntricos. Medida: 50 a 90 mm de diâmetro. Padrão mínimo de 
qualidade: sem  podridão, ferimento, murcho e passado.
Valor Unitário: R$ 2,50

Item: 08
Produto: Cará Extra ou 2A classe B
Descrição: Variedade São Tomé, formato cilíndrico alongado, coloração 
da casca marrom – escura e polpa branca. Tamanho médio, medindo 300 
a 600 g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento dano 
por praga. 
Valor Unitário: R$ 2,10

Item: 09
Produto: Cebola Médio / classe B caixa 3 
Descrição: Grupo varientais branca, coloração da casca e polpa branca 
Medida do bulbo: 51 até 70 mm de diâmetro. Padrão mínimo de 
qualidade: sem podridão, ferimento, brotado, perda de catafilo interno.
Valor Unitário: R$ 3,80

Item: 10
Produto: Cenoura Extra A ou 2A Classe A
Descrição: Variedade Nantes ou brasília, coloração da casca alaranjado 
– clara, formato cilíndrico a cônico,ápice apontado, coração evidente 
(laranja escura ou clara),textura da casca lisa. Deverá ser de tamanho 
médio entre 160 a 200 mm de comprimento e aproximadamente 4 cm de 
diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, dano 
por praga, ombro verde ou roxo, lenhoso e deformação grave.
Valor Unitário: R$ 2,66

Item: 11
Produto: Chuchu Extra A ou 2A Classe A
Descrição: Deverá ter formato pescoço curto, textura da casca lisa e 
coloração verde- clara. Medida de 250 até 450 g. Padrão mínimo de 
qualidade: sem podridão, ferimento, murcho, passado e deformação 
grave.
Valor Unitário: R$ 2,15

Item: 12
Produto: Inhame Extra / 2 A Classe B
Descrição: Grupo variental branco, formato globoso a ovalado, textura 
de casca rugosa, coloração da epiderme castanho – clara com faixas 
horizontais castanha, coloração do córtex branca, coloração da polpa 
branca. Medida de 50 até 60 g. Padrão mínimo de qualidade: sem 
podridão, ferimento, deformação grave e passado.
Valor Unitário: R$ 2,09

Item: 13
Produto: Mandioquinha Extra AA/3A Classe B
Descrição: Tipo amarela, formato cônico – cilíndrico, coloração da casca 
amarela e da polpa amarelo intenso. Medida de 150 a 200 g por unidade. 
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, escurecimento e 
deformação grave.
Valor Unitário: R$ 7,80

Item: 14
Produto: Pepino Extra AA/3A classe A
Descrição: Grupo japonês, coloração da casca verde brilhante, textura 
crocante. Medida por unidade: 20 a 25 cm de comprimento. Padrão 
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, passado, deformação 
grave e murcho.
Valor Unitário: R$ 4,00

Item: 15
Produto: Pimentão Verde Extra AA/ 3A Classe 
Descrição: Variedade: verde, formatos cônico a retangular, coloração da 
casca verde e da polpa verde. Medida por unidade: maior que 15 cm. 
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, murcho e virose.
Valor Unitário: R$ 2,49

Item: 16
Produto: Pimentão Vermelho Extra AA/ 3A Classe A
Descrição: Variedade: vermelho, formatos cônico a retangular, coloração 
da casca vermelha e da polpa vermelha. Medida por unidade: maior que 
15 cm. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, murcho 
e virose.
Valor Unitário: R$ 3,00

Item: 17 
Produto: Tomate Mini Extra AA
Descrição: Tipo cereja, grape, pera ou mini – italiano. Deverá ter 
formato arredondado ou levemente alongado, coloração final levemente 
vermelha, longevidade normal ou longa vida. Peso aproximado de 5 a 10 
g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão.
Valor Unitário: R$ 9,50

Item: 18
Produto: Tomate Salada Extra AA/3A Classe A
Descrição: Tipo salada, grupo santa cruz(oblongo ou italiano formato 
alongado ou arredondado, coloração final levemente vermelha, 
longevidade normal ou longa vida. Medida maior que 70 mm de 
diâmetro(santa cruz) ou 120 g(italiano). Padrão mínimo de qualidade: 
sem podridão, passado, imaturo, dano profundo, virose, queimado de 
sol.
Valor Unitário: R$ 4,40

Item: 19
Produto: Vagem Extra / CAT 1
Descrição: Tipo manteiga, fio presente, perfil da vagem semi – arqueada, 
forma do ápice abrupto, dente apical arqueado, coloração da casca verde 
esbranquiçada. Unidade de medida de 12 a 15 cm. Padrão mínimo de 
qualidade: sem podridão, passado, murcho e virose, dano profundo.
Valor Unitário: R$ 5,70

LOTE 04 – OVOS

Item: 01
Produto: Ovos Grande cx c/ 30 dzs
Descrição: Tipo grande branco. Embalado em plástico a bandeja com 
2,5 dzs. Padrão mínimo de qualidade na parte externa: ter casca integra, 
sem trincas e grandes deformações; na parte interna quanto ao albúmen 
deve ser: límpido, consistente, transparente e denso ; quanto a gema ser: 
bem amarela. O ovo deve estar isento de sabores e odores estranhos, 
tendo que apresentar sabor e odor de ovos frescos.
Valor Unitário: R$ 4,49

PROCESSO N.º 04.319/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
de laboratório, destinados ao Laboratório Municipal da Secretaria 
Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 108/18
Empresa: CENTERKIT – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE 
LABORATÓRIO LTDA.

Lote: 02

Item: 01
Descrição: Lamínula para microspia 22 x 22 mm, caixa com 100 
unidades.
Unidade: CX
Marca: Cral
Valor Unitário: R$ 2,11

Lote: 03
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Item: 01
Descrição: Tubo capilar para microhematócrito sem heparina, 
dimensões: 75 mm de comprimento, 1,1 mm de diâmetro interno e 1,5 
mm de diâmetro externo, caixa com 500 unidades, material vidro.
Unidade: FR
Marca: Micron Glass
Valor Unitário: R$ 12,90

Lote: 07

Item: 01
Descrição: Teste para detecção de β HCG em soro ou urina, teste 
imunocromatográfico para determinação qualitativa de gonadotrofina 
coriônica humana β (β HCG) em soro ou urina, tiras com sensibilidade 
menor ou igual a 20mui/ml unidade.
Unidade: UN
Marca: Eco – Diagnóstica
Valor Unitário: R$ 0,70

Ata de Registro de Preços n.º 109/18
Empresa: DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS 
LABORATORIAIS EIRELI – EPP.

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Albomina bovina, frasco 10 ml.
Unidade: FR
Marca: Ebram
Valor Unitário: R$ 33,42

Item: 02
Descrição: Controle de RH, frasco 10 ml.
Unidade: FR
Marca: Ebram
Valor Unitário: R$ 22,91

Item: 03
Descrição: Soro anti a, frasco 10 ml.
Unidade: FR
Marca: Ebram
Valor Unitário: R$ 20,00

Item: 04
Descrição: Soro anti ab, frasco 10 ml.
Unidade: FR
Marca: Ebram
Valor Unitário: R$ 20,00

Item: 05
Descrição: Soro anti b, frasco 10 ml.
Unidade: FR
Marca: Ebram
Valor Unitário: R$ 20,00

Item: 06
Descrição: Soro anti d, 85%, frasco 10 ml.
Unidade: FR
Marca: Ebram
Valor Unitário: R$ 38,67

Item: 07
Descrição: Soro de coombs frasco, 10 ml.
Unidade: FR
Marca: Ebram
Valor Unitário: R$ 35,00

Lote: 04

Item: 01
Descrição: Solução para teste de tolerância à glicose, 50 g, sabor limão.
Unidade: FR
Marca: Newprov
Valor Unitário: R$ 4,00

Lote: 05

Item: 01
Descrição: Solução para teste de tolerância à glicose, 75 g, sabor limão.
Unidade: FR
Marca: Newprov
Valor Unitário: R$ 4,20

Lote: 06

Item: 01
Descrição: Tira reagente para uroanálise com 10 parâmetros, frasco com 
100 unidades.
Unidade: FR
Marca: Wiener
Valor Unitário: R$ 28,20

PROCESSO N.º 03.247/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Medicamentos, 
Lista 08/2018, destinados ao atendimento de Determinações Judiciais da 
Secretaria Municipal da Saúde (Sem Indicação de Marca), com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 110/18
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA.

Lote: 15
Descrição: Citalopram 20 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 0,30

Lote: 29
Descrição: Olanzapina 10 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 7,18

Lote: 30
Descrição: Olanzapina 5 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 3,65

Ata de Registro de Preços n.º 111/18
Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

Lote: 26
Descrição: Insulina Degludeca 100u/ml – caneta + refil cartucho 3ml, 1 
ml de solução contém: insulina Degludeca 100 u (equivalente a 3,66 mg 
de insulina Degludeca); cada sistema de aplicação preenchido contém 
3 ml equivalente a 300 U; uma unidade (U) de insulina Degludeca 
corresponde a uma unidade internacional (UI).
Unidade: UN
Marca: Novo Nordisk
Valor Unitário: R$ 92,80

Lote: 27
Descrição: Insulina Degludeca 100u/ml – refil cartucho 3ml, 1 ml de 
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solução contém: insulina Degludeca 100 u (equivalente a 3,66 mg de 
insulina Degludeca); cada sistema de aplicação preenchido contém 
3 ml equivalente a 300 U; uma unidade (U) de insulina Degludeca 
corresponde a uma unidade internacional (UI).
Unidade: UN
Marca: Novo Nordisk
Valor Unitário: R$ 92,80

PROCESSO N.º 3.741/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios (dietas) – lista 01/2018, destinados ao atendimento da 
Central de Nutrição da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 20/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 112/18
Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

Lote: 09
Descrição: Fórmula Infantil indicada para Lactentesa com regurgitação 
ou refluxo, formula infantil indicada para lactentes com regurgitação ou 
refluxo, enriquecido com ara e DHA de acordo com níveis recomendados 
pela FAO/OMS. densidade calórica: 67 a 68 cal/ml. embalagem: latas 
com capacidade mínima de 400 g; ref. Aptamil Ar, Nan Ar.
Marca: Nan AR / Nestle
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 21,00

Lote: 11
Descrição: Leite Adaptado em Pó Infantil a partir de 06 meses lata 400 g 
(ref. Nan2/Netogeno2) leite adaptado em pó a partir de 6 meses, fórmula 
de segmento infantil, fonte proteica: leite desnatado, óleo de palmito, 
óleo de canola, óleo de milho, oleína de palma. sais minerais: sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, iodeto de potássio. lecitina de soja, vitaminas 
C, A, B1, B2, B6, B12, D, K1 e ácido fólico, isenta de glúten; lata com 
no mínimo 400gr.
Marca: Nestogeno 2 / Nestle
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 18,90

Ata de Registro de Preços n.º 113/18
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Lote: 01
Descrição: Dieta enteral ou oral para imunonutrição nutricionalmente 
completa, hiperproteica, normocalórica, acrescida de imunomoduladores 
como a arginina, indicado para deficiência imunológica ou com risco 
de infecção; densidade calórica (1,0 a 2,0 cal / ml), proteína (18 a 23 
%), carboidrato (maltodextrina – 52 a 53 %), gorduras (25 a 29 %); 
embalagem tetrapack de 200 ml ou envelopes de 90 g; ref: Impact Oral 
ou Nutrison Advanced Imuno.
Marca: Nestle
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 16,81

Lote: 03
Descrição: Dieta semielementar em pó, para nutrição enteral ou oral. 
Dieta semielementar em pó, para nutrição enteral ou oral, hipoalergênica 
à base de proteína extensamente hidrolisadada de soro de leite. Isento de 
sacarose, lactose e glúten. Embalagem contendo no mínimo 400 gramas. 
Ref: Pregomin Pepti.
Marca: Nestle
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 97,50

Lote: 05
Descrição: Fórmula alimentar líquida para uso enteral ou oral 

nutricionalmente completa, hipercalórica, hiperproteica com 
adição de fibras. Fórmula alimentar líquida para uso enteral ou oral 
nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5kcal/ml), hiperproteica, 
com adição de fibras, de baixa osmolaridade, isenta de lactose, sacarose 
e glúten, pronto para consumo. sistema aberto (1 litro), embalagem longa 
vida com sistema de fechamento; ref: Nutrison Energy Multi Fiber.
Marca: Nestle
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 19,29

Lote: 08
Descrição: Fórmula alimentar líquida para uso enteral ou oral, 
nutricionalmente completa, normoprotéica, normolipídica e 
normocalórica (1.2 Kcal/Ml). Fórmula alimentar líquida para uso enteral 
ou oral, nutricionalmente completa, normoprotéica, normolipídica e 
normocalórica (1.2 kcal/ml), normolipídica, de baixa osmolaridade, 
isenta de lactose, sacarose e glúten, à base de proteína isolada de soja 
e maltodextrina, pronto para consumo. acondicionamento: sistema 
aberto (1 litro), embalagem longa vida com sistema de fechamento; ref: 
Trophic Basic ou Isosource Soya.
Marca: Nestle
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 11,95

Ata de Registro de Preços n.º 114/18
Empresa: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA.

Lote: 10
Descrição: Fórmula nutricional completa para crianças até 12 anos. 
Fórmula nutricional completa indicada para crianças até 12 anos, 
normocalórica, normoproteica, com adição de fibras, para uso oral 
ou enteral; densidade calórica (1.0 kcla /ml), proteínas (10 a 13,5%), 
carboidrato (48 a 50%), lipídios (37 a 40%); indicado para pacientes em 
risco nutricional, desnutrição leve, regularização do trânsito intestinal, 
terapia nutricional enteral prolongada; unidade: embalagem contendo 
500ml.
Marca: Nutrini MAX MF – Danone
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 19,50

Lote: 15
Descrição: Suplemento alimentar líquido hiperproteico, normocalórico. 
Suplemento alimentar líquido hiperproteico, normocalórico. enriquecido 
com arginina, zinco, selênio, vitaminas A, C e E, acrescido de mix de 
carotenoides. composição nutricional: proteínas (30%), carboidratos 
(45%), lipídeos (25%), relação ácidos graxos ômega 6 e ômega 3 na 
proporção de 5:1. indicado para tratamento de úlceras de decúbito 
(estímulo da cicatrização), isento de glúten. embalagem plástica de 
200ml, contendo data de fabricação, validade e registro no ministério da 
saúde; referência: Cubitan.
Marca: Cubitan – Danone
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 10,40

Lote: 16
Descrição: Suplemento hipercalórico  (ref. Calogen). Suplemento 
hipercalórico, emulsão de lipídeos, composto por triglicérides de cadeia 
longa com elevada densidade calórica pronta para uso (4,5 – 4,7 kcal / 
ml), contendo alto teor de ácido ômega 3 possibilitando a relação w6: 
w3 na proporção de 5 para 1. isento de vitaminas, minerais e proteínas; 
embalagens plástica 200ml; produto referência: Calogen.
Marca: Calogen – Danone
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 34,60

Ata de Registro de Preços n.º 115/18
Empresa: HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
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Lote: 02
Descrição: Dieta para nutrição enteral ou Oral Em Pó, Oligomérica, 
Nutricionalmente Completa. Dieta para nutrição enteral ou oral em pó, 
oligomérica, nutricionalmente completa, sem fibras, sem lactose e sem 
glúten. Normocalórica, proteínas de 14 a 16%, contendo TCM. Dieta de 
rápida absorção, indicada para pacientes com dificuldade de digestão 
e absorção, diarreia de difícil controle e insuficiência pancreática. 
Embalagem contendo no mínimo 400 gramas; ref: Peptimax ou 
Peptamen.
Marca: Peptimax
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 71,96

Ata de Registro de Preços n.º 116/18
Empresa: INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA EPP.

Lote: 14
Descrição: Proteína isolada de soja lata 300 gr. Proteína isolada de soja 
(leite de soja em pó) com vitaminas, cálcio, maltodextrina, isenta de 
glúten, lactose e caseína, lata com 300 gramas para crianças a partir de 
12 meses (similar Soymilk e Suprasoy), sabor natural.
Marca: Supra Soy / Josapar
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 15,50

Ata de Registro de Preços n.º 117/18
Empresa: PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA.

Lote: 04
Descrição: Fórmula alimentar líquida para uso enteral ou oral 
nutricionalmente completa, com adição de fibras. Fórmula alimentar 
líquida para uso enteral ou oral, nutricionalmente completa, 
normoproteica, normolipídica, normocalórica (1.2 kcal/ml), com fibras 
(mínimo de 15 g/litro), baixa osmolaridade, isenta de lactose, sacarose 
e glúten, à base de proteína isolada de soja e maltodextrina, pronto para 
consumo. acondicionamento: sistema aberto (1 litro), embalagem longa 
vida com sistema de fechamento. ref: Fiber Source, Isosource Soya 
Fiber.
Marca: Trophic Fiber
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 12,30

Lote: 06
Descrição: Fórmula alimentar líquida para uso enteral ou oral, 
nutricionalmente completa para pacientes renais, normolipídica e 
hipercalórica (1,5 A 2.0 Kcal/Mol). Embalagem de no mínimo 200 ml. 
Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo para 
pacientes renais em diálise, isento de lactose e glúten,  hipercalórica (1,5 
a 2,0 kcal/ml), proteínas (14 a 18%) e normolipídica. embalagem de no 
mínimo 200 ml.
Marca: HDmax
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 5,73

Lote: 07
Descrição: Fórmula alimentar líquida para uso enteral ou oral, 
nutricionalmente completa, hiperproteica, normolipídica e hipercalórica. 
Fórmula alimentar líquida para uso enteral ou oral, nutricionalmente 
completa, hiperproteica (proteína de alto valor biológico, de 14 a 18%), 
normolipídica (perfil lipídico de acordo com ada e DHA) e hipercalórica 
(1.5 kcal/ml). isenta de lactose, glúten e sacarose. acondicionamento: 
sistema aberto (1litro), embalagem longa vida com sistema de 
fechamento; ref: Trophic 1.5 ou Isosource 1.5.
Marca: Trophic 1.5
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 14,40

Ata de Registro de Preços n.º 118/18
Empresa: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Lote: 12
Descrição: Modulo de carboidratos para espessamento instantâneo de 
alimentos. Módulo de carboidratos para espessamento instantâneo de 
alimentos indicado para pacientes disfágicos e ou processo de disfragia e 
ou dificuldade de deglutição. Embalagem: latas com capacidade mínima 
de 125 g; referencia: Nutillis /  Ticken e Easy / Ticken Up.
Marca: Espefor / Vitafor
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 24,30

Lote: 13
Descrição: Módulo de L-Glutamina para nutrição enteral ou oral. Módulo 
de l – glutamina para nutrição enteral ou oral, destinado à prevenção e/ou 
tratamento de deficiências imunológicas. Isento de sabor. Embalagem: 
sachês contendo 10 g em caixas contendo no mínimo 100 g.
Marca: Glutamax / Vitafor
Unidade: SH
Valor Unitário: R$ 3,20

PROCESSO N.º 04.197/18
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos 
e eletrônicos (disjuntores e lâmpadas), proteção e segurança (cadeados) 
e escadas domésticas, destinados ao uso de diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 119/18
Empresa: COMERCIAL ECOMIX EIRELI EPP.

Item: 02
Descrição: Cadeado 30 mm, com chave, argola 5 mm. Obs. com 
chave tipo argola, produzido em corpo de latão maciço e haste em aço 
temperado.
Unidade: UN
Marca: Gold
Valor Unitário: R$ 8,10

Item: 04
Descrição: Cadeado 50 mm com chave, argola 8,0 mm. Obs. com 
chave tipo argola, produzido em corpo de latão maciço e haste em aço 
temperado; argola – 8,0 mm.
Unidade: UN
Marca: Gold
Valor Unitário: R$ 18,60

Ata de Registro de Preços n.º 120/18
Empresa: D L ISHIZUCKA – EPP.

Item: 11
Descrição: Escada. Obs. 05 degraus de alumínio – peso máximo 
recomendado até 100 kg. - estrutura em tubos, chapas de alumínio, 
peças plásticas em polipropileno; dimensões aproximadas: tamanho do 
produto: (C X L X A): 84 x 44 x 141 cm.
Unidade: UN
Marca: Mor
Valor Unitário: R$ 110,00

Item: 15
Descrição: Lâmpada fluorescente tubular 32 W. Obs. corpo de vidro 
leitoso; formato tubular; bulbo 18; base g13; potência 32 w; tensão 220 
v; temperatura da cor equivalente ou acima de 6.000 k; branco; fluxo 
luminoso (LM) 2.700; vida útil de 7.500 h. constando na embalagem 
selo INMETRO; em acordo com as normas ABNT/NBR vigentes.
Unidade: UN
Marca: Ecolume
Valor Unitário: R$ 4,80
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Ata de Registro de Preços n.º 121/18
Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA ME.

Item: 06
Descrição: Disjuntor unipolar padrão DIN 10A.
Unidade: UN
Marca: Soprano
Valor Unitário: R$ 4,48

Item: 07
Descrição: Disjuntor unipolar padrão DIN 16A.
Unidade: UN
Marca: Soprano
Valor Unitário: R$ 4,48

Item: 08
Descrição: Disjuntor unipolar padrão DIN 32A.
Unidade: UN
Marca: Soprano
Valor Unitário: R$ 4,48

Item: 09
Descrição: Disjuntor unipolar padrão DIN 50A.
Unidade: UN
Marca: Soprano
Valor Unitário: R$ 5,10

Item: 10
Descrição: Disjuntor unipolar padrão DIN 63A.
Unidade: UN
Marca: Soprano
Valor Unitário: R$ 5,10

Ata de Registro de Preços n.º 122/18
Empresa: ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME.

Item: 01
Descrição: Cadeado 25 mm, com chave. Obs. com chave tipo argola, 
produzido em corpo de latão maciço e haste em aço temperado.
Unidade: UN
Marca: Gold
Valor Unitário: R$ 6,90

Item: 03
Descrição: Cadeado 35 mm, com chave, argola 5,5 mm. Obs. com 
chave tipo argola, produzido em corpo de latão maciço e haste em aço 
temperado; argola – 5,5 mm.
Unidade: UN
Marca: Gold
Valor Unitário: R$ 11,40

Item: 13
Descrição: Escada. Obs. escada doméstica de alumínio reforçado, 
07 degraus, antiderrapante, dobrável, p/ suportar peso de até 120 kg; 
dimensões aproximadas: (L X A X P); aberto 46 x 135 x 99 cm; fechado 
51 x 195 x 13 cm.
Unidade: UN
Marca: Botafogo
Valor Unitário: R$ 135,50

PROCESSO N.º 03.69718
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Materiais 
Hospitalares (Cânula para Bomba de Infusão, Set Cartucho para 
Bomba de Infusão, Set de Infusão e Sistema de Infusão), 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 23/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 123/18
Empresa: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A.

Lote: 01
Descrição: Cânula de 10 mm para uso em bomba de infusão Accu Check 
Spirit, caixa com 10 agulhas. (similar ao set de infusão Accu Check Flex 
Link cânula 10 mm).
Unidade: CX
Marca: Accu-Chek Flexlink
Valor Unitário: R$ 500,00

Lote: 02
Descrição: Pacote de serviço para bomba de infusão. a) 04 pilhas; b) 02 
adaptadores; c) 01 tampa de pilha.
Unidade: CX
Marca: Accu-Chek Spirit
Valor Unitário: R$ 253,00

Lote: 03
Descrição: Set cartucho plástico com 3,15ml para bomba de infusão. a) 
caixa com 25 unidades.
Unidade: CX
Marca: Accu-Chek 
Valor Unitário: R$ 506,00

Lote: 04
Descrição: Set de infusão. com as seguintes especificações: a) material 
teflon; b) modo de inserção 90º; c) cânula tam. 10 mm; d) diâmetro 0,05; 
e) cateter tam. 60; f) desconectáveis para uso em bomba de infusão Accu 
Check Spirit; g) caixa com 10 unidades; similar ao set de infusão Accu 
Check Flex Link L 10/60.
Unidade: CX
Marca: Accu-Chek Flexlink
Valor Unitário: R$ 731,50

Lote: 05
Descrição: Sistema de infusão contínua de insulina. Accu Sheck Spirit 
Combo, Roche, com capa alcântara preta.
Unidade: CX
Marca: Accu-Chek 
Valor Unitário: R$ 14.000,00

PROCESSO N.º 02.151/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de poltronas com 
apoio de braços (devidamente instaladas), destinadas ao Cine Itá, 
da Secretaria de Cultura e Eventos, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.

Ata de Registro de Preços n.º 124/18
Empresa: INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.

Lote: 01
Descrição: Poltrona com apoio de braços, sendo montagem em fileiras, 
os braços são compartilhados. produto em conformidade com as normas 
de ergonomia NR-17; dimensões: altura total 900 mm, profundidade 
do assento aberto 690 mm, entre centro das poltronas com 570 mm. 
assento: assento rebatível, estrutura em madeira compensada a partir de 
lâminas de madeira com espessura de 15 mm. dimensões do assento L 
490 x P 460 mm; blindagem do assento encosto: para contra encosto 
e parte inferior do assento com blindagem termoformada em chapa de 
poliestireno com espessura média de 2,5 mm; encosto: encosto rebatível, 
estrutura em madeira compensada a partir de lâminas de madeira com 
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espessura de 15 mm; dimensões do encosto L 500 x A 640 mm; espuma 
e revestimento: assento encosto em espuma injetada em poliuretano 
moldada anatomicamente com densidade controlada. espuma assento 
com espessura aproximada 70 mm e espessura do encosto aproximada 
de 600 mm, densidade média 45/55 kg/m³; revestimento da espuma na 
cor preta, tecidos 100% poliéster; estrutura: assento encosto rebatível 
acionamento por contrapeso, mecanismo de articulação do assento 
encosto com buchas de metal. braços e apoia-braços injetados em 
espuma de poliuretano injetado, sistema de fixação ao solo por meio de 
buchas e parafusos autoatarrachantes, com sistema de 01 pé para cada 
lugar e mais um pé final da fileira.
Unidade: UN
Marca: Kastrup
Valor Unitário: R$ 725,99

PROCESSO N.º 03.245/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Medicamentos, 
Lista 07/2018, destinados ao atendimento de Determinações Judiciais da 
Secretaria Municipal da Saúde (Com indicação de Marca), com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 125/18
Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Lote: 06
Descrição: Clonazepam 2 mg. Comprimido. Marca conforme 
determinação judicial: Rivotril.
Unidade: CO
Marca: Roche
Valor Unitário: R$ 0,40

Lote: 14
Descrição: Divalproato de sódio 250 mg. Comprimido. Marca conforme 
determinação judicial: Depakote.
Unidade: CO
Marca: Abbott
Valor Unitário: R$ 1,00

Lote: 15
Descrição: Divalproato de Sódio Er 500 mg. Comprimido. Marca 
conforme determinação judicial: Depakote Er.
Unidade: CO
Marca: Abbott
Valor Unitário: R$ 1,74

Lote: 16
Descrição: Fluvoxamina 100 mg. Comprimido. Marca conforme 
determinação judicial: Luvox.
Unidade: CO
Marca: Abbott
Valor Unitário: R$ 4,13

Ata de Registro de Preços n.º 126/18
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.

Lote: 04
Descrição: Carbamazepina 400 mg. Comprimido. Marca conforme 
Determinação Judicial: Tegretol.
Unidade: CO
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 0,912

Lote: 12
Descrição: Dabigatrana 110 mg cápsula. Marca conforme Determinação 
Judicial: Pradaxa.

Unidade: CAP
Marca: Boehringer
Valor Unitário: R$ 2,76

Lote: 21
Descrição: Nintedanibe, Esilato 150 mg. Cápsula. Cada cápsula contém 
150 mg de Nintedanibe, correspondente a 180,6 mg de Esilato de 
Nintedanibe. Marca conforme Determinação Judicial: Ofev® 150 mg.
Unidade: CAP
Marca: Boehringer
Valor Unitário: R$ 206,806

Lote: 25
Descrição: Oxibutinina, Cloridrato 5 mg. Comprimido. Marca conforme 
Determinação Judicial: Retemic.
Unidade: CO
Marca: Apsen
Valor Unitário: R$ 0,525

Lote: 30
Descrição: Trazodona 50 mg. Comprimido revestido. Marca conforme 
Determinação Judicial: Donarem.
Unidade: CO
Marca: Apsen
Valor Unitário: R$ 0,818

Ata de Registro de Preços n.º 127/18
Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

Lote: 01
Descrição: Aripiprazol 10 mg. Comprimido. Marca conforme 
Determinação Judicial: Aristab 10 mg.
Unidade: CO
Marca: Ache
Valor Unitário: R$ 8,52

Lote: 02
Descrição: Aripiprazol 15 mg. Comprimido. Marca conforme 
Determinação Judicial: Aristab 15 mg.
Unidade: CO
Marca: Ache
Valor Unitário: R$ 12,77

Lote: 18
Descrição: Memantina, Cloridrato 20 mg. Comprimido Revestido. 
Marca conforme Determinação Judicial: Ebix 20 mg.
Unidade: CO
Marca: Lundbeck
Valor Unitário: R$ 4,61

Lote: 19
Descrição: Mesalazina 1200 mg. Cada Comprimido Revestido de 
liberação prolongada contém 1,2 g de Mesalazina.
Unidade: CO
Marca: Takeda Pharma
Valor Unitário: R$ 5,75

Lote: 24
Descrição: Oxcarbazepina 600 mg + Comprimido. Marca conforme 
Determinação Judicial: Trileptal.
Unidade: CO
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 2,948

PROCESSO N.º 00.191/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Fraldas 
Descartáveis Infantis e Lenços Umedecidos, destinados ao uso das 
Creches da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação e 
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Fraldas Descartáveis Geriátricas – Lista 01/2017, destinadas ao uso 
da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação / Secretaria Municipal da 
Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 128/18
Empresa: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A.

COTA PRINCIPAL

Lote: 04
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho P, constituída de 03 
camadas e 4 fitas adesivas; camada externa: impermeável, confeccionada 
em plástico, tipo filme de polietileno; camada intermediária, com 
formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto 
poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele; 
camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, 
fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as 
extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade; a fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos 
elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos; camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para 
evitar deslocamento da camada intermediária no uso; embalagem 
individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 ou outra que a substituir.
Unidade: UN
Marca: Descarpack
Valor Unitário: R$ 0,65

Ata de Registro de Preços n.º 129/18
Empresa: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP.

COTA RESERVADA

Lote: 11
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho P, constituída de 03 
camadas e 4 fitas adesivas; camada externa: impermeável, confeccionada 
em plástico, tipo filme de polietileno; camada intermediária, com 
formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto 
poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele; 
camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, 
fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as 
extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade; a fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos 
elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos; camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para 
evitar deslocamento da camada intermediária no uso; embalagem 
individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 ou outra que a substituir.
Unidade: UN
Marca: Medi House
Valor Unitário: R$ 0,92

Ata de Registro de Preços n.º 130/18
Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 07
Descrição: Lenço umedecido. Lenço umedecido, com 450 unidades, 
composição mínima: água purificada, Lanolina, Propilenoglicol, 
Cocoamido Propil Betaina, Polisorbato 20, fragrância, sem álcool.
Unidade: RF
Marca: Fiesta
Valor Unitário: R$ 5,20

Ata de Registro de Preços n.º 131/18
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO – EPP.

COTA RESERVADA

Lote: 14
Descrição: Lenço umedecido. Lenço umedecido, com 450 unidades, 
composição mínima: água purificada, Lanolina, Propilenoglicol, 
Cocoamido Propil Betaina, Polisorbato 20, fragrância, sem álcool.
Unidade: RF
Marca: Fiesta
Valor Unitário: R$ 5,50

Ata de Registro de Preços n.º 132/18
Empresa: ROSICLER CIRURGICA LTDA – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho EG, constituída de 03 
camadas e 4 fitas adesivas; camada externa: impermeável, confeccionada 
em plástico, tipo filme de polietileno; camada intermediária, com 
formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto 
poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. 
Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, 
fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as 
extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade; a fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos 
elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos; camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para 
evitar deslocamento da camada intermediária no uso; embalagem 
individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96 ou outra que a substituir.
Unidade: UN
Marca: Marca: Pro – Senior
Valor Unitário: R$ 0,90

Lote: 02
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho G, constituída de 03 
camadas e 4 fitas adesivas; camada externa: impermeável, confeccionada 
em plástico, tipo filme de polietileno; camada intermediária, com 
formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto 
poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele; 
camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, 
fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as 
extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade; a fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos 
elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos; camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para 
evitar deslocamento da camada intermediária no uso; embalagem 
individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96 ou outra que a substituir.
Unidade: UN
Marca: Marca: Pro – Senior
Valor Unitário: R$ 0,78

Lote: 03
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho M, constituída de 03 
camadas e 4 fitas adesivas; camada externa: impermeável, confeccionada 
em plástico, tipo filme de polietileno; camada intermediária, com 
formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto 
poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele; 
camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, 
fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as 
extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade; a fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos 
elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos; camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para 
evitar deslocamento da camada intermediária no uso; embalagem 
individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96 ou outra que a substituir.
Unidade: UN
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Marca: Pro – Senior
Valor Unitário: R$ 0,78

COTA RESERVADA

Lote: 08
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho EG, constituída de 03 
camadas e 4 fitas adesivas; camada externa: impermeável, confeccionada 
em plástico, tipo filme de polietileno; camada intermediária, com 
formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto 
poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. 
Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, 
fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as 
extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade; a fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos 
elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos; camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para 
evitar deslocamento da camada intermediária no uso; embalagem 
individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96 ou outra que a substituir.
Unidade: UN
Marca: Marca: Pro – Senior
Valor Unitário: R$ 0,90

Lote: 02
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho G, constituída de 03 
camadas e 4 fitas adesivas; camada externa: impermeável, confeccionada 
em plástico, tipo filme de polietileno; camada intermediária, com 
formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto 
poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele; 
camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, 
fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as 
extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade; a fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos 
elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos; camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para 
evitar deslocamento da camada intermediária no uso; embalagem 
individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96 ou outra que a substituir.
Unidade: UN
Marca: Marca: Pro – Senior
Valor Unitário: R$ 0,78

Lote: 03
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho M, constituída de 03 
camadas e 4 fitas adesivas; camada externa: impermeável, confeccionada 
em plástico, tipo filme de polietileno; camada intermediária, com 
formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto 
poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele; 
camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, 
fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as 
extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade; a fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos 
elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos; camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para 
evitar deslocamento da camada intermediária no uso; embalagem 
individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96 ou outra que a substituir.
Unidade: UN
Marca: Pro – Senior
Valor Unitário: R$ 0,78

PROCESSO N.º 03.242/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos, 
lista 02/2018, destinados ao atendimento das farmácias da Secretaria 
Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/03/2019).

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal da Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 133/18
Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Lote: 24
Descrição: Proximetacaina, Cloridrato 0,5% solução oftálmica estéril 
frasco 5 ml, ref: anestésico.
Unidade: FR
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 4,473

Ata de Registro de Preços n.º 134/18
Empresa: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Lote: 08
Descrição: Amoxicilina + Clavulanato Potássico 500 Mg + 125 mg 
comprimido.
Unidade: CO
Marca: GSK
Valor Unitário: R$ 0,931

Ata de Registro de Preços n.º 135/18
Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI.

Lote: 04
Descrição: Acido Valpróico 500 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Biolab
Valor Unitário: R$ 0,498

Ata de Registro de Preços n.º 136/18
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

Lote: 01
Descrição: Acido Fólico 5 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Hipolabor
Valor Unitário: R$ 0,039

Lote: 02
Descrição: Ácido folínico 15 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Hipolabor
Valor Unitário: R$ 0,93

Lote: 03
Descrição: Ácido Valpróico 250 mg/5ml xarope frasco com 100ml.
Unidade: FR
Marca: Hipolabor
Valor Unitário: R$ 2,70

Lote: 09
Descrição: Anlodipina 05 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Geolab
Valor Unitário: R$ 0,024

Lote: 10
Descrição: Anlodipina 10 mg.
Unidade: CO
Marca: Geolab
Valor Unitário: R$ 0,083

Ata de Registro de Preços n.º 137/18
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA.

Lote: 15
Descrição: Ciclopentolato, Cloridrato 1% (10 mg/ml), frasco conta-
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gotas contendo 5 ml de solução oftálmica estéril de Cloridrato de 
Ciclopentolato (10 mg/ml), Ciclopentolato, Cloridrato 1% (10 mg/
ml); cada ml (31 gotas) contém: 10 mg de Cloridrato de Ciclopentolato 
(0,322 mg/gota). frasco conta-gotas contendo 5 ml de solução oftálmica 
estéril de Cloridrato de Ciclopentolato (10 mg/ml).
Unidade: FR
Marca: Latinofarma
Valor Unitário: R$ 7,00

Lote: 20
Descrição: Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg.
Unidade: CO
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 0,802

Lote: 25
Descrição: Risperidona 3 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 0,17

Lote: 27
Descrição: Sulfato de Morfina 30 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 0,967

Ata de Registro de Preços n.º 138/18
Empresa: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 06
Descrição: Alendronato Sódico 70 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Elofar
Valor Unitário: R$ 0,23

Lote: 17
Descrição: Enalapril, Maleato 10 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cimed
Valor Unitário: R$ 0,03

Ata de Registro de Preços n.º 139/18
Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 05
Descrição: Albendazol 400 mg comprimido mastigável.
Unidade: CO
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,35

Lote: 11
Descrição: Atenolol 100 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,055

Lote: 12
Descrição: Atenolol 25 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,10

Lote: 13
Descrição: Atenolol 50 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,03

Lote: 14

Descrição: Cabergolina 0,5 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 7,65

Lote: 16
Descrição: Cloridrato de Tiamina 300 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,185

Lote: 28
Descrição: Verapamil 80 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati – Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,08

Ata de Registro de Preços n.º 140/18
Empresa: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.

Lote: 23
Descrição: Propiltiouracil 100 mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Biolab – Sanus
Valor Unitário: R$ 0,551

Lote: 26
Descrição: Sulfadiazina 500 mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Sobral
Valor Unitário: R$ 0,155

Ata de Registro de Preços n.º 141/18
Empresa: PORTAL LTDA.

Lote: 07
Descrição: Amitriptilina 25 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: EMS
Valor Unitário: R$ 0,027

Lote: 18
Descrição: Glicazida 30 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Ranbaxy
Valor Unitário: R$ 0,088

PROCESSO N.º 02.154/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de móveis, destinados 
ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, 
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/03/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração / Secretaria de 
Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 142/18
Empresa: GREGORIO’S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA – EPP.

COTA PRINCIPAL

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

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

Lote: 27
Descrição: Mesa redonda 1200 mm de diâmetro, mesa com tampo em 
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de 
espessura e 1200 mm de diâmetro, na altura de 750 mm, sobreposto 
à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de 
PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com pés 
confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura, elaborados 
em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso 
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés têm como acabamento 
nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e 
sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15 mm, 
com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo 
com as normas vigentes;
Unidade: UN

Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 299,99

Lote: 28
Descrição: Mesa retangular, mesa retangular para reunião 2400 x 1200 
mm; em mdp com tampo de 25 mm, melamina, com 1200 mm (largura) 
x 2400 mm (comprimento) x altura entre 720 mm e 750 mm, bordas 
revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm, pés 
metálicos com pintura epoxi, pés em chapa, pintura eletrostática a pó 
ou líquida; cor argila, não sendo permitidas quinas vivas, painel frontal 
em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em 
ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com 
as bordas encabeçadas com perfil de borda de poliestileno, não sendo 
permitidas quinas vivas; a estrutura deverá ser em aço com chapa de 
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epoxi na cor cinza claro, 
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento 
até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado 
de acordo com as normas vigentes;
Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 599,99

COTA RESERVADA

Lote: 47
Descrição: Estação de trabalho; estação de trabalho 1200 x 1200 x 600 
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de 
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de 
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm 
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l” 
medindo 1200 x 1200 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de 
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de 
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, 
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento 
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200 
x 450 mm (LXAXP), com tampo frontal em chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado 
melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com 
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02 
mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em 
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso 
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com 
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo 
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de 
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento 
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia 
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 495,00

Lote: 60
Descrição: Mesa redonda 1200 mm de diâmetro, mesa com tampo em 
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de 
espessura e 1200 mm de diâmetro, na altura de 750 mm, sobreposto 
à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de 
PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com pés 
confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura, elaborados 
em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso 
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés têm como acabamento 
nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e 
sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15 mm, 
com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo 
com as normas vigentes.
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Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 299,99

Ata de Registro de Preços n.º 143/18
Empresa: I. J. LANZA MOVEIS EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 24
Descrição: Longarina, longarina secretária 03 lugares: longarina 
secretária 03 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1400 
x 1000 x 425 mm (LXAXP), com encosto e assento confeccionados em 
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor preto, 
com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma 
injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no 
mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m3, encosto com 
espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e 
assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade, 
confeccionada em estrutura metálica seção retangular 50 x 30 mm 
(chapa 18), totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e 
pintura com tinta epóxi na preta, com sapatas envolventes injetadas em 
polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de 
acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 258,60

Lote: 25
Descrição: Longarina, longarina secretária 04 lugares: longarina 
secretária 04 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2000 
x 1000 x 425 mm (LXAXP), com encosto e assento confeccionados em 
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor preto, 
com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma 
injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no 
mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m3, encosto com 
espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e 
assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade, 
confeccionada em estrutura metálica de seção retangular 50 x 30 mm 
(chapa 18), totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e 
pintura com tinta epóxi na preta, com sapatas envolventes injetadas em 
polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de 
acordo com as legislações vigentes;
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 349,50

Lote: 26
Descrição: Mesa redonda 1000 mm de diâmetro, mesa com tampo em 
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de 
espessura e 1000 mm de diâmetro, na altura de 750 mm, sobreposto 
à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de 
PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com pés 
confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura, elaborados 
em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso 
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés têm como acabamento 
nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e 
sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15 mm, 
com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo 
com as normas vigentes;
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 238,20

Lote: 30
Descrição: Mesa retangular 1600x600mm, mesa retangular com gavetas 
1600 x 600 mm: mesa retangular com gavetas em chapa única de madeira 

aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado 
melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com 
perfil de PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com 
tampo retangular medindo 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na 
altura de 750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada 
de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de 
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, 
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento 
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 
mm x 200 mm x 450 mm (L x A x P), Com tampo frontal em chapa 
única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas 
as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18 
mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda 
de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas 
vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, 
com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo 
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de 
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento 
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia 
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 432,00

Lote: 31
Descrição: Paneleiro, com 2 portas; estrutura 100% MDF; puxadores 
de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; 3 prateleiras 
internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 40 cm;  
profundidade aproximada: 28,5 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 477,00

Lote: 32
Descrição: Paneleiro, com 4 portas; estrutura 100% MDF; puxadores 
de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; 4 prateleiras 
internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 70 cm;  
profundidade aproximada: 49,6 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 790,00

COTA RESERVADA

Lote: 38
Descrição: Armário aberto tipo estante porta baixa 1700 x 900 x 500 (L x 
A x P), armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa única 
de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 
mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das 
bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 
02 mm de espessura, com 02 portas de abrir (vão de baixo) de 700 mm 
em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com espessura 
de 18 mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico 
texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura 
com travamento inferior e superior, com 02 prateleiras móveis (uma no 
vão de baixo com porta e outra vão superior) de chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestidas em 
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 
prazo de garantia de no mínimo de 12 meses e fabricado de acordo com 
as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 599,00

Lote: 57
Descrição: Longarina, longarina secretária 03 lugares: longarina 
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secretária 03 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1400 x 
1000 x 425 mm (L x A x P), com encosto e assento confeccionados em 
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor preto, 
com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma 
injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no 
mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m3, encosto com 
espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e 
assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade, 
confeccionada em estrutura metálica seção retangular 50 x 30 mm 
(chapa 18), totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e 
pintura com tinta epóxi na preta, com sapatas envolventes injetadas em 
polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de 
acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: E & C
Valor Unitário: R$ 258,60

Ata de Registro de Preços n.º 144/18
Empresa: L. S. AGUIAR MÓVEIS EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 11
Descrição: Cadeira fixa, base contínua, sem apoio de braços; cadeira 
fixa, base contínua, sem apoio de braços: cadeira fixa sem apoio de 
braços, com concha dupla, com encosto e assento confeccionados em 
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor 
azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento 
em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com 
espessura de no mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/
m3, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura 
e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 
cm de profundidade, estrutura fixa contínua para cadeira em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa 
do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, 
com sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia 
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações 
vigentes, ou seja, norma NR 17, ABNT 13.962.
Unidade: UN
Marca: Frisokar
Valor Unitário: R$ 112,00

Lote: 33
Descrição: Poltrona giratória tipo presidente, com concha dupla, com 
encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada 
anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta 
resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção 
em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, 
moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 40 mm, 
apresentando densidade de 55 a 65 kg/m3, encosto com espaldar alto 
medindo no mínimo (48 larg. x 56 alt.), assento medindo no mínimo (45 
larg. x 45 prof.), com apoio para braços fixos em poliuretano injetado, 
sistema de regulagem mecânico de altura e inclinação com trava 
(relax) para o encosto e regulagem pneumático (a gás) de altura para 
o assento, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodízios 
duplos de nylon, base confeccionada em aço com acabamento em capas 
de polipropileno, pintura em tinta epóxi, na cor cinza claro, prazo de 
garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações 
vigentes ABNT NBR 13962.
Unidade: UN
Marca: Frisokar
Valor Unitário: R$ 399,80

Ata de Registro de Preços n.º 145/18
Empresa: MARFMÓVEIS EIRELI EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Armário, armário de aço; com 08 portas; com pitão 
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta; 
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; medidas 
aproximadas: 1930 mm x 690 mm x 400 mm; garantia mínima: 6 meses.
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 295,00

Lote: 02
Descrição: Armário; armário de aço; com 12 portas; com pitão 
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta; 
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; 
medidas aproximadas: 1975 mm x 925 mm x 420 mm; garantia mínima: 
06 meses.
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 418,00

Lote: 03
Descrição: Armário; armário de aço; com 20 portas; com pitão 
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta; 
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; medidas 
aproximadas: 1975 mm x 1225 mm x 420 mm; garantia mínima: 06 
meses.
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 608,00

Lote: 07
Descrição: Armário baixo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) - 2 portas; 
armário baixo medindo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) com estrutura 
externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo 
fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, 
com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda 
de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas de abrir em chapa 
única de madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 18 mm 
revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na 
cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento 
inferior e superior, com 01 prateleira móvel, de chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em 
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as 
normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Marzo
Valor Unitário: R$ 348,00

Lote: 08
Descrição: Armário de aço; armário de aço aberto para pasta AZ; 
especificações: armário de aço reforçado para pasta AZ, sem porta com 
50 divisórias, chapa 26; 0,45 mm, com 04 prateleiras fixas, 10 vãos 
individuais em cada prateleira, capacidade 60 kg para 50 pastas AZ, 
pintura eletrostática a pó na cor cinza; medidas: mínimo de 1980 mm 
altura, mínimo de 1100 mm largura, mínimo de 320 mm de profundidade, 
com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as 
normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 1.110,00

Lote: 09
Descrição: Armário de aço fechado; armário de aço medindo 1980 x 
900 x 450 mm (A x L x P) contendo 02 portas de abrir, com no mínimo 
03 dobradiças, 04 prateleiras ajustáveis, maçanetas em aço inox e 
fechadura cilíndrica, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 
0,79 mm (chapa nº 22) para o corpo, porta e prateleiras, com tratamento 
antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor cinza, com garantia 
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de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 668,00

Lote: 10
Descrição: Arquivo de aço com 04 gavetas; arquivo de aço com 04 
gavetas 1335 x 470 x 710 mm: arquivo de aço tipo vertical medindo 1335 
x 470 x 710 mm (A x L x P) com 04 gavetas deslizantes em carrinhos 
telescópicos, formato “ofício” para pastas suspensas, com fechadura 
cilíndrica, puxadores de aço e porta etiqueta, estrutura de móvel rígido, 
com chapas nas seguintes espessuras: caixa e gavetas com no mínimo 
0,79 mm (chapa 22) e estrutura com no mínimo 1,27 mm, folhas de 
aço com tratamento antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor 
cinza, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com 
as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 645,00

Lote: 12
Descrição: Cadeira fixa, base palito, sem apoio de braços; com concha 
dupla, encosto e assento confeccionado em madeira compensada, 
moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá 
de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento 
em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de 
poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 25 
mm., apresentando densidade de 45 à 55 kg/m3, encosto com espaldar 
baixo medindo no mínimo 35 cm de larg. x 35 cm de altura, e assento 
medindo no mínimo 45 cm de larg. x 40 cm. de profundidade, estrutura 
fixa tipo palito para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de 
25,40 mm., espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado 
de 3,35 mm., totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e 
pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes 
injetadas em polipropileno. prazo de garantia de no mínimo 12 meses; 
obs. o produto deve estar em conformidade com as normas NR 17 
ABNT NBR 13962.
Unidade: UN
Marca: Projeflex
Valor Unitário: R$ 96,00

Lote: 13
Descrição: Cadeira giratória digitador; com concha dupla, com 
encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada 
anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta 
resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção 
em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, 
moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 30 mm, 
apresentando  densidade de 50 a 65 kg/m3, encosto com espaldar baixo 
medindo no mínimo (35 cm larg. x 35 cm alt.) e regulagem de altura, 
assento medindo no mínimo (45 cm larg. x 40 cm prof.), com apoio 
para braços fixos em poliuretano injetado com regulagem na vertical, 
sistema de regulagem de altura e inclinação (back system), regulagem 
pneumático (a gás) de altura para o assento, tubo central em aço, base 
formada por 05 patas e rodízios duplos de nylon, base confeccionada em 
aço com acabamento em capas de polipropileno, pintura em tinta epóxi, 
na cor cinza claro, prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado 
de acordo com as legislações vigentes; base de sustentação dever ser 
soldada(não encaixada); obs. o produto deve estar em conformidade 
com as normas NR 17  BNT 13.962.
Unidade: UN
Marca: Projeflex
Valor Unitário: R$ 244,00
Lote: 18
Descrição: Estante de aço, com 09 prateleiras, semi-industrial; reforçada 
produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização 
e pintura epoxi a pó por processo eletrostático; prateleiras com 3ª 
dobra e reforço de ômega de fundo; especificações: altura: 3:00 m; 
profundidade: 0,40 cm; largura: 0,92 nº de prateleiras: 09; altura entre as 
prateleiras: mínimo de 0,30 cm; prateleira: chapa 22 / 0,75 mm; coluna 

bitola: chapa 3 16; l3 50 x 30 furo oblongo; capacidade: até 130 kg 
por plano; reforço ômega: 01 pintura eletrostática epoxi a pó; estrutura 
desmontável; planos reguláveis cor cinza; parafusos sextavados com 
porca unc 1/4” x ½”; o item deverá ser entregues montado; garantia de 
no mínimo 12 meses; fabricação de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 390,00

Lote: 21
Descrição: Longarina, longarina plástica 02 lugares: longarina plástica 
2 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1000 x 800 x 550 
mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de 
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465 
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta 
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta; 
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura 
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras 
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no 
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Frisokar
Valor Unitário: R$ 138,00

Lote: 22
Descrição: Longarina, longarina plástica 03 lugares: longarina plástica 
3 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1600 x 800 x 550 
mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de 
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465 
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta 
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta; 
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura 
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras 
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no 
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Frisokar
Valor Unitário: R$ 208,00

Lote: 23
Descrição: Longarina, longarina plástica 04 lugares: longarina plástica 
4 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2200 x 800 x 550 
mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de 
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465 
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta 
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta; 
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura 
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras 
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no 
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Frisokar
Valor Unitário: R$ 257,00

COTA RESERVADA

Lote: 34
Descrição: Armário, armário de aço; com 08 portas; com pitão 
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta; 
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; medidas 
aproximadas: 1930 mm x 690 mm x 400 mm; garantia mínima: 6 meses.
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 295,00

Lote: 35
Descrição: Armário; armário de aço; com 12 portas; com pitão 
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta; 
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; 
medidas aproximadas: 1975 mm x 925 mm x 420 mm; garantia mínima: 
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06 meses.
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 418,00

Lote: 40
Descrição: Armário baixo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) - 2 PORTAS; 
armário baixo medindo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) com estrutura 
externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo 
fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, 
com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda 
de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas de abrir em chapa 
única de madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 18 mm 
revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na 
cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento 
inferior e superior, com 01 prateleira móvel, de chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em 
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as 
normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Marzo
Valor Unitário: R$ 348,00

Lote: 41
Descrição: Armário de aço; armário de aço aberto para pasta AZ; 
especificações: armário de aço reforçado para pasta AZ, sem porta com 
50 divisórias, chapa 26; 0,45 mm, com 04 prateleiras fixas, 10 vãos 
individuais em cada prateleira, capacidade 60 kg para 50 pastas AZ, 
pintura eletrostática a pó na cor cinza; medidas: mínimo de 1980 mm 
altura, mínimo de 1100 mm largura, mínimo de 320 mm de profundidade, 
com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as 
normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Método
Valor Unitário: R$ 1.110,00

Lote: 45
Descrição: Cadeira fixa, base palito, sem apoio de braços; com concha 
dupla, encosto e assento confeccionado em madeira compensada, 
moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá 
de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento 
em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de 
poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 25 
mm., apresentando densidade de 45 à 55 kg/m3, encosto com espaldar 
baixo medindo no mínimo 35 cm de larg. x 35 cm de altura, e assento 
medindo no mínimo 45 cm de larg. x 40 cm. de profundidade, estrutura 
fixa tipo palito para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de 
25,40 mm., espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado 
de 3,35 mm., totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e 
pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes 
injetadas em polipropileno. prazo de garantia de no mínimo 12 meses; 
obs. o produto deve estar em conformidade com as normas NR 17 
ABNT NBR 13962.
Unidade: UN
Marca: Projeflex
Valor Unitário: R$ 96,00

Lote: 46
Descrição: Cadeira giratória digitador; com concha dupla, com 
encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada 
anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta 
resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção 
em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, 
moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 30 mm, 
apresentando densidade de 50 a 65 kg/m3, encosto com espaldar baixo 
medindo no mínimo (35 cm larg. x 35 cm alt.) e regulagem de altura, 
assento medindo no mínimo (45 cm larg. x 40 cm prof.), com apoio 
para braços fixos em poliuretano injetado com regulagem na vertical, 

sistema de regulagem de altura e inclinação (back system), regulagem 
pneumático (a gás) de altura para o assento, tubo central em aço, base 
formada por 05 patas e rodízios duplos de nylon, base confeccionada em 
aço com acabamento em capas de polipropileno, pintura em tinta epóxi, 
na cor cinza claro, prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado 
de acordo com as legislações vigentes; base de sustentação dever ser 
soldada(não encaixada); obs. o produto deve estar em conformidade 
com as normas NR 17 ABNT 13.962.
Unidade: UN
Marca: Projeflex
Valor Unitário: R$ 244,00

Ata de Registro de Preços n.º 146/18
Empresa: PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – ME.

COTA RESERVADA

Lote: 36
Descrição: Armário; armário de aço; com 20 portas; com pitão 
(dispositivo para cadeado); veneziana para ventilação em cada porta; 
confeccionado em capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; medidas 
aproximadas: 1975 mm x 1225 mm x 420 mm; garantia mínima: 06 
meses.
Unidade: UN
Marca: PZ
Valor Unitário: R$ 528,00

Lote: 37
Descrição: Armário aberto tipo estante 1800 X 900 X 500 (A x L x P), 
armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa única de 
madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 
mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das 
bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02 
mm de espessura, com 04 prateleiras móveis, de chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em 
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as 
normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: PZ
Valor Unitário: R$ 590,00

Lote: 39
Descrição: Armário alto 1600 x 900 x 500 mm (A x L x P); armário alto 
com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta 
densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base 
com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado 
na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil 
fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas 
de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, 
com espessura de 18 mm revestida em ambas as faces em laminado 
melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica, 
fechadura com travamento inferior e superior, com 03 prateleiras móveis, 
de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm 
de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses 
e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: PZ
Valor Unitário: R$ 597,00

Ata de Registro de Preços n.º 147/18
Empresa: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 04
Descrição: Armário aberto tipo estante 1800 X 900 X 500 (AXLXP), 
armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa única de 
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madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 
mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das 
bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02 
mm de espessura, com 04 prateleiras móveis, de chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em 
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as 
normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 492,00

Lote: 05
Descrição: Armário aberto tipo estante porta baixa 1700 x 900 x 500 
(AXLXP), armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa 
única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais 
com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 
acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda 
de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas de abrir (vão 
de baixo) de 700 mm em chapa única de madeira aglomerada de alta 
densidade com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces de 
laminado melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de 
alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com 02 
prateleiras móveis (uma no vão de baixo com porta e outra vão superior) 
de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm 
de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo de 12 
meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 542,99

Lote: 06
Descrição: Armário alto 1600 x 900 x 500 mm (A x L x P); armário alto 
com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta 
densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base 
com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado 
na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil 
fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas 
de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, 
com espessura de 18 mm revestida em ambas as faces em laminado 
melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica, 
fechadura com travamento inferior e superior, com 03 prateleiras móveis, 
de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm 
de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses 
e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 564,00

Lote: 16
Descrição: Estação de trabalho, estação de trabalho 1400 x 1400 x 600 
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de 
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de 
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm 
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l” 
medindo 1400 x 1400 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de 
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de 
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, 
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento 
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200 
x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado 

melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com 
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02 
mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em 
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso 
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com 
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo 
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de 
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento 
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia 
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 474,99

Lote: 17
Descrição: Estação de trabalho, estação de trabalho 1400 x 1600 x 600 
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de 
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de 
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm 
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l” 
medindo 1400 x 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de 
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de 
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, 
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento 
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200 
x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado 
melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com 
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02 
mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em 
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso 
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com 
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo 
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de 
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento 
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia 
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 489,99

Lote: 19
Descrição: Estante de aço, medidas: 1980 x 900 x 500 mm, aberta nos 
fundos e laterais, medindo 1980 mm de altura, com 06 prateleiras de 900 
mm de largura x 500 mm de profundidade, para suportar carga útil de no 
mínimo 100 kg por prateleira, as chapas de aço deverão ter dois reforços 
em ômega obedecendo as espessuras: prateleiras de 0,95 mm(chapa 
nº20), colunas em perfil “l” em chapa de 1,98 mm(chapa nº14). Perfurado 
de 5 em 5 cm para regulagem de altura das prateleiras, reforço em “x” 
no fundo e nas laterais, folhas de aço com tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática na cor cinza. O móvel será acondicionado de modo 
garantir o recebimento em perfeito estado, com garantia de no mínimo 
12 meses e fabricação de acordo com as normas vigentes. o item deve 
ser entregue montado.
Unidade: UN
Marca: Tecma
Valor Unitário: R$ 324,99

Lote: 20
Descrição: Gaveteiro volante, gaveteiro volante 600 x 400 x 500 mm: 
gaveteiro volante com estrutura externa em chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm 
de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das 
bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 
02 mm de espessura, medindo aproximadamente 600 x 400 x 500 mm 
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(A x L x P), com 04 gavetas deslizando sobre guia telescópica com 
roldanas de nylon, com puxadores de alça metálica, fechadura com 
travamento inferior e superior, com pés em rodízios em plástico, com 
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as 
normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 316,00

Lote: 29
Descrição: Mesa retangular 1600x600mm, mesa retangular 1600 x 
600 mm: mesa retangular em chapa única de madeira aglomerada de 
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de 
PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo 
retangular medindo 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura 
de 750 mm; painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de 
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila; a estrutura deverá ser em aço com chapa de 
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, 
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento 
até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de 
acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 290,00

COTA RESERVADA

Lote: 42
Descrição: Armário de aço fechado; armário de aço medindo 1980 x 
900 x 450 mm (L x A x P) contendo 02 portas de abrir, com no mínimo 
03 dobradiças, 04 prateleiras ajustáveis, maçanetas em aço inox e 
fechadura cilíndrica, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 
0,79 mm (chapa nº 22) para o corpo, porta e prateleiras, com tratamento 
antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor cinza, com garantia 
de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Fatto
Valor Unitário: R$ 383,99

Lote: 43
Descrição: Arquivo de aço com 04 gavetas; arquivo de aço com 04 
gavetas 1335 x 470 x 710 mm: arquivo de aço tipo vertical medindo 1335 
x 470 x 710 mm (L x A x P) com 04 gavetas deslizantes em carrinhos 
telescópicos, formato “ofício” para pastas suspensas, com fechadura 
cilíndrica, puxadores de aço e porta etiqueta, estrutura de móvel rígido, 
com chapas nas seguintes espessuras: caixa e gavetas com no mínimo 
0,79 mm (chapa 22) e estrutura com no mínimo 1,27 mm, folhas de 
aço com tratamento antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor 
cinza, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com 
as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Fatto
Valor Unitário: R$ 539,99

Lote: 44
Descrição: Cadeira fixa, base contínua, sem apoio de braços; cadeira 
fixa, base contínua, sem apoio de braços: cadeira fixa sem apoio de 
braços, com concha dupla, com encosto e assento confeccionados em 
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor 
azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento 
em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com 
espessura de no mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/
m3, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura 
e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 
cm de profundidade, estrutura fixa contínua para cadeira em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa 

do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, 
com sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia 
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações 
vigentes, ou seja, norma NR 17, ABNT 13.962.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 131,97

Lote: 48
Descrição: Estação de trabalho, estação de trabalho 1200 x 1400 x 600 
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de 
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de 
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm 
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l” 
medindo 1200 x 1400 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de 
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de 
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, 
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento 
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200 
x 450 mm (L x A x P), com tampo frontal em chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado 
melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com 
as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02 
mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em 
chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso 
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com 
fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo 
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de 
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento 
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia 
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes;
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 519,00

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

Lote: 51
Descrição: Estante de aço, com 09 prateleiras, semi-industrial; reforçada 
produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização 
e pintura epoxi a pó por processo eletrostático; prateleiras com 3ª dobra e 
reforço de ômega de fundo; especificações: altura: 3:00 m; profundidade: 
0,40 cm; largura: 0,92 nº de prateleiras: 09;  altura entre as prateleiras: 
mínimo de 0,30 cm; prateleira: chapa 22 / 0,75 mm; coluna bitola: chapa 
3 16; l3 50 x 30 furo oblongo; capacidade: até 130 kg por plano; reforço 
ômega: 01 pintura eletrostática epoxi a pó; estrutura desmontável; 
planos reguláveis cor cinza; parafusos sextavados com porca unc 1/4” 
x ½”; o item deverá ser entregues montado; garantia de no mínimo 12 
meses; fabricação de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Tecma
Valor Unitário: R$ 373,99

Lote: 52
Descrição: Estante de aço, medidas: 1980 x 900 x 500 mm, aberta nos 
fundos e laterais, medindo 1980 mm de altura, com 06 prateleiras de 900 
mm de largura x 500 mm de profundidade, para suportar carga útil de no 
mínimo 100 kg por prateleira, as chapas de aço deverão ter dois reforços 
em ômega obedecendo as espessuras: prateleiras de 0,95 mm(chapa 
nº20), colunas em perfil “l” em chapa de 1,98 mm(chapa nº14). Perfurado 
de 5 em 5 cm para regulagem de altura das prateleiras, reforço em “x” 
no fundo e nas laterais, folhas de aço com tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática na cor cinza. O móvel será acondicionado de modo 
garantir o recebimento em perfeito estado, com garantia de no mínimo 
12 meses e fabricação de acordo com as normas vigentes. O item deve 
ser entregue montado.
Unidade: UN
Marca: Tecma
Valor Unitário: R$ 324,99

Lote: 53
Descrição: Gaveteiro volante, gaveteiro volante 600 x 400 x 500 mm: 
gaveteiro volante com estrutura externa em chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm 
de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em 

laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das 
bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 
02 mm de espessura, medindo aproximadamente 600 x 400 x 500 mm (L 
x A x P), com 04 gavetas deslizando sobre guia telescópica com roldanas 
de nylon, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento 
inferior e superior, com pés em rodízios em plástico, com prazo de 
garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas 
vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 316,00

Lote: 54
Descrição: Longarina, longarina plástica 02 lugares: longarina plástica 
2 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1000 x 800 x 550 
mm (L x A x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de 
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465 
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta 
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta; 
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura 
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras 
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no 
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 124,99

Lote: 55
Descrição: Longarina, longarina plástica 03 lugares: longarina plástica 
3 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1600 x 800 x 550 
mm (L x A x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de 
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465 
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta 
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta; 
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura 
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras 
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no 
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 189,99

Lote: 56
Descrição: Longarina, longarina plástica 04 lugares: longarina plástica 
4 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2200 x 800 x 550 
mm (L x A x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de 
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465 
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta 
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta; 
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura 
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras 
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no 
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 254,99

Lote: 58
Descrição: Longarina, longarina secretária 04 lugares: longarina 
secretária 04 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2000 x 
1000 x 425 mm (L x A x P), com encosto e assento confeccionados em 
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor preto, 
com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma 
injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no 
mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m3, encosto com 
espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e 
assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade, 
confeccionada em estrutura metálica de seção retangular 50 x 30 mm 
(chapa 18), totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e 
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pintura com tinta epóxi na preta, com sapatas envolventes injetadas em 
polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de 
acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 354,99

Lote: 59
Descrição: Mesa redonda 1000 mm de diâmetro, mesa com tampo em 
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de 
espessura e 1000 mm de diâmetro, na altura de 750 mm, sobreposto 
à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de 
PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com pés 
confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura, elaborados 
em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso 
e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés têm como acabamento 
nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e 
sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15 mm, 
com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo 
com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 239,99

Lote: 61
Descrição: Mesa retangular, mesa retangular para reunião 2400 x 1200 
mm; em mdp com tampo de 25 mm, melamina, com 1200 mm (largura) 
x 2400 mm (comprimento) x altura entre 720 mm e 750 mm, bordas 
revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm, pés 
metálicos com pintura epoxi, pés em chapa, pintura eletrostática a pó 
ou líquida; cor argila, não sendo permitidas quinas vivas, painel frontal 
em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em 
ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com 
as bordas encabeçadas com perfil de borda de poliestileno, não sendo 
permitidas quinas vivas; a estrutura deverá ser em aço com chapa de 
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epoxi na cor cinza claro, 
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento 
até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado 
de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 392,99

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

Lote: 63
Descrição: Mesa retangular 1600x600 mm, mesa retangular com gavetas 
1600 x 600 mm: mesa retangular com gavetas em chapa única de madeira 
aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado 
melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com 
perfil de PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com 

tampo retangular medindo 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na 
altura de 750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada 
de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico 
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de 
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, 
com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento 
até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 
mm x 200 mm x 450 mm (L x A x P), Com tampo frontal em chapa 
única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas 
as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18 
mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda 
de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas 
vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com 
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, 
com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo 
produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de 
alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento 
nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia 
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 399,00

Lote: 64
Descrição: Paneleiro, com 2 portas; estrutura 100% MDF; puxadores 
de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; 3 prateleiras 
internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 40 cm;  
profundidade aproximada: 28,5 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.
Unidade: UN
Marca: Itatiaia
Valor Unitário: R$ 475,00

Lote: 65
Descrição: Paneleiro, com 4 portas; estrutura 100% MDF; puxadores 
de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; 4 prateleiras 
internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 70 cm;  
profundidade aproximada: 49,6 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.
Unidade: UN
Marca: Itatiaia
Valor Unitário: R$ 624,99

Lote: 66
Descrição: Poltrona giratória tipo presidente, com concha dupla, com 
encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada 
anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta 
resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção 
em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, 
moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 40 mm, 
apresentando densidade de 55 a 65 kg/m3, encosto com espaldar alto 
medindo no mínimo (48 larg. x 56 alt.), assento medindo no mínimo (45 
larg. x 45 prof.), com apoio para braços fixos em poliuretano injetado, 
sistema de regulagem mecânico de altura e inclinação com trava 
(relax) para o encosto e regulagem pneumático (a gás) de altura para 
o assento, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodízios 
duplos de nylon, base confeccionada em aço com acabamento em capas 
de polipropileno, pintura em tinta epóxi, na cor cinza claro, prazo de 
garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações 
vigentes ABNT NBR 13962.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 264,87

Secretaria de Administração, aos 26 dias do mês de Junho de 2018.

 Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
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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

Henrique José Gonsalves Avenida Paes de Barros, 1627-São Paulo – São Paulo Obras  / 21131/2011

Ivanilda Maria Gonçalves-Espólio Rua das Esmeraldas, 508-Atibaia-Sâo Paulo Obras  / 37556/2016

Pedro Moacyr Pinto de Souza Neto Rua José Lucas, 286 – Atibaia – São Paulo Meio Ambiente  /  2016/2018

Renato Cesar dos Santos Forte Rua Paris, 30-Atibaia-São Paulo Posturas Municipais / 24761/2017

Roberto Cipro Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 222-São Paulo – Sâo Paulo Mobilidade Urbana  / 23798/2014

Roberto Massakazu Yamamoto Rua das Azaléias, 70- São Paulo – São Paulo Mobilidade Urbana  / 18663/2014

Roseli Cardoso Mendes Leal Rua Fausto Cleva, 12-São Paulo – São Paulo Meio Ambiente / 32661/2017

Valeria Cerqueira de Assis Rua Alice Barros Castilho, 50 – São Paulo – São Paulo Mobilidade Urbana  / 251111/2016

Nelson Agostinho Passos Rua João de Souza Dias, 719-São Paulo – São Paulo Mobilidade Urbana / 38774/2015

Wilson Roberto Ribeiro Rua Franz Bernald, 141-A – São Paulo – São Paulo Mobilidade Urbana / 41148/2017

Roberto Carlos de Souza Av.Del.Humberto Fernandes de Castro, 134-Atibaia-São Paulo Mobilidade Urbana / 41152/2017

Alberto Luiz Moreira Rua Aristarco Nogueira, 101-apto 63-Jundiai-Sâo Paulo Mobilidade Urbana / 44058/2017

3 A Desenvolvimento Imobiliário Ltda Rod.Régis Bitencourt, KM 289- SL 20 A-São Paulo-São Paulo Mobilidade Urbana  / 44070/2017

Waldomiro Moura/Maria Ap.Gonçalves Rua Sinha Junqueira, 170 – São Paulo – São Paulo Mobilidade Urbana  / 14996/2018

Alirio  Ferreira Barbosa EPP Rua Edgard Vieira de Azevedo Filho, 88-sala A-Santo Antonio da 
Platina-Paraná

Multa Contratual  / 28107/2017

Dagema Com. E Dist. De Ovos e Prod. Aliment. Rua Maestro Jurandir da Cunha Lobo, 514-Atibaia-São Paulo SEDEC  / 10479/2018

Diego Alexandre Santos Pereira Rua Macuco, 41-Embú das Artes-São Paulo Mobilidade Urbana  / 14825/2017

Fernando Amaral dos Santos Avenida Direitos Humanos, 1201-São Paulo-São Paulo Mobilidade Urbana  / 13881/2018

Haroldo Riccetto Avenida Higienópolis, 938-apto 82-Ed.Bretagne-São Paulo-S.Paulo Mobilidade Urbana  / 9162/2018

Jeane de Oliveira Santos Av.Pref.Antonio JT|G Lopes, 1372-Atibaia-São Paulo SEDEC  / 12849/2018

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.

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
Anderson Aparecido Cardoso Rua Luiz Ribeiro Pinto, 146-Atibaia-São Paulo Taxas de Cemitério  / 17459/2018
Darci Correia da Silva Praça João Paulo II, 225-Atibaia-São Paulo Taxas de Cemitério / 17718/2018

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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Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

Processo TIPO EMPREENDIMENTO ENDEREÇO ATIVIDADE

666/2018 LP/LI/LO Lucamax Papéis e Filmes Adesivos Ltda Praça Coimbra, 51 – Recreio Estoril Fabricação de artefatos diversos de papel, papelão, cartolina e/ou cartão

7291/2018 LP Atilaje Comércio de materiais para construção Ltda R. General Rondon, 255 – Recreio Estoril Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque
9994/2018 LI My2 Soluções de concreto Ltda Rodovia Fernão Dias (Sentido SP) – Km 48 -Portão Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque

24550/2017 LP/LI/LO Diamantino Matias Gimenez R. João Neto, 791 – Jd Maracanã Fabricação de artefatos de serralheria, exceto esquadrias

38776/2017 LP/LI/LO Comercial Via Norte Ltda Av. Jeronimo de Camargo, 4849 – Alvinópolis Fabricação de artefatos de madeira (desdobro madeira)

33739/2017 LO Reginaldo Ferraz Nunes Sorveteria ME R. Avelino Antonio de Campos, 851 – Caetetuba Fabricação de sorvetes

6017/2018 LO R.J. Prata ME R. Padre Matheus Nunes, 11 – Bairro da Ponte Fabricação de artefatos de tapeçaria, N.E

7243/2018 LP/LI/LO Industria Mecanica BN Ltda R. Maria Pires Correia Lima, 275 – Recreio Estoril Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia

9702/2018 LP/LI/LO Indústria e Comércio de Ferros Travassos & Travassos Ltda R. Cap. Egydio José da Silveira, 206 – Vila Carvalho Fabricação de artefatos de serralheria, exceto esquadrias

9705/2018 LP/LI/LO Travafer Serralheria e Marcenaria Ltda Av. São João, 701 – Centro Fabricação de móveis avulsos de madeira de uso residencial

12035/2018 LP/LI/LO LA Imprenta Comércio de Rótulos e Etiquetas Eireli R. Eng. Silvio Alvim Soares, 636 – Alvinópolis Fabricação de etiquetas de material plástico, impressas ou não

15084/2018 LP José Aparecido Palini – ME Av. Pref. Antonio J. de Toledo G Lopes, 2563 – Jd Imperial Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque

COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE

       Relação das Licenças Ambientais concedidas no período de 01  de abril a 31 de maio de 2018.

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

Processo TIPO EMPREENDIMENTO ENDEREÇO ATIVIDADE

666/2018 LP/LI/LO Lucamax Papéis e Filmes Adesivos Ltda Praça Coimbra, 51 – Recreio Estoril Fabricação de artefatos diversos de papel, papelão, cartolina e/ou cartão

7291/2018 LP Atilaje Comércio de materiais para construção Ltda R. General Rondon, 255 – Recreio Estoril Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque
9994/2018 LI My2 Soluções de concreto Ltda Rodovia Fernão Dias (Sentido SP) – Km 48 -Portão Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque

24550/2017 LP/LI/LO Diamantino Matias Gimenez R. João Neto, 791 – Jd Maracanã Fabricação de artefatos de serralheria, exceto esquadrias

38776/2017 LP/LI/LO Comercial Via Norte Ltda Av. Jeronimo de Camargo, 4849 – Alvinópolis Fabricação de artefatos de madeira (desdobro madeira)

33739/2017 LO Reginaldo Ferraz Nunes Sorveteria ME R. Avelino Antonio de Campos, 851 – Caetetuba Fabricação de sorvetes

6017/2018 LO R.J. Prata ME R. Padre Matheus Nunes, 11 – Bairro da Ponte Fabricação de artefatos de tapeçaria, N.E

7243/2018 LP/LI/LO Industria Mecanica BN Ltda R. Maria Pires Correia Lima, 275 – Recreio Estoril Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia

9702/2018 LP/LI/LO Indústria e Comércio de Ferros Travassos & Travassos Ltda R. Cap. Egydio José da Silveira, 206 – Vila Carvalho Fabricação de artefatos de serralheria, exceto esquadrias

9705/2018 LP/LI/LO Travafer Serralheria e Marcenaria Ltda Av. São João, 701 – Centro Fabricação de móveis avulsos de madeira de uso residencial

12035/2018 LP/LI/LO LA Imprenta Comércio de Rótulos e Etiquetas Eireli R. Eng. Silvio Alvim Soares, 636 – Alvinópolis Fabricação de etiquetas de material plástico, impressas ou não

15084/2018 LP José Aparecido Palini – ME Av. Pref. Antonio J. de Toledo G Lopes, 2563 – Jd Imperial Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque

COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE

       Relação das Licenças Ambientais concedidas no período de 01  de abril a 31 de maio de 2018.

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

EDITAL DE MULTA

Autuado(a): LUIZ GONZAGA MENDES

Processo Administrativo nº: 19121/18

Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 224

A Coordenadoria Especial de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância de Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar o(a) autuado(a) da 

lavratura do Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 224 – sanção de MULTA - em 07/05/18, no valor de 200 UVRM’s (Duzentas 

Unidades de Valor de Referência do Município) pela queimada em lote urbano, imóvel sito na Rua Mauro Antunes, s/nº – lote 07 da quadra “D” 

- Parque Residencial Atibaia , o que constitui infração nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 4037/11, regulamentada pelo inciso I, § 2º do 

artigo 2º do Decreto Municipal nº 6670/12. Para efeitos legais, foi lavrado o referido auto de infração, ficando o(a) autuado(a) ciente que deve pagar 

a multa ou oferecer recurso no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de publicação deste edital. Informações: Rua Castro Fafe, 295 – 2º 

andar – Centro – Tel. nº 4418-7800.

Dirce S. Nishiguchi

Assessora Chefe de Fiscalização

CEMA
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Companhia de Saneamento Ambiental 
de Atibaia - SAAE

PORTARIA N° 029/2018-DS

De 26 de junho 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 de 

Sindicância N.º 266/2018-DS, de 05/04/2018; e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.º 4.814, de 09 

de novembro de 2005, alterado pelo Decreto Municipal n.º 6.303, de 19 

de outubro de 2010;

DETERMINA a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, em 

face do empregado sob matrícula SAAE n° 649, brasileiro, solteiro, 

Agente Administrativo, pela prática, em tese, da conduta prevista nos 

Art.5º, Inciso IV e Art.7º, Incisos XXIV e XXXII do Código de Conduta 

e Integridade dos Empregados da SAAE Atibaia – ATO 01/2017-DS, de 

10 de julho de 2017, bem como no Art. 482, alínea “k” da CLT.

Art. 1°. À Comissão Permanente de Processos Administrativos de 

Disciplinar, 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 28/06/2018.

GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – 

SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e seis dias do mês de junho de 

dois mil e dezoito.

Fabiane Cabral da Costa Santiago

SUPERINTENDENTE

RESOLUÇÃO nº 16/2018-CONDICA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos 
termos da Lei Complementar nº 584, de 19 de Dezembro de 2008, 
alterada pela Lei Complementar Nº 658 de 15 de maio de 2013 que dispõe 
sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências, CONCEDE:

DESCANSO REMUNERADO, por um período de 30 dias, conforme 
artigo 75, inciso II da Lei Complementar nº 584 de 19 de dezembro de 
2008, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 658 de 15 de maio 
de 2013, a partir do dia 26 de junho de 2018 à Rafael Ramiro Carneiro 
RG nº 35.151.857-5 eleito como membro titular para o mandato de 
Conselheiro Tutelar – período 2016/2020.

CONVOCA a Conselheira Suplente, Srª Andréia Cristiane Monteiro 
Urquiza– RG nº 32.417.228-X, para a respectiva posse que será 
realizada, dia 25 de Junho de 2018, na sede do CONDICA.

Publique-se esta Resolução na Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Atibaia, 25 de Junho de 2018.

Mara de Castro Valente
PRESIDENTE

RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO nº 14/2018-CONDICA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos 
termos da Lei Complementar nº 584, de 19 de Dezembro de 2008, 
alterada pela Lei Complementar Nº 658 de 15 de maio de 2013 que dispõe 
sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências, CONCEDE:

DESCANSO REMUNERADO, por um período de 30 dias, conforme 
artigo 75, inciso II da Lei Complementar nº 584 de 19 de dezembro 
de 2008, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 658 de 15 de 
maio de 2013, a partir do dia 04 de julho de 2018 à Erika Araújo de 
Oliveira RG nº 33.570.006-8 eleita como membro titular para o mandato 
de Conselheira Tutelar – período 2016/2020.

CONVOCA a Conselheira Suplente, Srª Anamaria Ribeiro Rodrigues– 
RG nº 28.184.156-1, para a respectiva posse que será realizada, dia 03 
de Julho de 2018, na sede do CONDICA.

Publique-se esta Resolução na Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Atibaia, 25 de Junho de 2018.

Mara de Castro Valente
PRESIDENTE

Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social



Atos do Poder Executivo

37

Quarta-feira, 27 de junho de 2018 - n.º 1996 - Ano XXII Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017  |  www.atibaia.sp.gov.br

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Secretaria de Governo

Portaria N°02/2018 FATRAN
de 25 de junho de 2018

O ordenador da despesa do FATRAN – Fundo de Assistência ao Trânsito, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto 
n°8.116 de 12 de janeiro de 2017.REALIZA a adequação orçamentária 
nos termos do que dispõe o paragrafo 3° do artigo 10° da Lei 4.507 de 
30 de junho de 2017 , como segue :

DE:

159 11.950.26.782.0082.2.189.449051.03.400000 R$ 2.160,00

PARA:

160 11.950.26.782.0082.2.189.449052.03.400000 R$ 2.160,00

Justificativa : Necessidade de empenho para aquisição de impressora 
para o processamento de multas.

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

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito , aos 25 de junho de 2018.

Adauto Batista de Oliveira
Chefe de Gabinete

Proc. 34.651/09

P O R T A R I A  Nº 4.148-GP
de 22 de junho de 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DA ATIBAIA, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, da Lei Orgânica do Município, 
tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso I, da Instrução Normativa 
nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, N O M E I 
A, em substituição, membro da Comissão Municipal para fiscalização 
e acompanhamento de convênios firmados pela Municipalidade, no 
exercício de 2018 sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde, que 
passa a contar com a seguinte composição:

PRESIDENTE

Silvio Anásticio da Silva
RG nº 34.500.347-0

MEMBROS

Adilson Akihide Aisaka
RG 19.493.204-7

Kelly Janaina Munhoz
RG 28.187.134-6

José Eduardo Mariano
RG nº 23.588.870-9

Débora Lika Yakushiji
RG nº 27.553.459-5

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum  da 
Cidadania”, aos 22 de junho de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DA ATIBAIA

Proc. Nº 19976/2010

D E C R E T O Nº 8.570
de 22 de junho de 2018

Nomeia os membros do Conselho de Regulação e Controle Social – 
CRCS, e dá outras providências.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da 
Lei Orgânica do Município;

Considerando a criação do Conselho de Regulação e Controle Social – 
CRCS do Município de Atibaia;

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de 
Regulação e Controle Social do Município de Atibaia, sendo:

I - TITULAR DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO
Secretaria de Governo

Titular: Luiz Fernando Rossini Pugliesi
Suplente: Patrícia Peçanha Ferreira

II - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AO 
SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Sílvio Anastácio da Silva
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Suplente: Paulo César Magro Andrade

III - PRESTADOR DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
BÁSICO

Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE
Titular: Fabiane Cabral da Costa Santiago

Suplente: Rita de Cássia Gonçalves Saraiva

IV - USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Associação de Moradores e Amigos do Jardim Paulista

Titular: Inês Polleto
Suplente: Roberta Machado

V - ENTIDADES TÉCNICAS
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e 

Região
Titular: Nelson Eduardo Giusti

Suplente: José Roberto do Prado Junior

VI - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Mater Dei Cam Casa de Apoio à Menina

Titular: Gianmarco Bisaglia
Suplente: Soraya Voigtel

VII - ENTIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
RELACIONADOS AO SANEAMENTO BÁSICO

Conselho de Defesa do Consumidor
Titular: Gabriela Almeida de Oliveira Soranz
Suplente: Dinalva Ferreira Pedroso da Silva

VIII - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE

Titular: Daniel Borghi Filho
Suplente: Vivaldo Rodrigues de Paula Filho

Parágrafo único: Caberá ao representante do Titular dos Serviços de 
Saneamento Básico presidir o Conselho de Regulação e Controle Social.

Art. 2º Os membros do Conselho de Regulação e Controle Social terão 
mandatos de 2 (dois) anos, a partir da publicação deste decreto.

Art. 3º Os trabalhos realizados junto ao Conselho de Regulação e 
Controle Social serão considerados de relevância para o Município, e 
seus membros não receberão nenhuma remuneração ou gratificação de 
qualquer espécie.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se todas as disposições em contrário e, em especial o 
Decreto 8.500, de 26 de março de 2018..

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”,  em 22 de junho de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Fabiane Cabral da Costa Santiago -
SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE ATIBAIA
- SAAE -

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

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Processo nº 119/2018

D E C R E T O N° 8.571
de 26 de junho de 2018

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 
1.211.745,72 (hum milhão, duzentos e onze mil, setecentos e quarenta e 
cinco reais e setenta e dois centavos).

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas 
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.507 de 30 
de junho de 2017, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria 
de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um 
crédito de R$ 1.211.745,72 (hum milhão, duzentos e onze mil, setecentos 
e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) para suplementar as 
seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL
201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2050 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E 
ADOLESCENTE)
188 - 12.201.08.243.0022.2.050.335039.05.500000...........R$ 60.000,00

2049 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (PARCERIAS COM 
OSC)
195 – 12.201.08.244.0022.2.049.335039.05.500000..........R$ 52.247,53

2043 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS - SCFV
882 - 12.201.08.244.0024.2.043.319011.05.500000..........R$ 190.725,00

2044 IGD - PBF
219 – 12.201.08.244.0024.2.044.339039.05.500000..........R$ 20.000,00

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO 
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FUNDAMENTAL
881 - 18.200.12.361.0043.2.096.449052.05.220323.........R$ 471.440,00

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2142 PAB CUSTEIO
563 - 24.400.10.301.0061.2.142.339030.05.300000.........R$ 357.776,00

32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
300 DESPESAS FINANCEIRAS
2209 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS
770 - 32.300.04.122.0085.2.209.339093.02.110000..........R$ 54.927,19
771 – 32.300.04.122.0085.2.209.339093.05.110000...........R$ 4.630,00

Art. 2º O valor de R$ 190.942,66 (cento e noventa mil, novecentos e 
quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) do presente crédito será 
coberto com recurso proveniente do superávit financeiro do exercício 
de 2017.

Art. 3º O valor de R$ 1.020.803,06 (hum milhão, vinte mil, oitocentos 
e três reais e seis centavos) do presente crédito será coberto com recurso 
proveniente do excesso de arrecadação das seguintes rúbricas de receita 
e seus respectivos valores:
Nº 13210011041 – Remun. de Dep. Bancários Vinculados – Conv. 
Estaduais................................................................................R$  608,68
Nº 13210011042 – Remun. de Dep. Bancários Vinculados – Conv. 
Federais.................................................................................R$  253,38
Nº 17180311008 – PAB – Piso Atenção Básica 
(Saúde)............................................................................R$ 357.776,00
Nº 17180411013 – FNAS Portaria 1324.........................R$ 190.725,00
Nº 24180511006 – PAC II Par Ônibus Escolar 
Fundamental....................................................................R$ 471.440,00

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, 26 de junho de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Sílvio Ramon Llaguno -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INTERINO

- Magali Pereira Gonçalves Costato Basile -
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

- Márcia Aparecida Bernardes -
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

- Maria Amélia Sakamiti Roda -
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Proc. 43552/2017

LEI Nº 4.603
de 25 de junho de 2018

Altera o artigo 2º, § 1º da Lei Ordinária nº 4.572/2018.(De autoria do 
vereador Fabiano Batista de Lima).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA aprova 
e o PREFEITO MUNICIPAL, usando de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo artigo 73, incisos IV e VI, da Lei Orgânica do 
Município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

Art. 1º O § 1º do artigo 2º, da Lei Ordinária nº 4.572/2018, passa a ter 
a seguinte redação:

Art. 1º (…)

§ 1º-  “O órgão ambiental municipal, dentro do âmbito da sua 
competência, poderá efetuar estudo detalhado de EIA/RIMA, com 
obrigatoriedade ampla de participação popular”.

§ 2º- Por tecnologia menos impactante para projetos de abastecimento 
público de água, entendemos o aproveitamento de lagoas ou a construção 
de pequenas represas ao longo dos rios, por ser um modo alternativo, 
efetivo e sustentável de abastecimento, preservando o meio ambiente, 
direito básico do ser humano.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo 
inalterados os demais dispositivos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, 25 de junho de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Publicada e Arquivada na Secretaria de Governo, na data supra.

- 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 julho de 2018, quarta-feira, às 18h, no 
Salão Nobre “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, à Avenida Nove de Julho, nº 265, Centro, Atibaia/SP – Plenário da Câmara Municipal, para a 
discussão do Projeto de Lei Complementar n.º 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 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 11 dias do mês de junho de 2018.

Michel Ramiro Carneiro
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Câmara Municipal da Estância de Atibaia –  AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão presencial nº 009/18 – Processo nº 076 /2018

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. A sessão de processamento do pregão será realizada na sede 
da Câmara Municipal, à avenida Nove de Julho n.º 265 – Centro – Atibaia/SP, iniciando-se no dia 13 de julho de 2018, às 10h. O presente Edital 
e seus anexos poderão ser obtidos no site da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, no endereço eletrônico http://www.camaraatibaia.sp.gov.
br, solicitados pelo e-mail licita.camara@atibaia.sp.gov.br, ou, alternativamente, retirados junto à Divisão Administrativa da Edilidade, mediante 
fornecimento de mídia para gravação do arquivo.

Câmara Municipal da Estância de Atibaia

SERVIÇO FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E DO PATRIMÔNIO
Extrato  de Contrato

Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE  Processo Administrativo n º 126 /2015;  Contrato n º 012/2018;  
Objeto: Termo de prorrogação de avença  ( convênio ) para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio e estudantes ; Valor do 
Contrato: R$ 16.169,76 ( dezesseis mil. Cento e sessenta e nove reais e  setenta e seis  centavos ); PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência 
deste contrato será de 12 (doze) meses e iniciar-se-á na data de sua assinatura  até 21 de junho 2019  Dotação: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; Data da assinatura do contrato: 21 de junho de 2018.
Atibaia, 21 de junho de 2018.

Fernando Fonseca
Chefe de Serviço Financeiro, Orçamentário,  Contábil e do Patrimônio

substituto

ROBERTA ENGLE BARSOTTI DE SOUZA
Presidente
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