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Confira as alterações a partir de segunda-feira (23/7):
1.- Avenida Maristela – passará de mão dupla para mão 
única da Al. Lucas N. Garcez para a Rua Hugo Borghi;

2.- Avenida Santa Bárbara – passará de mão dupla para 
mão única da Al. Lucas N. Garcez para a Rua Isabel 
Pires Antônio;

3.- Rua Remo Alfonsi – passará de mão dupla para mão 
única da Rua Hugo Borghi para a Al. Lucas N. Garcez;

4.- Rua Aloísio Oliveira da Costa – passará de mão dupla 
para mão única da Al. Lucas N. Garcez até a Rua Hugo 
Borghi;

5.- Rua Sempre Viva – passará de mão dupla para mão 
única da Al. Lucas N. Garcez para a Rua Jutá;

6.- Rua Angélica – passará de mão dupla para mão única 
da Rua Jutá para a Al. Lucas N. Garcez;

7.- Rua São Paulo – passará de mão dupla para mão 
única da Al. Lucas N. Garcez até o entroncamento com a 
Avenida Dona Carméla;

8.- Rua Dália – passará de mão dupla para mão única da 
Al. Lucas N. Garcez para a Rua Jutá;

9.- Avenida Dona Carmela – passara de mão dupla para 
mão única do entroncamento com a Rua São Paulo para 
Al. Lucas N. Garcez;

10.- Rua Margarida – passará de mão dupla para mão 
única da Rua Bromélia para a Al. Lucas N. Garcez;

11.- Rua Dep. Cunha Bueno – passará de mão dupla para 
mão única da Al. Lucas N. Garcez para a Rua José 
Barelo Alvim;

12.- Rua Léa – passará de mão dupla para mão única da 
Rua José Barelo Alvim para Al. Lucas N. Garcez;

13.- Rua Jaracatiá – passará de mão dupla para mão única 
da Al. Lucas N. Garcez para a Rua Bromélia;

14.- Rua Caruatinga – passará de mão dupla para mão única 
da Al. Lucas N. Garcez para a Rua José Barelo Alvim;

15.- Rua Cazuarina – passará de mão dupla para mão única 
da Al. Paraná para a Al. Lucas N. Garcez;

16.- Rua Bahia – passará de mão dupla para mão única da 
Al. Lucas N. Garcez para Alameda Paraná;

17.- Rua Suína – passará de mão dupla para mão única da 
Rua Profª Sônia Tereza La Scala Peres para a Al. Lucas 
N. Garcez.

18.- Rua Rubens Paiva – passará de mão dupla para mão 
única da Al. Lucas N. Garcez para a Praça 
Redescobrindo o Interior;

19.- Rua Pará – passará de mão dupla para mão única da 
Al. Lucas N. Garcez para Alameda Paraná;

20.- Rua Mário Gioneschi – passará de mão dupla para 
mão única da Rua Profª Sônia Tereza La Scala Peres 
para Al. Lucas N. Garcez;

21.- Rua Taubaté – passará de mão dupla para mão única 
da Rua Campo Belo para a Al. Lucas N. Garcez;

22.- Rua Benedito Carvalho – passará de mão dupla para 
mão única da Al. Lucas N. Garcez para a Rua Profª 
Sônia Tereza La Scala Peres;

23.- Rua Fernando Pessoa – passará de mão dupla para 
mão única da Rua Profª Sônia Tereza La Scala Perez 
para Al. Lucas N. Garcez;

24.- Rua Sorocaba – passará de mão dupla para mão única 
da Al. Lucas N. Garcez para a Rua Campo Belo;

25.- Alameda Ribeirão Preto – passará de mão dupla para 
mão única da Alameda Lindóia para Al. Lucas N. Garcez;

26.- Rua Vladimir Herzog – passará de mão dupla para mão 
única da Al. Lucas N. Garcez para Rua  Profª Sônia 
Tereza La Scala Peres;

27.- Rua José Ferreira Keffer – passará de mão dupla para 
mão única da Al. Lucas N. Garcez para Rua Pompeu 
Vairo;

28.- Alameda Rio Claro – passará de mão dupla para mão 
única da Al. Lindóia para Al. Lucas N. Garcez;

29.- Rua Benedito Peranovick – passará de mão dupla para 
mão única da Rua Pompeu Vairo para Al. Lucas N. 
Garcez;

30.- Rua Esmeralda – passará de mão dupla para mão 
única da Al. Lucas N. Garcez para Rua Cesar Memolo;

31.- Rua Turmalina – passará de mão dupla para mão 
única da César Memolo para Al. Lucas N. Garcez.
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Audiência Pública
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura da Estância de Atibaia, CONVOCA os interessados e o 
público em geral para a Audiência Pública a ser realizada no dia 08 
de agosto de 2018, quarta-feira, das 18h00 às 20h00, no Auditório do 
Fórum da Cidadania localizado na Av. Nove de Julho, 185 - Centro, 
neste município, a pedido da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, 
para exposição e discussão do projeto de Construção de um Centro 
Comercial, na Rua Dona Ângela Corradini, no loteamento Jardim Ype, 
conforme processo administrativo da prefeitura nº 14.321/2017 volumes 
I, II e III. Essa audiência pública será promovida pela Coordenadoria 
Especial de Ouvidoria e coordenada pelo Sr. Marcos Melo, Coordenador 
Especial de Ouvidoria, nos termos do Decreto nº 5.525 de 11 de abril de 
2008 que, nesse edital de convocação no uso das atribuições, previstas 
no artigo 5º, item IV, indica e nomeia ad hoc 03 (três) membros 
representantes do Poder Público Municipal para compor a mesa diretiva 
dos trabalhos: Presidente - Engenheiro Renato Barreto Pacitti, Diretor 
do Departamento de Urbanismo; Secretário - Engenheiro Clayton 
Gomes Barboza Cavalcante; Assistente – Procurador Municipal á ser 
definido pelo Sr. Procurador Geral do Munícipio. A Audiência Pública 
tem por objetivo dar oportunidade aos empreendedores de apresentar 
seu projeto, demonstrar o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – 
EPIVIZ, recolher subsídios para o processo de tomada de decisões do 
Poder Executivo, no sentido de proporcionar aos cidadãos a oportunidade 
de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões; identificar de forma 
mais ampla, os aspectos relevantes à matéria e dar publicidade a um 
assunto de interesse público. A participação na audiência é aberta a 
todo e qualquer cidadão, bem como a associações, conselhos e todas 
as classes representativas da população. Os critérios usados nesta 
audiência pública obedecerão ao artigo 7º do Decreto 5.525/2008 e seus 
respectivos parágrafos, assim como suas alterações estabelecidas pelo 
Decreto 8.258/2017. Para obter maiores informações os interessados 
poderão se dirigir à Coordenadoria Especial de Ouvidoria, na Rua 
Castro Fafe, 295 – Centro – Prédio FACILITA, de 2ª à 6ª das 10h00 às 
16h00 horas.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, FÓRUM DA 
CIDADANIA, aos 18 de Julho de 2018.

Emil Ono
PREFEITO MUNICIPAL em Exercício

Marcos Melo
COORDENADORIA ESPECIAL DE OUVIDORIA

Aviso de Chamamento Público

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público para conhecimento 
dos interessados a abertura das seguintes licitações:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2018, PROCESSO Nº 19.113/2018, 
cujo o objeto é a aquisição de equipamentos hospitalares, destinados ao 
uso das unidades básicas de saúde (UBS), da saúde bucal e vigilância 
ambiental, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, 
por um período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais 
até: 06/08/2018 às 08h25. Abertura de propostas dia 06/08/2018 às 
08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 07/08/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2018, PROCESSO Nº 19.883/2018, 
cujo o objeto é registro de preços para eventual aquisição de 
medicamentos, lista 22/2018, destinados ao atendimento de ações 
judiciais, com indicação de marca, da Secretaria Municipal de 
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
Recebimento de propostas iniciais até: 06/08/2018 às 08h25. Abertura 
de propostas dia 06/08/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de 
preços dia: 07/08/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2018, PROCESSO Nº 20.154/2018, 
cujo o objeto é a aquisição de material hospitalar, destinado ao uso do 
SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 
08/08/2018 às 08h25. Abertura de propostas dia 08/08/2018 às 08h30 e 
início da sessão de disputa de preços dia: 09/08/2018 às 08h30.

Para aquisição dos Editais os interessados deverão acessar os sites 
http://www.atibaia.sp.gov.br/lic/ 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).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/18, PROCESSO Nº 19.422/2018, cujo 
o objeto é a contratação de empresa para edição, revisão de textos, projeto 
gráfico, projeto editorial e impressão dos livros e cds com criações 
literárias, produzidas pelos alunos do 5º ano do ensino fundamental, 
com participação dos alunos do 3° ano da EJA, da Rede Municipal de 
Ensino, da Secretaria de Educação. Entrega dos Envelopes e Início da 
Sessão de Lances: “Proposta e Documentação”, às 09 horas dia 03 de 
agosto de 2.018 na sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Atibaia/SP. Para aquisição do edital os interessados deverão 
acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br/lic/ 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). 

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

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
20 de julho de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

 HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.630/18. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 046/18. INTERESSADO: Secretaria de Cultura 
e Eventos. OBJETO: Registro de preços para eventual prestação de 
serviço de locação de mesas e cadeiras, destinados ao uso da Secretaria 

Compras, Licitações e Contratos

CHAMAMENTO PÚBLICO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/18 SG, PROCESSO 
Nº 8776/2018. A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, por 
meio da Secretaria de Governo, torna público, a todos os interessados, 
o Chamamento Público nº 001/18 SG, cujo objeto é a Qualificação e 
Seleção e de pessoas jurídicas e/ou físicas interessadas na elaboração 
de projetos e na execução de obras de construção nova ou adaptação 
de prédio já construído, e a sua subsequente locação, para a instalação 
do HOSPITAL MUNICIPAL DE ATIBAIA.Prazo limite para entrega 
das Propostas: 24/08/2018. O Edital estará a disposição dos interessados 
na Secretaria de Governo, Av. Nove de Julho, 185 - Fórum Cidadania - 
Atibaia/SP a partir de 23/07/2018.

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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de Cultura e Eventos, de forma parcelada, por um período de 12 
(doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes 
no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso 
VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. 
Pregoeira, que acato na íntegra e, em consonância ao Decreto Municipal 
8.814, de 28 de dezembro de 2017, HOMOLOGO o Pregão Presencial 
Nº 046/18, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor 
unitário entre parênteses para o lote indicado, ofertado pela empresa 
adjudicatária, conforme se descreve abaixo: MOMENT LOCAÇÕES 
E EVENTOS LTDA, para o lote 01 no valor global estimado de R$ 
26.000,00, sendo o valor unitário do item 01 (R$ 2,60) e, para o lote 
02, no valor global estimado de R$ 142.000,00, sendo o valor unitário 
do item 02 (R$ 14,20). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: À 
Secretaria de Administração para as seguintes providências: 1. Registro 
da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, 
registro no sistema de licitações, controle e emissão das Autorizações 
de Fornecimento e demais anotações legais. Prefeitura da Estância de 
Atibaia, aos 12 dias do mês de julho de 2018. - Sr. Rui Tiago de Oliveira 
- Secretário de Cultura e Eventos.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
17 de julho 2.018.

 Daniela Marques Vieira Barbosa
 Diretora do Departamento de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.556/18 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 086/18: OBJETO: Registro de Preços para aquisição 
motor de popa para os barcos de uso da Coordenadoria Especial de 
Defesa Civil, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) 
meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no 
presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da 
Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr. Pregoeiro, 
que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico Nº 086/18, 
referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor unitário entre 
parênteses para o lote indicado, ofertado pela empresa adjudicatária, 
conforme se descreve abaixo: Prefeitura da Estância de Atibaia, ao 
10° dia do mês de julho de 2018. ROJAS & ROJAS COMERCIO DE 
APARELHOS NAUTICOS LTDA, para o lote 02 (R$ 11.520,00); Os 
lotes 01 e 03 foram FRACASSADOS. Publique-se na forma da lei. 
Encaminhe-se: 1. Registro da homologação, publicação, lavratura da 
Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle e 
emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. 
Prefeitura da Estância de Atibaia, ao 16° dia do mês de julho de 2018.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
18 de julho de 2.018.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.318/2018 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 092/2018. INTERESSADO: Secretaria de Saúde. 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material 
de consumo odontológico, lista 03/18 e 04/18, destinado ao uso dos 
consultórios odontológicos, da Secretaria da Saúde, com entregas 
parceladas, por um período de 12 doze meses. HOMOLOGAÇÃO. Em 
face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao 
disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial 
a manifestação da Srta. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO 
o Pregão Eletrônico Nº 092/2018, referente ao objeto em epígrafe, com 
os respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, 
ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: 
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, para os lotes 01 (R$ 
8,63), 03 (R$ 23,30), 04 (R$ 471,00), 05 (R$ 6,49), 06 (R$ 8,16), 07 (R$ 
4,30), 08 (R$ 25,35), 09 (R$ 25,35), 10 (R$ 25,35), 21 (R$ 22,30), 22 (R$ 

34,99) e 25 (R$ 1,58); JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA, 
para os lotes 02 (R$ 10,30), 11 (R$ 70,35), 12 (R$ 11,50), 15 (R$ 8,00), 
16 (R$ 9,60), 17 (R$ 9,60), 18 (R$ 16,70), 19 (R$ 66,60), 20 (R$ 66,60) 
e 28 (R$ 24,35); EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, 
para os lotes 14 (R$ 1,05), 29 (R$ 1,92) e 30 (R$ 1,65); NORTH MED 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA, para o lote 26 (R$ 438,00); Os lotes 13 e 27 foram DESERTOS; 
Os lotes 23 e 24 foram FRACASSADOS. Publique-se na forma da lei. 
Encaminhe-se: 1. Registro da homologação, publicação, lavratura da 
Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle e 
emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. 
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 17 dias do mês de julho de 2018. 
- Maria Amélia Sakamiti Roda - Secretaria de Saúde.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.628/2018 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 098/2018. INTERESSADO: Secretaria de Cultura 
e Eventos. OBJETO: 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. 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 098/2018, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor 
unitário entre parênteses para o lote indicado, ofertado pela empresa 
adjudicatária conforme descrito abaixo: SELT - SERVICOS DE 
ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS LTDA, para o lote 
01 (R$ 9,50). 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 17 dias do mês de julho de 2018. - Rui Tiago de Oliveira - 
Secretaria de Cultura e Eventos

PROCESSO N.º 18.686/2018. TOMADA DE PREÇOS N. 009/2018. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços em apresentações teatrais e oficinas cênicas, destinadas 
aos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
Atibaia, Projeto “Ler e Escrever – Fonte do Saber”. ADJUDICAÇÃO 
E HOMOLOGAÇÃO. Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, conforme Ata da Comissão 
Permanente de Licitações, constante dos autos, e, inexistindo recursos 
interpostos por parte dos participantes do certame, ADJUDICO o objeto 
licitado à empresa MARIA BRANCA PRODUÇÃO CULTURAL E 
ARTÍSTICA LTDA, no valor global de R$  17.500,00 (dezessete mil e 
quinhentos reais) e HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno 
atendimento à legislação pertinente. À Secretaria de Administração para 
os fins. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 19 dias do mês de julho de 
2.018. Márcia Ap. Bernardes - Secretária de Educação

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
19 de Julho de 2.018.

 Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.987/18- PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 082/18: OBJETO: Registro de preços para eventual 
aquisição de medicamentos, lista 15/2018, destinados ao atendimento 
de demanda judiciaL, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em 
face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao 
disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial 
a manifestação do Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o 
Pregão Eletrônico Nº 082/18, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, 
ofertados pela empresa adjudicatária, conforme se descreve abaixo: 
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Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 18° dia do mês de julho de 
2018. DAKFILM COMERCIAL LTDA, para os lotes 02 (R$ 27,804), 
lote 03 (R$ 55,296) e lote 04 (R$ 58,550); DUPATRI HOSPITALAR 
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para os lotes 
05 (R$ 53,226), lote 06 (R$ 157,520), lote 07 (R$ 50,760) e lote 08 (R$ 
19,650); INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, para os lotes 09 (R$ 
70,120) e lote 10 (R$ 28,000); 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 18° dia do mês de julho de 2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.519/18 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 053/18: OBJETO: Registro de preços para eventual 
aquisição de materiais elétricos, destinados ao uso de diversas Secretarias 
desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no 
presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da 
Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr. Pregoeiro, 
que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Presencial Nº 053/18, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários 
entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias, conforme se descreve abaixo: Prefeitura da Estância de 
Atibaia, ao 16° dia do mês de julho de 2018. MARIO SERGIO CASLINI 
JUNIOR, para os lotes 01 (R$ 68,60), lote 02 (R$ 181,90) e lote 12 (R$ 
49,90) da cota principal; para os lotes 17 (R$ 68,60), lote 18 (R$ 181,90) 
e lote 28 (R$ 49,90) da cota reservada; R. D. VELANI ELETRICA, para 
os lotes 03 (R$ 67,50), lote 11 (R$ 45,30), lote 15 (R$ 2,85) e lote 16 
(R$ 24,00) da cota principal; para os lotes 19 (R$ 67,50), lote 27 (R$ 
45,30), lote 31 (R$ 2,85) e lote 32 (R$ 24,00) da cota reservada; MIGUI 
CENTER MATERIAIS ELETRICOS LTDA, para o lote 04 (R$ 9,30) 
da cota principal; para o lote 20 (R$ 9,30) da cota reservada; ELETRICA 
LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, para os 
lotes 05 (R$ 4,84) da cota principal; para o lote 21 (R$ 4,84) da cota 
reservada; INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E 
HIDRAULICA EIRELI, para os lotes 06 (R$ 23,29) e lote 13 (R$ 0,89) 
da cota principal; para os lotes 22 (R$ 23,29) e lote 29 (R$ 0,89) da cota 
reservada; LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA, para os lotes 
07 (R$ 19,95), lote 08 (R$ 22,95), lote 09 (R$ 12,40), lote 10 (R$ 2,25) 
e lote 14 (R$ 1,19) da cota principal; para os lotes 23 (R$ 19,95), lote 24 
(R$ 22,95), lote 25 (R$ 12,40), lote 26 (R$ 2,25) e lote 30 (R$ 1,19) 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 18° dia do mês de julho de 2018.

PROCESSO N.º 19.865/2018. TOMADA DE PREÇOS N. 010/2018. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de 
materiais e mão de obra, para reforma e ampliação da Unidade Básica 
de Saúde – UBS Boa Vista. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
demais atualizações, conforme Ata da Comissão Permanente de 
Licitações, constante dos autos, e, inexistindo recursos interpostos 
por parte dos participantes do certame, ADJUDICO o objeto licitado à 
empresa HEBROM CONSTRUTORA 7 LTDA, no valor global de R$  
306.276,87 (trezentos e seis mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta 
e sete centavos) e HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno 
atendimento à legislação pertinente. À Secretaria de Administração para 
os fins. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 20 dias do mês de julho de 
2.018. Maria Amélia Sakamiti Roda – Secretária de Saúde.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
20 de julho de 2.018.

 Daniela Marques Vieira Barbosa 
 Diretora do Departamento de Compras e Licitações

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO, 
ESCLARECIMENTO E NOVA DATA

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. 
A Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, comunica 
aos interessados que de acordo com a Ata Nº 201/2018, esclarece/
julga os questionamentos/impugnações apresentados por empresas 
interessadas no certame e, em razão disso, resolve, REDESIGNAR para 
o dia 08/08/2018 às 08h25 limite para o cadastramento das propostas, 
08/08/2018 às 08h30 abertura das propostas iniciais e 09/08/2018 às 
08h30, o início da sessão de disputa de preço. A ata, está disponível aos 
interessados nos sites www.atibaia.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.
com.br. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e 
Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-
2217.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
20 de julho de 2.018.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

AVISO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO N.º 6.955/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 100/2018. 
OBJETO: 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. A Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, comunica aos interessados que, de acordo com a Ata 
n° 203/2018, esclarece dúvidas formuladas por empresas interessadas 
no presente certame. A ata está disponível aos interessados no site www.
atibaia.sp.gov.br. Demais informações: Departamento de Compras e 
Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-
2510.

PROCESSO N.º 22.116/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018. 
OBJETO: Contratação de prestação de serviço de locação de veículos, 
sem motoristas e sem fornecimento de combustível, destinados uso de 
diversa Secretaria desta prefeitura, de forma parcelada, por um período 
de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, comunica aos interessados que, de acordo com a Ata n° 
204/2018, esclarece dúvidas formuladas por empresas interessadas no 
presente certame. A ata está disponível aos interessados no site www.
atibaia.sp.gov.br. 

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
20 de Julho de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

INTIMAÇÃO

Processo n.º 4.467/18. Assunto: Inadimplemento das Obrigações no 
Processo n.º 37.085/17 - Pregão Eletrônico n.º 226/17. Com relação 
a autorização de fornecimento n.º 1697/18, cujo objeto é o registro 
de preços para eventual aquisição de materiais odontológicos - lista 
12/2017, destinados ao uso dos consultórios odontológicos da Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do edital do Pregão Eletrônico n.º 
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226/17 e de acordo com o relatado pela Divisão de Suprimentos da 
Saúde nos autos do processo quanto ao atraso na entrega dos materiais 
odontológicos, INTIMAMOS a empresa DENTAL OPEN COMÉRCIO 
DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP., inscrita no CNPJ/
MF sob o n.º 08.849.206/0001-00, para apresentar defesa prévia, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 
cabíveis. Outrossim, ficam os autos com vistas franqueadas à empresa 
para fins de direito. 

Secretaria de Administração - Departamento de Compras e Licitações, 
19 de julho de 2.018.

 Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

INDEFERIMENTO DE REALINHAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23.800/17 - PREGÃO 
ELETRÔNICO N.° 159/17 – DESPACHO – Vistos, conforme constante 
manifestação da Secretaria de Administração às fls. 1.195/1.198 
do Processo Administrativo nº 23.800/17,  INDEFIRO o pedido 
de realinhamento de preço dos lote 03 e 13 da Ata de Registro de 
Preços nº 744/17, junto à empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS LTDA. Retorne-se o processo à Secretaria de 
Administração, para os fins legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, 
aos 17 dias do mês de julho de 2.018. Sra. Márcia Aparecida Bernardes 
- Secretária de Educação

Secretaria de Administração, aos 20 dias do mês de Julho de 2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa
 Diretora do Departamento de Compras e Licitações

RATIFICAÇÃO

PROCESSO N.º 21.844/18 - INEXIGIBILIDADE Nº 025/18 – 
RATIFICAÇÃO – Vistos, Ratifico a inexigibilidade de licitação para 
contratação de show musical com a banda Raices de America para o 
Festival de Inverno/2018, a realizar-se no dia 21/07/18, através da 
empresa GUANDAMA EVENTOS LTDA EPP, no valor total de R$ 
12.000,00 (Doze mil reais), com fundamento no artigo 25, inciso III da 
Lei de Licitações n.º 8.666/93, de acordo com o parecer da Procuradoria 
Geral do Município constante nos autos, e determino a publicação na 
Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com 
o disposto no artigo 26 da Lei n.º 8.666/93, dispensando-se o Termo 
de Contrato com sua substituição pela Nota de Empenho de Despesa, 
nos termos do artigo 62 da Lei de Licitações. Retorne-se o processo à 
Secretaria de Administração para os fins legais. Prefeitura da Estância 
de Atibaia, aos 19 dias do mês de julho de 2018. RUI TIAGO DE 
OLIVEIRA. Secretário de Cultura e Eventos.

Secretaria de Administração, 20 de julho de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE CONTRATOS

Processo nº 19.420/18 – Termo de Contrato Administrativo n.º 066/18 
– Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Texto e 
Arte Comunicação, Cultura e Entretenimento Ltda – Objeto: Prestação 
de serviço de profissional especializado para capacitação e formação dos 
profissionais da educação, que atuam diretamente com crianças de 0 a 
3 anos, nas creches municipais e comunitárias, da Rede Municipal de 
Ensino, da Secretaria de Educação, de forma parcelada, no período de 
julho a novembro/2018 – Valor: R$ 6.500,00 – Vigência: 04/07/18 a 
21/11/18 – Assinatura: 29/06/18.[

Processo nº 11.881/12 – Dispensa nº 006/12 – 7º Termo de Aditamento 
ao Contrato de Locação n.º 110/12 – Locatária: Prefeitura da Estância 
de Atibaia – Locadora: mitra diocesana de bragança paulista (paróquia 
são joão batista) – Objeto: Prorrogação de prazo e retificação da data 
do término da vigência do 6º termo de aditamento para 10/07/2018 – 
Vigência: 02 meses – Valor: R$ 12.722,96 – Assinatura: 11/07/18.

Processo nº 28.776/17 – Pregão Presencial nº 078/17 – Termo de 
Contrato Administrativo n.º 069/18 – Contratante: Prefeitura da 
Estância de Atibaia – Contratada: Vivver Sistemas Ltda. – Objeto: 
Prestação de serviço de sistema para gerenciar as Unidades Básicas de 
Saíde, Unidades de Saúde da Família, Laboratório Municipal, CAPS, 
Vigilânica em Saúde, Almoxarifado da Saúde, Central de Vagas e 
Farmácias, da Secretaria Municipal de Saúde – Vigência: 12 meses – 
Valor: R$ 521.350,00 – Assinatura: 17/07/18.[

Processo nº 43.770/17 – Tomada de Preços nº 007/18 – Termo de 
Contrato Administrativo n.º 071/18 – Contratante: Prefeitura da Estância 
de Atibaia – Contratada: Boreal Engenharia Ltda – Objeto: Prestação 
de serviço 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 – Vigência: 03 meses – Valor: 
R$171.729,89 – Assinatura: 18/07/18.

Secretaria de Administração, 20 de julho de 2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

EMPRESA COM REGISTRO CADASTRAL DEFERIDO

PROCESSO: N.º 22.568/2018
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE 
FORNECEDORES N.º 042/18
INTERESSADO: JC. ERUDILHO PNEUMÁTICOS – EPP
JULGAMENTO: 19/07/2018

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
19 de julho 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 24.423/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 177/17

2º Termo de Aditamento da Ata de Registro de Preços n.° 672/17
Data de assinatura: 19 de julho de 2018.
Empresa: VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES – COMERCIAL 
LTDA – EPP.
Objeto: Cancelamento dos lotes 11 (cota principal) e 30 (cota reservada) 
da Ata de Registro de Preços n.º 672/17.

PROCESSO N.º 36.938/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 223/17

1º Termo de Aditamento da Ata de Registro de Preços n.° 003/18
Data de assinatura: 19 de julho de 2018.
Empresa: AIÊ EIRELI – ME.
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Objeto: O Presente Termo de Aditamento tem por Objeto a Troca de 
Marca do Lote n.º 01 da Ata de Registro de Preços n.º 003/18.

Secretaria de Administração, aos 19 dias do mês de Julho de 2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

 § 2º DO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 
8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) 
preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, 
a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N.º 37.199/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 231/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de academia ao ar 
livre instalada em locais públicos do município, destinada ao uso dos 
munícipes, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Esportes e Lazer.

Ata de Registro de Preços n.º 001/18
Empresa: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME.

Lote: 01
Descrição: Aparelho abdominal duplo, descrição: abdominal duplo, 
função: permite a prática de atividades dos grupos musculares do 
abdômen; estrutura metálica: equipamento produzido a partir de tubos 
e chapas em aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 
1” ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo 
de 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e 
inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração 
de água, solda: processo mig; pintura: submetido a tratamento especial 
de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização; componentes: 
polipropileno e PVC flexível; parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Flex Equipament
Valor Unitário: R$ 1.300,00

Lote: 02
Descrição: Aparelho articulações de ombro, descrição: puxador costas 
duplo/articulação de ombro; função: fortalece as musculaturas do peito, 
costas e braços; estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de 3″ 
½, 2”, 1” ½, 1” e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios 
tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços 
e usinados para rolamentos duplos (tipo zz); solda: processo mig; 
pintura: submetido a tratamento especial de superfície para o método 
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta 
resistência a meteorização; componentes: polipropileno e PVC flexível; 
parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Flex Equipament
Valor Unitário: R$ 1.800,00

Lote: 08
Descrição: Aparelho peitoral duplo, descrição: peitoral duplo, função: 
fortalece as musculaturas do peito, costas e braços; solda: processo mig, 
estrutura metálica: equipamento produzido a partir de tubos e chapas 
em aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 1” ½, 
1” e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: 
extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o 

insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para 
rolamentos duplos (tipo zz); pintura: submetido a tratamento especial 
de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização; componentes: 
polipropileno e PVC flexível, parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Flex Equipament
Valor Unitário: R$ 1.800,00

Ata de Registro de Preços n.º 002/18
Empresa: S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS 
LTDA EPP.

Lote: 03
Descrição: Aparelho espaldar, descrição: espaldar; função: permite 
a prática de alongamentos diversos e exercícios de flexões de braços 
sob elevação; estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de 
3” ½, 2”, 1” ½ e 1” com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios 
tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 
14, tornando-o insensível a penetração de água; solda: processo mig; 
pintura: submetido a tratamento especial de superfície para o método 
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta 
resistência a meteorização; componentes: polipropileno; parafusos: aço 
zincado.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 828,00

Lote: 04
Descrição: Aparelho extensão lombar, descrição: extensão lombar; 
função: fortalecer e alongar abdômen e costas; estrutura metálica: 
equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço-carbono de 
alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 1” ½, 1”, 70×30 e 3/16 com 
espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a 
penetração de água; solda: processo mig; pintura: submetido a tratamento 
especial de superfície para o método eletrostático; epox utilizando 
misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização; 
componentes: polipropileno e PVC flexível; parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 900,00

Lote: 05
Descrição: Aparelho leg press duplo, descrição: pressão de pernas 
duplas; função: fortalece a musculatura das coxas, quadris e pernas; 
estrutura metálica: equipamento produzido a partir de tubos e chapas em 
aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 1”, ¾ e 3/16 
com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o 
insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados 
zincado em preto; solda: processo mig; pintura: submetido a tratamento 
especial de superfície para o método eletrostático; epox utilizando 
misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização; 
componentes: polipropileno e PVC flexível; parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 1.080,00 

Lote: 06
Descrição: Aparelho máquina puxada alta para portadores de deficiência 
física, descrição: função: fortalece a musculatura das costas e dos ombros; 
estrutura metálica: equipamento produzido a partir de tubos e chapas em 
aço-carbono de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 1” ½, 1” e 3/16 
com espessuras mínimas de 2,00 mm; contrapeso e chapa 3/8; orifícios 
tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em 
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chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos 
maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ); solda: processo 
mig; pintura: submetido a tratamento especial de superfície para o 
método eletrostático epoxi utilizando mistura de resinas em poliéster 
de alta resistência a meteorização; componentes: polipropileno e 
PVC flexível; parafusos: aço zincado, recomendações semanalmente: 
comprovar de forma visual o estado geral do equipamento, assegurando 
que não existam roturas ou imperfeições; mensalmente: comprovar 
que as articulações tenham um movimento uniforme, lubrificando as 
articulações se convém, assegurando a estabilidade estrutural e verificar 
o estado de todos os parafusos, porcas e suas proteções. Anualmente: 
verificar a ausência de corrosão nas partes metálicas. Comprovar todas 
as cimentações.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 1.200,00

Lote: 07
Descrição: Aparelho paralelas, descrição: paralelas duplas; função: 
permite a prática de exercícios de alta performance, fortalecendo 
os grupos musculares dos membros superiores; estrutura metálica: 
equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço-carbono de 
alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 1”, ¾ e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, 
inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a 
penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em 
preto; solda: processo mig; pintura: submetido a tratamento especial 
de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização; componentes: 
polipropileno e PVC flexível, parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 1.200,00

Lote: 09
Descrição: Aparelho simulador de esqui, descrição: esqui duplo; função: 
aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros 
superiores e melhora a função cardiorrespiratória; estrutura metálica: 
equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço-carbono 
de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 1” ½ e 1” com espessuras 
mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: 
extremidades  superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços 
e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), solda: processo mig; 
pintura: submetido a tratamento especial de superfície para o método; 
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta 
resistência a meteorização componentes: polipropileno e PVC flexível, 
parafusos: aço zincado.
Unidade: UN
Marca: Ziober
Valor Unitário: R$ 1.808,00

PROCESSO N.º 36.938/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 223/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos 
e eletrônicos, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, 
com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses..
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração

Ata de Registro de Preços n.º 003/18
Empresa: AIE EIRELI – ME.

Lote: 01
Descrição: Lâmpada Led Tubular, obs. 127 V/220 V, 18 W, mínimo de 
6.000 K, 120 CM, acompanhada de driver com estabilizador de corrente 

- fluxo luminoso branco, fabricado dentro das Normas ABNT/NBR 
vigentes. obs: corpo de vidro branco leitoso, não transparente.
Marca: Elgin
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 17,97

PROCESSO N.º 32.976/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 210/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cadeirão, 
babador, fralda de pano, cobertor, lençol, toalha de banho e travesseiro, 
destinados ao uso dos alunos das creches, da Rede Municipal de Ensino, 
da Secretaria de Educação, com entregas parceladas por um período de 
12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 004/18
Empresa: C.C.M – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.

COTA PRINCIPAL

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

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

COTA PRINCIPAL

Lote: 04
Descrição: Fralda de pano lisa. Cor: branca; embalagem com 05 
unidades; tecido duplo de fibras 100% algodão no formato 70 cm x 70 
cm, com bainha; fralda macia e absorvente; produto 100% algodão; 
deverá ser de boa qualidade e com perfeito acabamento. 
Unidade: Pct
Marca: Yasmin
Valor Unitário: R$ 12,20

COTA RESERVADA

Lote: 11
Descrição: Fralda de pano lisa. Cor: branca; embalagem com 05 
unidades; tecido duplo de fibras 100% algodão no formato 70 cm x 70 
cm, com bainha; fralda macia e absorvente; produto 100% algodão; 
deverá ser de boa qualidade e com perfeito acabamento. 
Unidade: Pct
Marca: Yasmin
Valor Unitário: R$ 12,20

Ata de Registro de Preços n.º 006/18
Empresa: FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 03
Descrição: Cobertor infantil medidas aproximadas: 90 cm x 1,10 cm. 
Cobertor para berço em microfibra supermacio e suave ao toque; cor 
e estampa unissex; hipoalergênico; composição: 100% poliéster; o 
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produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; com 
etiqueta do fabricante fixada no cobertor, contendo informações sobre 
a lavagem e composição. Os cobertores deverão vir acondicionadas em 
embalagens individuais
Unidade: UND
Marca: Fraldão Baby
Valor Unitário: R$ 12,49

COTA RESERVADA

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

Ata de Registro de Preços n.º 007/18
Empresa: LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA – EPP.

COTA PRINCIPAL

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

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

Lote: 06
Descrição: Toalha de banho felpuda infantil medidas aproximadas: 
75 cm x 100 cm. Toalha felpa supermacia e pré lavada; alta maciez 
e absorção; cor unissex; composição: 93%algodão, 7% poliéster; o 
produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; com 
etiqueta do fabricante fixada na toalha, contendo informações sobre 
a lavagem e composição. As toalhas deverão vir acondicionadas em 
embalagens individuais 
Unidade: UND
Marca: Incomfral
Valor Unitário: R$ 29,55

Lote: 07
Descrição: Travesseiro infantil medidas aproximadas: 28 cm x 36 
cm. Em malha 100% algodão com estampa unissex, com enchimento 
em fibra virgem de poliéster, o que garante maciez e durabilidade; 
após a lavagem, secagem rapidamente. O produto deverá ser de boa 

qualidade com perfeito acabamento; com etiqueta do fabricante fixada 
no travesseiro contendo informações sobre a lavagem e composição. os 
travesseiros deverão vir acondicionados em embalagens individuais.
Unidade: UND
Marca: Colibri
Valor Unitário: R$ 12,53

COTA RESERVADA

Lote: 08
Descrição: Babador, medidas aproximadas 33 x 21 cm. Fechamento 
com botão de pressão plástico na lateral; estampa infantil unissex; com 
frente atoalhado 100% algodão e verso plastificado; o produto deverá ser 
de boa qualidade, com perfeito acabamento; costuras reforçadas. 
Unidade: UND
Marca: Colibri
Valor Unitário: R$ 4,86

Lote: 12
Descrição: Jogo de lençol para berço malha penteada, cada jogo deverá 
conter: 01 lençol com elástico, medidas aproximadas: 1,00 m x 1,60 m; 
01 lençol de cima com vira estampada unissex, medidas aproximadas: 
1,00 m x 1,60 m; 01 fronha com estampa unissex, medidas aproximadas: 
28 cm x 36 cm tecido 100% algodão; cor unissex, vira do lençol de cima 
e travesseiro estampada com tema infantil unissex; o produto deverá 
ser de boa qualidade com perfeito acabamento; os jogos deverão vir 
acondicionados em embalagens individuais. Com etiqueta do fabricante 
fixada no lençol, contendo informações sobre a lavagem e composição
Unidade: JG
Marca: Colibri
Valor Unitário: R$ 35,63

Lote: 13
Descrição: Toalha de banho felpuda infantil medidas aproximadas: 
75 cm x 100 cm. Toalha felpa supermacia e pré lavada; alta maciez 
e absorção; cor unissex; composição: 93%algodão, 7% poliéster; o 
produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; com 
etiqueta do fabricante fixada na toalha, contendo informações sobre 
a lavagem e composição. As toalhas deverão vir acondicionadas em 
embalagens individuais 
Unidade: UND
Marca: Incomfral
Valor Unitário: R$ 29,55

Lote: 14
Descrição: Travesseiro infantil medidas aproximadas: 28 cm x 36 cm. 
Em malha 100% algodão com estampa unissex, com enchimento em 
fibra virgem de poliéster, o que garante maciez e durabilidade; após a 
lavagem, secagem rapidamente. O produto deverá ser de boa qualidade 
com perfeito acabamento; com etiqueta do fabricante fixada no 
travesseiro contendo informações sobre a lavagem e composição. Os 
travesseiros deverão vir acondicionados em embalagens individuais.
Unidade: UND
Marca: Colibri
Valor Unitário: R$ 12,53

PROCESSO N.º 37.083/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 224/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de 
acondicionamento e embalagem, de expediente e de processamento de 
dados, destinados ao uso em diversas Secretarias desta Prefeitura, com 
entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/01/2.019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração / Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 008/18
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Empresa: IRINEU VALENTIM TONELOTTO – ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 03
Descrição: Bobina de papel para calculadora eletrônica 57 mm x 30 m, 
tamanho 57 mm x 30 metros, papel off set com 56 grs de gramatura, com 
ausência de pó, caixa com 30 unidades.
Unidade: CX
Marca: Extra
Valor Unitário: R$ 32,30

Lote: 10
Descrição: Cartolina azul, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm.
Unidade: FL
Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32

Lote: 11
Descrição: Cartolina branca, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm
Unidade: FL
Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32

Lote: 12
Descrição: Cartolina rosa, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm.
Unidade: FL
Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32

Lote: 19
Descrição: Fita adesiva dupla face dim. 18 mm x 30 m.
Unidade: RL
Marca: Superfitas
Valor Unitário: R$ 3,78

Lote: 21
Descrição: Fita crepe, rolo de 19 mm x 50 m.
Unidade: RL
Marca: Extra
Valor Unitário: R$ 1,98

Lote: 26
Descrição: Giz colorido escolar plastificado antialérgico, caixa contendo 
500 unidades.
Unidade: CX
Marca: Delta Master
Valor Unitário: R$ 24,00

Lote: 29
Descrição: Papel autoadesivo transparente, laminado de PVC 
autoadesivo, protegido no verso por papel siliconizado, rolo de 25 m.
Unidade: RL
Marca: Hardy
Valor Unitário: R$ 30,60

Lote: 41
Descrição: Suporte grande para fita adesiva.
Unidade: UN
Marca: Cavia
Valor Unitário: R$ 9,35

Lote: 42
Descrição: Suporte pequeno para fita adesiva.
Unidade: UN
Marca: Cavia
Valor Unitário: R$ 5,08

COTA RESERVADA

Lote: 49
Descrição: Bobina de papel para calculadora eletrônica 57 mm x 30 m, 
tamanho 57 mm x 30 metros, papel off set com 56 grs de gramatura, com 
ausência de pó, caixa com 30 unidades.
Unidade: CX
Marca: Extra
Valor Unitário: R$ 32,30

Lote: 56
Descrição: Cartolina azul, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm.
Unidade: FL
Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32

Lote: 57
Descrição: Cartolina branca, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm
Unidade: FL
Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32
Valor Total: R$ 240,00

Lote: 58
Descrição: Cartolina rosa, 140 g/m², formato: 500 x 660 mm.
Consumo Estimado Anual: 500
Unidade: FL
Marca: Alform
Valor Unitário: R$ 0,32

Lote: 64
Descrição: Etiqueta autoadesiva 32 x 90, 02 carreiras, cartela com 96 
etiquetas.
Unidade: CA
Marca: Polifix
Valor Unitário: R$ 4,40

Lote: 67
Descrição: Fita crepe, rolo de 19 mm x 50 m.
Unidade: RL
Marca: Extra
Valor Unitário: R$ 1,98

Lote: 72
Descrição: Giz colorido escolar plastificado antialérgico, caixa contendo 
500 unidades.
Unidade: CX
Marca: Delta Master
Valor Unitário: R$ 24,00

Lote: 73
Descrição: Lapiseira 0,9 mm.
Unidade: UN
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 4,10

Lote: 74
Descrição: Organizador de mesa, com 3 divisórias. Dimensões: 123 x 
338 x 295 mm, cores: incolor e fumê.
Unidade: UN
Marca: Waleu
Valor Unitário: R$ 40,00

Lote: 75
Descrição: Papel autoadesivo transparente, laminado de PVC 
autoadesivo, protegido no verso por papel siliconizado, rolo de 25 m.
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Unidade: RL
Marca: Hardy
Valor Unitário: R$ 30,60

Lote: 87
Descrição: Suporte grande para fita adesiva.
Unidade: UN
Marca: Cavia
Valor Unitário: R$ 9,35

Lote: 88
Descrição: Suporte pequeno para fita adesiva.
Unidade: UN
Marca: Cavia
Valor Unitário: R$ 5,08

Lote: 89
Descrição: Tesoura, formato: 19,5 cm, tesoura de aço inox, cabo plástico 
e formato anatômico.
Unidade: UN
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 3,99

Ata de Registro de Preços n.º 009/18
Empresa: LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Almofada para carimbo cor azul, nº 03, tam. aprox. de 105 
x 64 mm.
Unidade: UN
Marca: SP
Valor Unitário: R$ 1,90

Lote: 02
Descrição: Apagador de lousa com porta giz, feito em madeira MDF, 
fibra de alta densidade, feltro de 4 mm, com depósito para giz.
Unidade: UN
Marca: Cotiarte
Valor Unitário: R$ 2,60

Lote: 04
Descrição: Bobina térmica, bobina em papel térmico para impressora 
térmica de senhas,  1 via, gramatura: 56 gramas, cor: amarela, material: 
papel termossensível KPH 856 am, medindo: 57 mm de largura x 40 mm 
de comprimento, caixa com 30 unidades.
Unidade: CX
Marca: Color Print
Valor Unitário: R$ 83,00

Lote: 06
Descrição: Caixa para correspondência, caixa para correspondência 
acrílico com 3 andares, fabricada em poliestireno, articulada podendo 
ser utilizada aberta ou fechada com 3 mm de espessura de parede com 
hastes metálicas, cores: cristal ou fumê.
Unidade: UN
Marca: Novacrill
Valor Unitário: R$ 30,00

Lote: 07
Descrição: Caneta esferográfica azul, caixa com 50 unidades. corpo: 
transparente em poliestireno, diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm, 
com furo de respingo, diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre 
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno, 
com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta; 
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da 

tinta; carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em 
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio 
de 1,0 mm e tinta. comprimento de 133 mm, com preenchimento de 
tinta de no mínimo 110 mm; medindo da ponta até o término da coluna 
de tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor azul 
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 à 3.000 m; constando selo do 
INMETRO na embalagem.
Unidade: CX
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 27,00

Lote: 08
Descrição: Caneta esferográfica preta, caixa com 50 unidades, corpo: 
transparente em poliestireno, diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm, 
com furo de respingo; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre 
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno, 
com furo antiasfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta; 
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da 
tinta; carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em 
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio 
de 1,0 mm e tinta; comprimento de 133 mm, com preenchimento de 
tinta de no mínimo 110 mm, medindo da ponta até o término da coluna 
de tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor preta 
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 m e 3000 m; constando selo 
do INMETRO na embalagem.
Unidade: CX
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 27,00

Lote: 09
Descrição: Caneta esferográfica vermelha, caixa com 50 unidades. 
corpo: transparente em poliestireno; diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm 
com furo de respingo; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre 
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno, 
com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta. 
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da 
tinta. carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em 
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio 
de 1,0 mm e tinta; comprimento de 133 mm, com preenchimento de tinta 
de no mínimo 110 mm, medindo da ponta até o término da coluna de 
tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor vermelha 
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 m e 3000 m; constando selo 
do INMETRO na embalagem.
Unidade: CX
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 27,00

Lote: 14
Descrição: Cola em bastão 20 gr, a base de éter de poliglucosideo, 
atóxica, acondicionada em tubo bastão na cor branca com validade 
mínima de um ano a partir da data de entrega; com selo do INMETRO 
na embalagem do produto; o produto deverá ser de colagem rápida com 
excelente aderência a papéis e similares.
Unidade: TB
Marca: Acrilex
Valor Unitário: R$ 2,91

Lote: 17
Descrição: Etiqueta a4 354, tamanho: 25,4 mm x 99,0 mm; caixa com 
100 folhas; cada folha contendo 22 etiquetas; total da caixa: 2.200 
unidades.
Unidade: CX
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 22,00

Lote: 18
Descrição: Etiqueta autoadesiva 32 x 90, 02 carreiras, cartela com 96 
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etiquetas.
Unidade: CA
Marca: Link
Valor Unitário: R$ 3,50

Lote: 20
Descrição: Fita adesiva transparente 12 mm x 40 m.
Unidade: RL
Marca: Embalando
Valor Unitário: R$ 0,57

Lote: 22
Descrição: Fita para embalagem 45 mm x 45 m.
Unidade: RL
Marca: Koretech
Valor Unitário: R$ 1,65

Lote: 24
Descrição: Fita para máquina de calcular 05 mm x 13 m bicolor.
Unidade: UN
Marca: Color Print
Valor Unitário: R$ 2,40

Lote: 25
Descrição: Giz branco escolar plastificado antialérgico, caixa contendo 
500 unidades.
Unidade: CX
Marca: Zig Giz
Valor Unitário: R$ 17,42

Lote: 27
Descrição: Lapiseira 0,9 mm.
Unidade: UN
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 2,80

Lote: 28
Descrição: Organizador de mesa, com 3 divisórias. Dimensões: 123 x 
338 x 295 mm, cores: incolor e fumê.
Unidade: UN
Marca: Acrinil
Valor Unitário: R$ 46,00

Lote: 30
Descrição: Pasta em l tamanho ofício, tamanho: 23 x 33,5 cm, pacote 
com 10 unidades, cores variadas (podendo ser transparente, azul, rosa, 
verde, amarela e fumê).
Unidade: UN
Marca: Polibras
Valor Unitário: R$ 0,46

Lote: 31
Descrição: Pasta plastificada com elástico, pasta c/ aba e elástico em 
papel cartão duplex, plastificado c/ plástico transparente reforçado c/ 
ilhós; cor: azul; medidas aprox: 240 x 350 mm; aba interna c/ medidas 
aprox. de no mínimo: 48 mm.
Unidade: UN
Marca: LB
Valor Unitário: R$ 1,11

Lote: 32
Descrição: Pasta plastificada com grampo e trilho metal, obs. dimensões: 
235 mm x 325 mm.
Unidade: UN
Marca: LB
Valor Unitário: R$ 0,98

Lote: 33
Descrição: Pasta polionda com elástico, tamanho: 315 x 226 x 35 mm, 
cor azul.
Unidade: UN
Marca: Polibras
Valor Unitário: R$ 1,90

Lote: 35
Descrição: Pincel marcador atômico cor azul, ponta chanfrada – tinta à 
base de álcool – c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00

Lote: 36
Descrição: Pincel marcador atômico cor preto. Ponta chanfrada, tinta à 
base de álcool, c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00

Lote: 37
Descrição: Pincel marcador atômico cor vermelho, ponta chanfrada, 
tinta à base de álcool, c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00

Lote: 39
Descrição: Quadro branco, moldura em alumínio, 120 x 90 cm.
Unidade: UN
Marca: Cotiarte
Valor Unitário: R$ 65,00

Lote: 40
Descrição: Quadro branco, moldura em alumínio, 90 x 60 cm.
Unidade: UN
Marca: Artpop
Valor Unitário: R$ 36,00

Lote: 43
Descrição: Tesoura, formato: 19,5 cm, tesoura de aço inox, cabo plástico 
e formato anatômico.
Unidade: UN
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 3,50

COTA RESERVADA

Lote: 47
Descrição: Almofada para carimbo cor azul, nº 03, tam. aprox. de 105 
x 64 mm.
Unidade: UN
Marca: SP
Valor Unitário: R$ 1,90

Lote: 48
Descrição: Apagador de lousa com porta giz, feito em madeira MDF, 
fibra de alta densidade, feltro de 4 mm, com depósito para giz.
Unidade: UN
Marca: Cotiarte
Valor Unitário: R$ 2,60

Lote: 50
Descrição: Bobina térmica, bobina em papel térmico para impressora 
térmica de senhas, 1 via, gramatura: 56 gramas, cor: amarela, material: 
papel termossensível KPH 856 am, medindo: 57 mm de largura x 40 mm 
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de comprimento, caixa com 30 unidades.
Unidade: CX
Marca: Color Print
Valor Unitário: R$ 83,00

Lote: 52
Descrição: Caixa para correspondência, caixa para correspondência 
acrílico com 3 andares, fabricada em poliestireno, articulada podendo 
ser utilizada aberta ou fechada com 3 mm de espessura de parede com 
hastes metálicas, cores: cristal ou fumê.
Unidade: UN
Marca: Novacrill
Valor Unitário: R$ 30,00

Lote: 53
Descrição: Caneta esferográfica azul, caixa com 50 unidades. corpo: 
transparente em poliestireno, diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm, 
com furo de respingo, diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre 
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno, 
com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta; 
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da 
tinta; carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em 
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio 
de 1,0 mm e tinta. comprimento de 133 mm, com preenchimento de 
tinta de no mínimo 110 mm; medindo da ponta até o término da coluna 
de tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor azul 
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 à 3.000 m; constando selo do 
INMETRO na embalagem.
Unidade: CX
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 27,00

Lote: 54
Descrição: Caneta esferográfica preta, caixa com 50 unidades, corpo: 
transparente em poliestireno, diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm, 
com furo de respingo; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre 
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno, 
com furo antiasfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta; 
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da 
tinta; carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em 
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio 
de 1,0 mm e tinta; comprimento de 133 mm, com preenchimento de 
tinta de no mínimo 110 mm, medindo da ponta até o término da coluna 
de tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor preta 
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 m e 3000 m; constando selo 
do INMETRO na embalagem.
Unidade: CX
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 27,00

Lote: 55
Descrição: Caneta esferográfica vermelha, caixa com 50 unidades. 
corpo: transparente em poliestireno; diâmetro máximo do corpo: 8,7 mm 
com furo de respingo; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 + 0,1 mm (sobre 
arestas) e 7,40 + 0,1 mm (sobre o plano); tampa: em polipropileno, 
com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta. 
tampinha: em polietileno de baixa densidade ou poliestireno, na cor da 
tinta. carga: composta por tubo em polipropileno, suporte bronze em 
poliacetal ou em polipropileno, ponta de latão com esfera de tungstênio 
de 1,0 mm e tinta; comprimento de 133 mm, com preenchimento de tinta 
de no mínimo 110 mm, medindo da ponta até o término da coluna de 
tinta; tinta à base de solventes, corantes, resinas aditivos na cor vermelha 
(atóxica); metragem de escrita: entre 2000 m e 3000 m; constando selo 
do INMETRO na embalagem.
Unidade: CX
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 27,00

Lote: 60
Descrição: Cola em bastão 20 gr, a base de éter de poliglucosideo, 
atóxica, acondicionada em tubo bastão na cor branca com validade 
mínima de um ano a partir da data de entrega; com selo do INMETRO 
na embalagem do produto; o produto deverá ser de colagem rápida com 
excelente aderência a papéis e similares.
Unidade: TB
Marca: Acrilex
Valor Unitário: R$ 2,91

Lote: 62
Descrição: Envelope saco plástico ofício 4 furos, obs. tam. 240 x 325 
mm, espessura: 0,15 (grosso), com 04 furos, caixa c/ 400 un.
Unidade: CX
Marca: DAC
Valor Unitário: R$ 68,00

Lote: 63
Descrição: Etiqueta A4 354, tamanho: 25,4 mm x 99,0 mm; caixa com 
100 folhas; cada folha contendo 22 etiquetas; total da caixa: 2.200 
unidades.
Unidade: CX
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 22,00

Lote: 66
Descrição: Fita adesiva transparente 12 mm x 40 m.
Unidade: RL
Marca: Embalando
Valor Unitário: R$ 0,57

Lote: 68
Descrição: Fita para embalagem 45 mm x 45 m.
Unidade: RL
Marca: Koretech
Valor Unitário: R$ 1,65

Lote: 70
Descrição: Fita para máquina de calcular 05 mm x 13 m bicolor.
Unidade: UN
Marca: Color Print
Valor Unitário: R$ 2,40

Lote: 71
Descrição: Giz branco escolar plastificado antialérgico, caixa contendo 
500 unidades.
Unidade: CX
Marca: Zig Giz
Valor Unitário: R$ 17,42

Lote: 76
Descrição: Pasta em l tamanho ofício, tamanho: 23 x 33,5 cm, pacote 
com 10 unidades, cores variadas (podendo ser transparente, azul, rosa, 
verde, amarela e fumê).
Unidade: UN
Marca: Polibras
Valor Unitário: R$ 0,46

Lote: 77
Descrição: Pasta plastificada com elástico, pasta c/ aba e elástico em 
papel cartão duplex, plastificado c/ plástico transparente reforçado c/ 
ilhós; cor: azul; medidas aprox: 240 x 350 mm; aba interna c/ medidas 
aprox. de no mínimo: 48 mm.
Unidade: UN
Marca: LB
Valor Unitário: R$ 1,11
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Lote: 78
Descrição: Pasta plastificada com grampo e trilho metal, obs. dimensões: 
235 mm x 325 mm.
Unidade: UN
Marca: LB
Valor Unitário: R$ 0,98

Lote: 79
Descrição: Pasta polionda com elástico, tamanho: 315 x 226 x 35 mm, 
cor azul.
Unidade: UN
Marca: Polibras
Valor Unitário: R$ 1,90

Lote: 80
Descrição: Pasta registradora AZ, dorso estreito, cor preta, pasta c/ 
borda inferior reforçada, tam. ofício, lombo estreito, med. 35 cm x 28 
cm x 5 cm, cor preto.
Unidade: UN
Marca: Polycart
Valor Unitário: R$ 8,00

Lote: 81
Descrição: Pincel marcador atômico cor azul, ponta chanfrada – tinta à 
base de álcool – c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00

Lote: 82
Descrição: Pincel marcador atômico cor preto, ponta chanfrada, tinta à 
base de álcool, c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00

Lote: 83
Descrição: Pincel marcador atômico cor vermelho, ponta chanfrada, 
tinta à base de álcool, c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Unidade: UN
Marca: Japan
Valor Unitário: R$ 1,00

Lote: 85
Descrição: Quadro branco, moldura em alumínio, 120 x 90 cm.
Unidade: UN
Marca: Cotiarte
Valor Unitário: R$ 65,00

Lote: 86
Descrição: Quadro branco, moldura em alumínio, 90 x 60 cm.
Unidade: UN
Marca: Artpop
Valor Unitário: R$ 36,00

Ata de Registro de Preços n.º 010/18
Empresa: R.A. MANCO SERVIÇOS – ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 44
Descrição: Toner, impressora HP Laserjet 401DN e 425 modelo 80X.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 40,00

Lote: 45
Descrição: Toner, impressora HP Laserjet PRO 402DN modelo CF226X, 
26A.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 155,00

Lote: 46
Descrição: Toner, impressora Samsung SCX 4833 FD modelo MLT 
D205L.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 52,00

COTA RESERVADA

Lote: 90
Descrição: Toner, impressora HP Laserjet 401DN e 425 modelo 80X.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 40,00

Lote: 91
Descrição: Toner, impressora HP Laserjet PRO 402DN modelo CF226X, 
26A.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 155,00

Lote: 92
Descrição: Toner, impressora Samsung SCX 4833 FD modelo MLT 
D205L.
Unidade: UN
Marca: Triver
Valor Unitário: R$ 52,00

Ata de Registro de Preços n.º 011/18
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 05
Descrição: Caderno universitário 01 matéria 96 fl, folhas pautadas, capa 
dura, espiral, tam. 200 x 275 mm.
Unidade: UN
Marca: Credeal
Valor Unitário: R$ 4,16

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

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

Lote: 16
Descrição: Envelope saco plástico ofício 4 furos, obs. tam. 240 x 325 
mm, espessura: 0,15 (grosso), com 04 furos, caixa c/ 400 un.
Unidade: CX
Marca: DAC
Valor Unitário: R$ 64,00
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Lote: 34
Descrição: Pasta registradora AZ, dorso estreito, cor preta, pasta c/ 
borda inferior reforçada, tam. ofício, lombo estreito, med. 35 cm x 28 
cm x 5 cm, cor preto.
Unidade: UN
Marca: DAC
Valor Unitário: R$ 7,70

COTA RESERVADA

Lote: 51
Descrição: Caderno universitário 01 matéria 96 fl, folhas pautadas, capa 
dura, espiral, tam. 200 x 275 mm.
Unidade: UN
Marca: Credeal
Valor Unitário: R$ 4,16

Lote: 59
Descrição: Cola adesiva instantânea, cola de secamento instantâneo  p/  
metais, madeira, couro, plástico, papel e borracha, tb. de 3 gramas.
Unidade: TB
Marca: Tekbond
Valor Unitário: R$ 2,95

Lote: 61
Descrição: Envelope saco 80 gr 265 mm x 360 mm, cor pardo.
Unidade: UN
Marca: Scrity
Valor Unitário: R$ 0,14

Lote: 65
Descrição: Fita adesiva dupla face dim. 18 mm x 30 m.
Unidade: RL
Marca: EPA
Valor Unitário: R$ 3,55

PROCESSO N.º 35.096/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 095/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para 
manutenção de bens imóveis, destinados ao uso de diversas Secretarias 
desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

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

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

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

Marca: Blukit
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,80

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

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

Lote: 17
Descrição: Te, obs. Te de redução de 90º; pvc soldável; diâmetro 50 
mm x 25mm; cor marrom; fabricado dentro das Normas ABNT/NBR 
vigentes.
Marca: Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,60

Lote: 19
Descrição: Torneira Boia para Caixa de Água, obs. torneira boia latão 
3/4”.
Marca: Perfect
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 30,00

Lote: 20
Descrição: Tubo de Ligação Flexível para Vaso Sanitário, obs. tubo de 
ligação flexível com Spud e canopla;  tam. e medidas: 25 cm x 1 ½”; cor 
cromado; embalagem: saco plástico; composição: latão e elastômero; 
fabricado dentro das Normas ABNT/NBR vigentes;.
Marca: Blukit
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 15,70

PROCESSO N.º 34.739/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 094/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para 
manutenção de bens imóveis, destinados ao uso de diversas Secretarias 
desta Prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) 
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 013/18
Empresa: D.A. SANCHES CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – 
ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Arruela de alumínio, 1” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,90
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Item: 02
Descrição: Arruela de alumínio, 3/4” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,80

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

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

Lote: 03

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

Lote: 05

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

Lote: 07

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

Lote: 08

Item: 01
Descrição: Cola adesiva plástica PVC, composição química: produto a 
base de mistura de solventes formadeidos, cetonas e PVC, tubo de 75 
gramas.
Marca: Amazonas
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 3,70

Lote: 11

Item: 01
Descrição: Kit completo para caixas acopladas universal, kit completo 
para cisterna mochila universal, com mecanismo acionador pneumático, 
baixa e alta pressão; composição básica: plástico de engenharia e 
elastômeros; classe de pressão: 1 à 75 M.C.A.; com prazo, garantia e 
fabricação dentro das normas ABNT/INMETRO vigentes.
Marca: L&C

Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 105,00

Lote: 12

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

Lote: 13

Item: 01
Descrição: Lixa de parede grão 100, obs. lixa de parede, grão 100, folhas 
med. aprox. de 275 x 225 mm.
Marca: Bosch
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 1,00

Lote: 14

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

Lote: 18

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

Lote: 20

Item: 01
Descrição: Plug, com rosca PVC rígido; diâmetro 1/2”; cor branca, 
fabricado dentro das Normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,79

Lote: 21

Item: 01
Descrição: Plug, com rosca PVC rígido; diâmetro 3/4”; cor branca, 
fabricado dentro das Normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,10

Lote: 22

Item: 01
Descrição: Prego de aço sem cabeça, cartela c/ 100 un., tam. 10 x 10.
Marca: Fikiss
Unidade: CA
Valor Unitário: R$ 6,00

COTA RESERVADA

Lote: 23
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Item: 01
Descrição: Arruela de alumínio, 1” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,90

Item: 02
Descrição: Arruela de alumínio, 3/4” para eletroduto galvanizado.
Marca: Inca
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,80

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

Lote: 23

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

Lote: 25

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

Lote: 27

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

Lote: 29

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

Lote: 30

Item: 01
Descrição: Cola adesiva plástica PVC, composição química: produto a 
base de mistura de solventes formadeidos, cetonas e PVC, tubo de 75 
gramas.
Marca: Amazonas
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 3,70

Lote: 33

Item: 01
Descrição: Kit completo para caixas acopladas universal, kit completo 
para cisterna mochila universal, com mecanismo acionador pneumático, 
baixa e alta pressão; composição básica: plástico de engenharia e 
elastômeros; classe de pressão: 1 à 75 M.C.A.; com prazo, garantia e 
fabricação dentro das normas ABNT/INMETRO vigentes.
Marca: L&C
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 105,00

Lote: 34

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

Lote: 35

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

Lote: 36

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

Lote: 40

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

Lote: 42

Item: 01
Descrição: Plug, com rosca PVC rígido; diâmetro 1/2”; cor branca, 
fabricado dentro das Normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,79

Lote: 43

Item: 01
Descrição: Plug, com rosca PVC rígido; diâmetro 3/4”; cor branca, 
fabricado dentro das Normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,10

Lote: 44



Atos do Poder Executivo

17

Sábado, 21 de julho de 2018 - n.º 2003 - 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: 01
Descrição: Prego de aço sem cabeça, cartela c/ 100 un., tam. 10 x 10.
Marca: Fikiss
Unidade: CA
Valor Unitário: R$ 6,00

PROCESSO N.º 35.420/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 219/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
hospitalares, listas 05, 06 e 07/2017, destinados ao uso nas Unidades de 
Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 014/18
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Lote: 01
Descrição: Agulha 13 x 4,5, hipodérmica, descartável, estéril, siliconada, 
haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico 
em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros 
dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura 
asséptica.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 0,06

Lote: 02
Descrição: Agulha 25 x 7, hipodérmica, descartável, estéril, siliconada, 
haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico 
em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros 
dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura 
asséptica.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 0,06

Lote: 03
Descrição: Agulha 25 x 8, hipodérmica, descartável, estéril, siliconada, 
haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico 
em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros 
dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura 
asséptica.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 0,07

Lote: 22
Descrição: Lâmina cirúrgica de bisturi nº 11 estéril descartável, 
com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada 
em aço-carbono; estéril; atóxica; descartável(uso único); embalada 
individualmente em película laminada com abertura em pétala.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 0,21

Lote: 23
Descrição: Lâmina cirúrgica de bisturi nº 15 estéril descartável, 
com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada 
em aço-carbono; estéril; atóxica; descartável(uso único); embalada 
individualmente em película laminada com abertura em pétala.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 0,21

Ata de Registro de Preços n.º 015/18
Empresa: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.

Lote: 07
Descrição: Almotolia plástica 250 ml bico reto, apresentação do frasco 
transparente ou opaca, permitindo visualização do conteúdo.
Unidade: UN
Marca: Taylor
Valor Unitário: R$ 1,53

Lote: 08
Descrição: Avental camisola paciente sem manga gramatura 30 g/m², 
com as seguintes especificações técnicas mínimas: avental sem manga 
(tipo camisola paciente); em cor clara e/ou neutra; confeccionado 
em material TNT (tecido não tecido); descartável; atóxico; 100% 
polipropileno; gramatura de 30 g/m².
Unidade: UN
Marca: Hndesc
Valor Unitário: R$ 1,22

Lote: 12
Descrição: Descartador plástico de agulha (com dispositivo) para coleta 
a vácuo, com as seguintes especificações técnicas mínimas: descartador 
plástico de agulha de coleta a vácuo, destinado ao armazenamento e 
transporte de material perfuro cortante potencialmente infectado; 
confeccionado em plástico rígido (material de alto impacto); produto de 
uso único: capacidade aproximada de acondicionamento 01 litro ou 400 
agulhas; apresentar indispensavelmente dispositivo de segurança que 
permite o descarte da agulha de acordo com a NR32.
Unidade: UN
Marca: Labor Import
Valor Unitário: R$ 19,30

Lote: 27
Descrição: Pá de desfibrilação adulto, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: insumo descartável – uso único; uso adulto; PAD-
PAK 03, compatível com o equipamento desfibrilador externo 
automático disponível nas unidades de saúde da rede municipal (marca: 
HEARTSINE, modelo SAMARITAN-PAD, SAM 300p); unidade: par 
(apresentação disponível para comercialização). 
Unidade: UN
Marca: Samaritan – Pad
Valor Unitário: R$ 1.074,99

Lote: 28
Descrição: Pá de desfibrilação infantil, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: insumo descartável – uso único; uso infantil; 
PAD-PAK 04, compatível com o equipamento desfibrilador externo 
automático disponível nas unidades de saúde da rede municipal (marca: 
HEARTSINE, modelo SAMARITAN-PAD, SAM 300p); unidade: par 
(apresentação disponível para comercialização). 
Unidade: UN
Marca: Samaritan - Pad
Valor Unitário: R$ 1.365,99

Lote: 29
Descrição: Papel termossensível para realização de eletrocardiograma 
(ecg), dimensões de 48 mm x 20 mt.
Unidade: RL
Marca: Daru
Valor Unitário: R$ 4,90

Lote: 30
Descrição: Pinça CHERON descartável, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: estéril; confeccionada em poliestireno de alto impacto 
e resistente em cor clara; embalada em papel grau cirúrgico e filme de 
polietileno / polipropileno; com dimensão aproximada de 25 cm, com a 
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finalidade de auxílio em exames ginecológicos.
Unidade: UN
Marca: Kolplast
Valor Unitário: R$ 0,87

Lote: 35
Descrição: Tubo de látex  (garrote), com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado a base de látex natural, com dimensões 
padronizadas tamanho 200 / nº 200.
Unidade: MT
Marca: Lemgruber
Valor Unitário: R$ 1,22

Ata de Registro de Preços n.º 016/18
Empresa: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA.

Lote: 36
Descrição: Tubo de sorologia adulto com gel com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo 
com sistema de segurança, em PET, tamanho 16 mm x 100 mm, estéril, 
descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume 
aproximado e não superior a 8.5 ml, com tampa de borracha siliconada 
e capa protetora. Tubos etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo 
de validade, volume de aspiração.
Unidade: TB
Marca: Vacuette / Greiner Bio-One
Valor Unitário: R$ 0,55

Lote: 37
Descrição: Tubo de sorologia adulto, 5ml, com gel com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo 
com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 mm x 100 mm 
(dimensões aproximadas e não superiores), estéril, descartável, incolor, 
com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximado e não 
superior a 5 ml, com tampa de borracha siliconada e capa protetora. 
Tubos etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo de validade, 
volume de aspiração.
Unidade: UN
Marca: Vacuette / Greiner Bio-One
Valor Unitário: R$ 0,48

Ata de Registro de Preços n.º 017/18
Empresa: LM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA – ME.

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

Lote: 33
Descrição: Termômetro máxima e mínima, digital, com as seguintes 

especificações técnicas mínimas: instrumento de aferição de temperatura 
interna e externa / máxima_mínima e de momento (simultaneamente); 
faixa de aferição da temperatura interna (armazenamento): -10°c a +50°c; 
faixa de aferição da temperatura externa: -50°c a +70°c; alta precisão na 
aferição: resolução +- 0.1°c; alimentação = pilha; acompanha sensor = 
extensão do cabo – aproximadamente 02 (dois) mt. de comprimento.
Unidade: UN
Marca: Incoterm
Valor Unitário: R$ 126,58

Ata de Registro de Preços n.º 018/18
Empresa: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
E HOSPITALARES LTDA.

Lote: 10
Descrição: Bota de UNNA – curativo, Com as seguintes especificações 
técnicas mínimas, curativo auxiliar do retorno venoso e preventivo 
de edema, adaptando-se aos contornos da perna com flexibilidade, 
proporcionando conforto ao usuário_paciente; composição homogênea 
com óxido de zinco e emolientes; dimensões aproximadas de 10 cm x 10 
mt; embalada individualmente.
Unidade: UN
Marca: Curatec
Valor Unitário: R$ 19,79

Ata de Registro de Preços n.º 019/18
Empresa: MORIMED COMERCIAL EIRELI – EPP.

Lote: 15
Descrição: Esfigmomanômetro mecânico tipo aneroide para aferição 
de pressão arterial em pacientes adultos obesos com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: manômetro aneroide com faixa de 
aferição de 0 a 300 mmHg; precisão de +/- 2 mmHg; caixa metálica 
protetora em inox ou aço, pintada em epóxi protegida contra a corrosão; 
braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente 
com fecho em metal ou velcro; manguito em borracha sintética ou 
látex; válvula de controle da saída de ar em metal cromado; pera para 
insuflação em borracha sintética ou látex; válvula unidirecional da 
bomba de ar; acondicionamento em embalagem individual. Prazo de 
garantia do fabrican Saúde te mínimo de 01 (hum) ano. Aferido pelo 
INMETRO.
Unidade: UN
Marca: Bic
Valor Unitário: R$ 198,12

Ata de Registro de Preços n.º 020/18
Empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Lote: 04
Descrição: Agulha para coleta de sangue (vácuo) com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: Agulha múltipla para coleta de sangue 
a vácuo, com dimensões compreendidas entre 25 a 32 x 0,7 mm, 
hipodérmica, descartável, estéril, de aço inoxidável, com duas pontas 
em bisel trifacetado, sendo uma das pontas com proteção de borracha 
retrátil e proteção de plástico em ambas as pontas; dispositivo de seringa. 
Atender a NR32 – Segurança e Saúde no Trabalho em serviços de saúde. 
Portaria GM n° 939 de 18 de novembro de 2008, DOU 19/11/2008.
Unidade: UN
Marca: BD Vacutainer
Valor Unitário: R$ 0,50

Lote: 06
Descrição: Álcool etílico gel 70 graus frasco 500 ml. Com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: álcool etílico 70% (setenta por cento) 
/ 70 graus; anti séptico, destinado à higienização das mãos e braços; gel, 
frasco 500 ml; notificação simplificada - RDC ANVISA 199/2006.
Unidade: FR
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Marca: Rioquímica
Valor Unitário: R$ 5,07

Lote: 11
Descrição: Descartador de material perfuro cortante 13 litros, com 
as seguintes especificações técnicas mínimas: caixa coletora para 
perfurante/cortante com alça dupla para transporte e contra-trava de 
segurança; confeccionada em papelão rígido e impermeabilizado para 
evitar umidade, perfuração e vazamento; bocal aberto para facilitar o 
descarte sem necessidade de abrir a tampa; acessórios de segurança para 
revestimento interno: saco plástico, cinta e bandeja para o fundo; fácil 
montagem, com instruções; capacidade 13 litros; atender a NBR 13853.
Unidade: UN
Marca: Polar Fix
Valor Unitário: R$ 4,19

Lote: 13
Descrição: Dispositivo para incontinência urinária n.4  (tamanho p), 
confeccionado em película fina de borracha.
Unidade: UN
Marca: Inovatex
Valor Unitário: R$ 1,00

Lote: 14
Descrição: Dispositivo para incontinência urinária n.5   (tamanho m) 
confeccionado em película fina de borracha.
Unidade: UN
Marca: Inovatex
Valor Unitário: R$ 1,00

Lote: 21
Descrição: Indicador químico_classe 5, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: indicador_integrador químico classe v (norma ISO 
11.140-1/2005; destinado para reagir em todas as variáveis críticas: 
tempo_vapor_temperatura; para processos de esterilização - (ciclos de 
esterilização a vapor com valores de referência 121º c 15_20 minutos ou 
134º c 3,0_3,5 minutos).
Unidade: UN
Marca: Terragene
Valor Unitário: R$ 0,23

Lote: 24
Descrição: Lâmina cirúrgica de bisturi nº 24 estéril descartável, 
com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada 
em aço-carbono; estéril; atóxica; descartável(uso único); embalada 
individualmente em película laminada com abertura em pétala.
Unidade: UN
Marca: Advantive
Valor Unitário: R$ 0,20

Lote: 25
Descrição: Luva para procedimento em borracha nitrílica tamanho 
PP, com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada 
em borracha sintética – nitrilo; isenta de látex; isenta de pó / talco; 
não estéril; descartável; ambidestra; produto de uso único; tamanho 
extrapequeno (PP); na cor azul; caixa com 100 unidades.
Unidade: CX
Marca: Kevenoll
Valor Unitário: R$ 13,98

Lote: 32
Descrição: Sonda uretral nº 8 estéril descartável, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: N.º 08; Estéril, atóxica, apirogênica; 
produto de uso único, descartável; embalada individualmente.
Unidade: UN
Marca: Medsonda
Valor Unitário: R$ 0,40

Lote: 34
Descrição: Tubo de glicemia pediátrico com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de 
segurança, em PET, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, 
com fluoreto de sódio (NAF) e EDTA dissódico (NA2), volume 2.0 ml, 
com tampa de borracha siliconada e capa protetora na cor cinza. Tubos 
etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo de validade, volume 
de aspiração.
Unidade: UN
Marca: BD Vacutainer
Valor Unitário: R$ 0,55

Ata de Registro de Preços n.º 021/18
Empresa: ROSICLER CIRURGICA LTDA – EPP.

Lote: 18
Descrição: Gaze Algodonada estéril 15 cm x 30 cm, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: manta em 100% algodão hidrófilo 
envolto em tecido de gaze hidrófila; gaze hidrófila confeccionada em 
100% algodão = isenta de filamentos radiopacos, resíduos de amido, 
alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregulares; densidade de 
13 fios por cm²; alvejado e hidrofilizado; estéril; uso único; dimensões 
aproximadas de 15 cm x 30 cm; embalada individualmente, em invólucro 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Unidade: EV
Marca: Medi House
Valor Unitário: R$ 1,34

Lote: 19
Descrição: Hastes flexíveis com ponta de algodão, caixa com 75 
unidades.
Unidade: CX
Marca: Use It
Valor Unitário: R$ 0,95

Lote: 20
Descrição: Hipoclorito de sódio 1%, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: 1% de cloro ativo (solução 10 mg cloro/ml); 
embalagem âmbar / frasco escuro; frasco com capacidade de 01 (hum) 
litro.
Unidade: FR
Marca: Hipo Ativo
Valor Unitário: R$ 2,40

Lote: 31
Descrição: Seringa de 20 ml descartável e estéril, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: seringa descartável, estéril, atóxica 
e apirogênica; capacidade de 20 ml sem agulha; com dispositivo de 
segurança do tipo retrátil (retração da agulha para dentro do cilindro 
após o uso) ou do tipo protetor articulado (alojamento da agulha após o 
uso, tipo clipe / capa ou cápsula); embalagem de polietileno associado a 
papel grau cirúrgico; abertura com sistema de pétalas; bico rosqueável. 
Atender a NR32, Segurança e Saúde no Trabalho em serviços de saúde. 
Portaria GM n° 939 de 18 de novembro de 2008, DOU 19/11/2008.
Unidade: UN
Marca: SR
Valor Unitário: R$ 0,69

PROCESSO N.º 37.769/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 233/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos 
odontológicos, destinados ao uso dos Consultórios Odontológicos da 
Secretaria Municipal de Saúde com entregas parceladas, por um período 
de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/01/2.019).
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Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 022/18
Empresa: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.

Lote: 03
Descrição: Autoclave, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: equipamento médico-hospitalar destinado ao processo 
de esterilização e secagem – modelo automático de mesa bancada; 
capacidade: 21 litros; alimentação: bivolt 127/220 volts; sistema de 
alarme; válvula de segurança; ciclos de esterilização: mínimo de 05 
(cinco); câmara confeccionada em aço inoxidável conforme normas da 
ABNT; gabinete confeccionado em chapa de aço-carbono ou material 
similar resistente, com acabamento antiferruginoso/anticorrosivo – 
pintura eletrostática a pó (epoxi); prateleiras bandejas internas: mínimo 
de 02 (duas); dimensões internas aproximadas = 25x 40 cm (diâmetro x 
comprimento); dimensões externas aproximadas de: 30 x 4x 60 cm (A x 
L x P); prazo de garantia do fabricante: mínimo de 02 (dois) anos.
Marca: Cristofoli
Valor Unitário: R$ 4.705,80

Lote: 04
Descrição: Destilador de água, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: destilador de água com rendimento mínimo de 900ml/
hora de água destilada. Com reservatório para água comum e água 
destilada de 3,5; estrutura em aço inox, com dispositivo de segurança 
para desligamento automático quando não houver água no reservatório; 
alimentação: bivolt; aparelho sem necessidade instalação de suporte de 
parede; com termostato e fusível térmico; dimensões máximas de 45 cm 
x 30 cm x 30 cm. Garantia de 1 ano.
Unidade: UN
Marca: Saevo
Valor Unitário: R$ 1.007,96

Ata de Registro de Preços n.º 023/18
Empresa: FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA EPP.

Lote: 08
Descrição: Mocho odontológico a gás pressurizado, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: mocho odontológico a gás, com 5 
rodízios, encosto com regulagem, estofamento poliuretano ou similar, 
de densidade D28, lavável e resistente a utilização diária e aos meios 
químicos de desinfecção, sem costura; base com 5 rodízios giratórios 
de 2 polegas no mínimo, com movimento livre em qualquer direção; 
suporte para os pés em aro cromado ou similar; elevação e descida do 
assento impulsionada mecanicamente; encosto com regulagem de altura 
e trava. Garantia mínima de 1 ano da entrega; assistência técnica e peças 
de reposição.
Unidade: UN
Marca: SP
Valor Unitário: R$ 530,00

Ata de Registro de Preços n.º 024/18
Empresa: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI – ME..

Lote: 01
Descrição: Aparelho de amalgamador capsular, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: silencioso e de baixa vibração bivolt; 
universal: compatível com as cápsulas disponíveis no mercado; garfo 
flexível para encaixe tanto das cápsulas arredondadas como também as 
que contém êmbolos; frequência de trituração com no mínimo 4.550 
oscilações por minuto (+/-1%); possuir trava de segurança; dimensões 
aproximadas: 22,0 cm x 18,0 cm x 18,0 cm (L X P X A).
Unidade: UN
Marca: Rhos

Valor Unitário: R$ 825,00

Lote: 05
Descrição: Fotopolimerizador sem fio, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: sem fio (Wireless); LED; peso aproximado e não 
superior a 150 gr; ponteira de fibra óptica rígida, orientada e autoclavável; 
3 modos de potência: intenso, gradual e pulso com proteção ocular; 
frequência de no mínimo 50/60 HZ; intensidade de luz acima de 1200 
NW/CM2; tempo de operação 20 segundos com BIP sonoro a cada 5 
segundos; tempo de carregamento da bateria de aproximadamente 5 
horas; longevidade média de aproximadamente 10.000 horas.
Unidade: UN
Marca: Microdont
Valor Unitário: R$ 725,00

PROCESSO N.º 29.785/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 202/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros de 
alimentação, destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 025/18
Empresa: BELAMESA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
EM GERAL EIRELI – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Almôndega mista com biomassa, descrição do produto: carne 
bovina e de ave com procedência de abatedouros com SIF, acrescida de 
ingredientes, formatada (20 a 30 g) e congelada em IQF; ingredientes: 
carne bovina e de frango, especiarias (cebola, alho, salsa), proteína de 
soja, sal, biomassa de banana, aroma natural, estabilizante; características 
organolépticas: aparência e cor: marrom clara, características, odor e 
sabor: característicos, textura: macia característica; o produto deve 
apresentar-se arredondado; 3. características físico-químicas por 80 g: 
valor energético: 128 kcal, carboidratos: 8 g (máximo), proteínas: 12 
g (mínimo), gorduras totais: 5,5 g (máximo), sódio: 250 mg (máximo); 
características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões 
estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/MS, em 
seu anexo i, publicada no D.O.U., seção i, em 10/01/01; características 
microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas; verificação da 
presença dos elementos histológicos dos ingredientes que compõem 
o produto; prazo de validade: máximo de 10 (dez) meses a contar da 
data de fabricação, em temperatura de -18°c; embalagem: embalagem 
primária: sacos plásticos de polietileno transparente resistente atóxico 
com etiqueta interna de identificação com vedação termossoldada; peso 
líquido: 2 kg; vácuo: sem; embalagem secundária: caixa de papelão 
parda, reforçada com até 12 kg; rotulagem: o produto deverá ser rotulado 
de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 18,20

Lote: 05
Descrição: Carne moída ao molho de tomate cozida e congelada, 
descrição do produto: obtida pelo cozimento de carnes bovinas cortadas 
em pedaços e moídos, isento de peles, veias, aponevroses, cartilagens, 
intestinos, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores 
imersos em molho de tomate contendo tomate em pedaços ou polpa, sal 
e condimentos, exceto pimenta; características do produto: os recortes 
de carnes deverão ser moídos em discos de 5 mm, imersos em molho 
de tomate;  deverá ser congelado a temperatura de-18º c (dezoito graus 
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negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto 
as características do alimento congelado, como também a qualidade 
do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e 
microscópicas especificadas a seguir nos subitens deste. o produto deverá 
estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC 
nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS; resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 
– Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; portaria 
nº 6 – CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de 
08/11/88; toda carne utilizada para o preparo do produto deverá ter sido 
submetido aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo 
decreto nº 30.691, de 29/03/52.2.1.; características sensoriais: aspecto: 
próprio, não amolecido, nem pegajoso, cor: própria, sem manchas 
esverdeadas; sabor: próprio; odor: próprio; características físico–
químicas por 100 grs: gordura: máximo de 7%; proteína: mínimo de 
10%; carboidratos: máximo 7%; cloreto de sódio: máximo 2%; amido: 
máximo de 2%; características microbiológicas: seguir os padrões 
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 
Anvisa/MS/4.3. será considerada imprópria e será recusada a embalagem 
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou à 
deterioração; características macroscópicas e microscópicas: o produto 
não deverá conter materiais estranhos ao processo de industrialização, 
e deverá seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela 
resolução RDC nº 175 de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS;  embalagem: 
embalagem primária: o produto deverá estar embalado em saco de 
polietileno de alta densidade termossoldado atóxico, resistente ao 
transporte e armazenamento, contendo peso líquido de até 02 (dois) quilos 
por embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado 
resistente ao impacto e às condições de estocagem e armazenamento 
totalmente lacradas com fita adesiva ou similar, garantindo a integridade 
do produto durante todo seu período de validade e contendo no máximo 
12 (doze) quilos por  embalagem; o produto deverá ter validade mínima 
de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação;  rotulagem: deverá 
estar de acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Minerva
Valor Unitário: R$ 25,00

Lote: 11
Descrição: Filé de sobrecoxa de frango sem osso – IQF. Características 
do produto: filé de sobrecoxa s/osso e s/ pele – congelado em processo 
IQF; características organolépticas: textura: característica; cor: 
característica; sabor: característico, odor: característico; característica 
físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação 
vigente; características microbiológicas: serão adotados os critérios e 
padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa, 
em seu anexo i, em 10/01/01; características microscópicas: ausência 
de sujidades, parasitas e larvas; verificação da presença dos elementos 
histológicos dos ingredientes que compõem o produto; prazo de 
validade: mínimo de 12 meses; embalagem: embalagem primária: sacos 
plásticos contendo 01 a 02 kg; embalagem secundária em caixas de 
papelão reforçadas etiquetadas e tampadas contendo de 10 à 16 quilos; 
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Levida
Valor Unitário: R$ 17,25

COTA RESERVADA

Lote: 33
Descrição: Almôndega mista com biomassa, descrição do produto: carne 
bovina e de ave com procedência de abatedouros com SIF, acrescida de 
ingredientes, formatada (20 a 30 g) e congelada em IQF; ingredientes: 
carne bovina e de frango, especiarias (cebola, alho, salsa), proteína de 
soja, sal, biomassa de banana, aroma natural, estabilizante; características 
organolépticas: aparência e cor: marrom clara, características, odor e 
sabor: característicos, textura: macia característica; o produto deve 
apresentar-se arredondado; 3. características físico-químicas por 80 g: 

valor energético: 128 kcal, carboidratos: 8 g (máximo), proteínas: 12 
g (mínimo), gorduras totais: 5,5 g (máximo), sódio: 250 mg (máximo); 
características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões 
estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/MS, em 
seu anexo i, publicada no D.O.U., seção i, em 10/01/01; características 
microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas; verificação da 
presença dos elementos histológicos dos ingredientes que compõem 
o produto; prazo de validade: máximo de 10 (dez) meses a contar da 
data de fabricação, em temperatura de -18°c; embalagem: embalagem 
primária: sacos plásticos de polietileno transparente resistente atóxico 
com etiqueta interna de identificação com vedação termossoldada; peso 
líquido: 2 kg; vácuo: sem; embalagem secundária: caixa de papelão 
parda, reforçada com até 12 kg; rotulagem: o produto deverá ser rotulado 
de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 18,20

Lote: 35
Descrição: Carne congelada de suíno sem osso, em iscas (IQF), descrição 
do produto: o corte primário de carne de suíno após inspecionados e 
limpos(retirar o excesso de gordura, máximo de 5%) e cortados em 
iscas. as iscas serão embalados em sacos de polietileno e transportados 
para o túnel de congelamento rápido individual (IQF), onde permanecem 
a temperatura de – 35°c, o tempo necessário par atingir a temperatura 
interna de -12°c; características organolépticas: aspecto: próprio da 
carne, firme, não amolecidas e nem pegajosa, cor: próprio da carne, 
sem manchas esverdeadas; sabor: característico; textura: característica; 
característica físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos 
pela legislação vigente; características microbiológicas: serão adotados 
os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 
02/01/01, Anvisa/MS, em seu anexo i; características microscópicas: 
ausência de sujidades, parasitas e larvas; verificação da presença dos 
elementos histológicos dos ingredientes que compõem o produto; prazo 
de validade: 12 meses; embalagem: embalagem primária: pacotes com 
2 kg; embalagem secundária: em caixas de papelão reforçadas com 10 
kg à 20 kgs; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 18,50

Lote: 36
Descrição: Carne moída de patinho, descrição do objeto: carne 
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções 
veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições 
higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no 
corte: patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares 
da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. o corte é obtido pela 
liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior do 
fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da retirada 
da rótula; deverá ser transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento, como também, a qualidade do mesmo quanto 
às suas características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas; 
características do produto: durante o processamento deverá ser realizada 
a aparagem (eliminação dos excessos de gordura ter máximo de 5% e 
máx. 3% de aponevroses e cartilagem); a carne bovina corte patinho, 
deverá apresentar-se livre de parasitas, sujidade e larva e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração. deverá ser moída e submetida a processo de congelamento IQF; 
características sensoriais: aspecto: próprio da espécie, não amolecida 
nem pegajosa; cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas 
ou pardacentas; odor: próprio; tipo de corte: característico da peça 
conforme o padrão descrito na portaria nº 5 de 8/11/88; característica 
físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação 
vigente; características microbiológicas: serão adotados os critérios e 
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padrões estabelecidos na resolução RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/
MS; características macroscópicas e microscópicas: serão adotados os 
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 Anvisa; 
prazo de validade: o produto deve ter prazo de validade mínima de 12 
(doze) meses, a partir da data de fabricação; embalagem: embalagem 
primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem 
furos e sem acúmulos e resistente, atóxica resistente, termossoldada, 
peso líquido de 01 (um) a 02 (dois) quilos; embalagem secundária: caixa 
de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem 
congelada, lacrada com fita gomada identificada com o nome da empresa 
e fita de arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, contendo 
até 16 kg; obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o 
produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito 
armazenamento do produto; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de 
acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 20,90

Lote: 37
Descrição: Carne moída ao molho de tomate cozida e congelada, 
descrição do produto: obtida pelo cozimento de carnes bovinas cortadas 
em pedaços e moídos, isento de peles, veias, aponevroses, cartilagens, 
intestinos, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores 
imersos em molho de tomate contendo tomate em pedaços ou polpa, sal 
e condimentos, exceto pimenta; características do produto: os recortes 
de carnes deverão ser moídos em discos de 5 mm, imersos em molho 
de tomate;  deverá ser congelado á temperatura de -18º c (dezoito graus 
negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto 
as características do alimento congelado, como também a qualidade 
do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e 
microscópicas especificadas a seguir nos subitens deste. o produto deverá 
estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC 
nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS; resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 
– Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; portaria 
nº 6 – CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de 
08/11/88; toda carne utilizada para o preparo do produto deverá ter sido 
submetido aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo 
decreto nº 30.691, de 29/03/52.2.1.; características sensoriais: aspecto: 
próprio, não amolecido, nem pegajoso, cor: própria, sem manchas 
esverdeadas; sabor: próprio; odor: próprio; características físico–
químicas por 100 grs: gordura: máximo de 7%; proteína: mínimo de 
10%; carboidratos: máximo 7%; cloreto de sódio: máximo 2%; amido: 
máximo de 2%; características microbiológicas: seguir os padrões 
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 
Anvisa/MS/4.3. será considerada imprópria e será recusada a embalagem 
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou à 
deterioração; características macroscópicas e microscópicas: o produto 
não deverá conter materiais estranhos ao processo de industrialização, 
e deverá seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela 
resolução RDC nº 175 de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS; embalagem: 
embalagem primária: o produto deverá estar embalado em saco de 
polietileno de alta densidade termossoldado atóxico, resistente ao 
transporte e armazenamento, contendo peso líquido de até 02 (dois) quilos 
por embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado 
resistente ao impacto e às condições de estocagem e armazenamento 
totalmente lacradas com fita adesiva ou similar, garantindo a integridade 
do produto durante todo seu período de validade e contendo no máximo 
12 (doze) quilos por embalagem; o produto deverá ter validade mínima 
de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação; rotulagem: deverá 
estar de acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Minerva
Valor Unitário: R$ 25,00

Lote: 41
Descrição: Filé de merluza do Alasca em pedaços, ingredientes: filé de 

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

Lote: 43
Descrição: Filé de sobrecoxa de frango sem osso – IQF. Características 
do produto: filé de sobrecoxa s/osso e s/ pele – congelado em processo 
IQF; características organolépticas: textura: característica; cor: 
característica; sabor: característico, odor: característico; característica 
físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação 
vigente; características microbiológicas: serão adotados os critérios e 
padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa, 
em seu anexo i, em 10/01/01; características microscópicas: ausência 
de sujidades, parasitas e larvas; verificação da presença dos elementos 
histológicos dos ingredientes que compõem o produto; prazo de 
validade: mínimo de 12 meses; embalagem: embalagem primária: sacos 
plásticos contendo 01 a 02 kg; embalagem secundária em caixas de 
papelão reforçadas etiquetadas e tampadas contendo de 10 à 16 quilos; 
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Levida
Valor Unitário: R$ 17,25

Lote: 54
Descrição: Pedaços de peixe congelado, temperados e empanados, 
descrição do produto: pedaços selecionados de peixes, adicionados de 
temperos, empanados e congelados; características do produto: carne de 
pescado (filé de merluza), sadios, moídos e homogeneizados acrescidos 
de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, 
farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, livres de 
parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras 
e cartilagens além de substâncias químicas; cada unidade do produto 
empanado deverá pesar aproximadamente entre 25 a 30 gramas em 
formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos-marinhos, etc.; 
valores nutricionais mínimos por 100 grs: vct: 170 kcal, prot: 12 g, gord.
máx de: 6 g, ch máx de: 16 g; o teor de sódio: deverá estar de acordo 
com a legislação vigente; características organolépticas: próprias do 
produto. não amolecido e nem pegajoso; características microscópicas e 
macroscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução 
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa; características microbiológicas: 
serão adotados os critérios estabelecidos pela resolução RDC nº 12 e 
02/01/2001 para padrões microbiológicos; embalagem: embalagem 
primária: sacos de polietileno de alta densidade, próprio para o 
armazenamento do produto, com capacidade para até 2,5 quilos; 
embalagem secundária: caixas de papelão ondulado, lacrado com 
fita transparente e devidamente etiquetada, com capacidade para até 
10 quilos. validade: mínima de 04 (quatro) meses, a partir da data de 
fabricação; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
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Marca: Magic Fish
Valor Unitário: R$ 18,65

Ata de Registro de Preços n.º 026/18
Empresa: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 03
Descrição: Carne congelada de suíno sem osso, em iscas (IQF), descrição 
do produto: o corte primário de carne de suíno após inspecionados e 
limpos(retirar o excesso de gordura, máximo de 5%) e cortados em 
iscas. as iscas serão embalados em sacos de polietileno e transportados 
para o túnel de congelamento rápido individual (IQF), onde permanecem 
a temperatura de – 35°c, o tempo necessário par atingir a temperatura 
interna de -12°c; características organolépticas: aspecto: próprio da 
carne, firme, não amolecidas e nem pegajosa, cor: próprio da carne, 
sem manchas esverdeadas; sabor: característico; textura: característica; 
característica físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos 
pela legislação vigente; características microbiológicas: serão adotados 
os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 
02/01/01, Anvisa/MS, em seu anexo i; características microscópicas: 
ausência de sujidades, parasitas e larvas; verificação da presença dos 
elementos histológicos dos ingredientes que compõem o produto; prazo 
de validade: 12 meses; embalagem: embalagem primária: pacotes com 
2 kg; embalagem secundária: em caixas de papelão reforçadas com 10 
kg à 20 kgs; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 14,25

Lote: 04
Descrição: Carne moída de patinho, descrição do objeto: carne 
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções 
veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições 
higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no 
corte: patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares 
da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. o corte é obtido pela 
liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior do 
fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da retirada 
da rótula; deverá ser transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento, como também, a qualidade do mesmo quanto 
às suas características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas; 
características do produto: durante o processamento deverá ser realizada 
a aparagem (eliminação dos excessos de gordura ter máximo de 5% e 
máx. 3% de aponevroses e cartilagem); a carne bovina corte patinho, 
deverá apresentar-se livre de parasitas, sujidade e larva e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração. deverá ser moída e submetida a processo de congelamento IQF; 
características sensoriais: aspecto: próprio da espécie, não amolecida 
nem pegajosa; cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas 
ou pardacentas; odor: próprio; tipo de corte: característico da peça 
conforme o padrão descrito na portaria nº 5 de 8/11/88; característica 
físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação 
vigente; características microbiológicas: serão adotados os critérios e 
padrões estabelecidos na resolução RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/
MS; características macroscópicas e microscópicas: serão adotados os 
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 Anvisa; 
prazo de validade: o produto deve ter prazo de validade mínima de 12 
(doze) meses, a partir da data de fabricação; embalagem: embalagem 
primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem 
furos e sem acúmulos e resistente, atóxica resistente, termossoldada, 
peso líquido de 01 (um) a 02 (dois) quilos; embalagem secundária: caixa 
de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem 
congelada, lacrada com fita gomada identificada com o nome da empresa 
e fita de arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, contendo 

até 16 kg; obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o 
produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito 
armazenamento do produto; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de 
acordo com a legislação vigente;
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 15,00

Lote: 06
Descrição: Carne moída de suíno, descrição do produto: carne do pernil 
oriundo da porção traseira e ou dianteira do bovino, obtido através da 
desossa. em seguida retiram-se as peças e processa a moagem; após 
serão embalados, selados e congelados em processo IQF; características 
do produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem 
(eliminação dos excessos, de gordura ter máximo de 5% e máx. 3% de 
aponevroses); a carne deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade 
e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração; características sensoriais: aspecto: próprio 
da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo de corte: 
característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5 
de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas: 
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução 
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e 
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução 
RDC nº 175 de 08/07/2003 Anvisa; prazo de validade: o produto deve 
ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação; 
embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de 
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, 
atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 01 (um) a 02 (dois) 
quilos; embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, resistente 
ao impacto e às condições de estocagem congelada, lacrada com fita 
gomada identificada com o nome da empresa e fita de arquear, garantindo 
a inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg; obs: será recusada a 
embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto; 
rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 15,50

Lote: 10
Descrição: Filé de peito de frango, descrição do produto: a matéria 
prima deverá ser oriunda de estabelecimentos com SIF (peito de frango), 
desossados e limpos; logo após cortadas em files de 50 a 70 gramas 
e transportadas para o túnel de congelamento rápido individual (IQF), 
onde permanecem na temperatura o tempo necessário para atingir 
a temperatura de-18ºc na parte interna da carne. após conservado em 
câmara de congelados onde deverão ser armazenados à temperatura 
em torno de -18ºc; características organolépticas: aspecto: próprio da 
carne; firme, não amolecidas e nem pegajosa, cor: próprio da carne, 
sem manchas esverdeadas, sabor: característico, textura: característica; 
características microbiológicas: coliformes à 45° c/g ---------max 
5 x 103; Estafilococcus Coagulase positiva /g--------máx 5x103; 
clostridium sulfito redutor a 46°c------max 3x103; salmonella sp/ 25 
g --------ausência, características microscópicas: ausência de material 
prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica; ausência de 
sujidades, parasitas e larvas; ausência de elementos histológicos estranho 
ao produto; elementos histológicos identificadores da composição 
presença; embalagem: embalagem primária: sacos de polietileno 
identificados através de etiquetas plásticas atóxicas impressas ou sacos 
de nylon  litografados/etiquetas, lacradas em sacos termo encolhível 
identificados através de etiquetas plásticas contendo 2 kg; embalagem 
secundária: caixas de papelão ondulado, fechados com fita de polietileno 
e ou lacradas com fitas plásticas, contendo 12 kg; validade do produto: 
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mínima de 10 meses; rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 15,00

Lote: 14
Descrição: Lagarto carne bovina congelada, descrição do objeto: carne 
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob prévia 
inspeção veterinária, procedente de quarto traseiro, manipulada em 
condições higiênicas satisfatórias, congelada, aparada e apresentada 
no corte lagarto. o lagarto é o corte constituído na massa muscular 
localizada entre o coxão duro e o coxão mole. o corte é obtido pela 
liberação à faca, das massas musculares aderidas ao coxão mole, 
coxão duro e músculo mole. características do produto: durante o 
processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação do excesso 
de gordura, cartilagem e aponevroses). o produto deverá apresentar no 
máximo 7% de gordura, máximo de 3% de aponevroses e ser isento 
de cartilagens. a carne bovina congelada no corte lagarto deverá 
apresentar-se livre de parasitas, sujidade, larva e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. o 
produto deverá ser congelado à temperatura de -18º c (dezoito graus 
negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto 
as características do alimento congelado, como também a qualidade 
do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e 
microscópicas especificadas nos subitens deste. o produto deverá estar 
de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC nº 
175 de 08/07/2003 Anvisa/MS resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 
Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; portaria 
nº 6 CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de 
08/11/88. toda a carne usada para elaboração do produto deverá ter sido 
submetida aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo 
decreto nº 30.691, de 29/03/52. o produto deverá estar de acordo com 
as normas técnicas de alimentos (nt3) do decreto estadual nº 12.436 de 
20/10/78; características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e 
nem pegajoso; cor: própria, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; 
sabor: próprio; odor: próprio; o tipo de corte deverá ser característico 
da peça, conforme padrão descrito pela portaria nº 5 de 08/11/88, 
Sipa/Dipoa; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente, características: características 
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos 
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS; características 
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais 
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões 
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 
08 de julho de 2003, Anvisa/MS; prazo de validade: o produto deverá 
ter validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação; 
embalagem: embalagem primária: o produto deverá estar congelado, em 
embalagem atóxica, á vácuo ou Cryovac, lacrada, contendo peso líquido 
de 1 a 2 quilos; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado 
resistente ao impacto e às condições de estocagem e armazenamento 
totalmente lacradas com fita adesiva ou similar, garantindo a integridade 
do produto durante todo seu período de validade e contendo de 10 
(dez) a 20 (vinte) quilos por embalagem; será considerada imprópria e 
será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o 
produto à contaminação e/ou deterioração. rotulagem: deverá estar de 
acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 20,00

Lote: 20
Descrição: Patinho bovino congelado, descrição do objeto: carne 
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções 
veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições 
higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no 
corte: patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares 
da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. o corte é obtido 

pela liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior 
do fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da 
retirada da rótula; características do produto: durante o processamento 
deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura 
máxima de 5%,cartilagem e máx. 3% de aponevroses). a carne bovina 
corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva 
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
qualquer alteração. deverá ser cortada em tiras ou cubos e submetida 
a processo de congelamento IQF; características sensoriais: aspecto: 
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo 
de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria 
nº 5 de 8/11/88; característica físico-químicas deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas: 
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução 
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e 
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução 
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa; prazo de validade: o produto deve 
ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação; 
embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na 
superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente, 
termo – soldada, peso líquido de 01 (um) a 02 (dois) quilos; embalagem: 
embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo até 
20 quilos; obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o 
produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito 
armazenamento do produto; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de 
acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 21,00

Lote: 21
Descrição: Patinho em flocos, descrição do objeto: carne proveniente de 
machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, 
procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas 
satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no corte: 
patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares da 
face anterior do coxão, e que envolve o fêmur; características do 
produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem e 
eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses. a carne 
bovina corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitas, sujidade 
e larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração. deverá ser cortada em filetes e submetida 
a processo de congelamento IQF; características sensoriais: aspecto: 
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo 
de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria 
nº 5 de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas: 
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução 
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e 
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução 
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa; prazo de validade: o produto deve 
ter prazo de validade mínima de 10 meses, a partir da data de fabricação; 
embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de 
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, 
atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 2 (dois) a três (3) 
quilos; embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo até 
12 quilos; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 22,50

COTA RESERVADA

Lote: 42
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Descrição: Filé de peito de frango, descrição do produto: a matéria 
prima deverá ser oriunda de estabelecimentos com SIF (peito de frango), 
desossados e limpos; logo após cortadas em files de 50 a 70 gramas 
e transportadas para o túnel de congelamento rápido individual (IQF), 
onde permanecem na temperatura o tempo necessário para atingir 
a temperatura de-18ºc na parte interna da carne. após conservado em 
câmara de congelados onde deverão ser armazenados à temperatura 
em torno de -18ºc; características organolépticas: aspecto: próprio da 
carne; firme, não amolecidas e nem pegajosa, cor: próprio da carne, 
sem manchas esverdeadas, sabor: característico, textura: característica; 
características microbiológicas: coliformes à 45° c/g ---------max 
5 x 103; Estafilococcus Coagulase positiva /g--------máx 5x103; 
clostridium sulfito redutor a 46°c------max 3x103; salmonella sp/ 25 
g --------ausência, características microscópicas: ausência de material 
prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica; ausência de 
sujidades, parasitas e larvas; ausência de elementos histológicos estranho 
ao produto; elementos histológicos identificadores da composição 
presença; embalagem: embalagem primária: sacos de polietileno 
identificados através de etiquetas plásticas atóxicas impressas ou sacos 
de nylon  litografados/etiquetas, lacradas em sacos termo encolhível 
identificados através de etiquetas plásticas contendo 2 kg; embalagem 
secundária: caixas de papelão ondulado, fechados com fita de polietileno 
e ou lacradas com fitas plásticas, contendo 12 kg; validade do produto: 
mínima de 10 meses; rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 15,00

Lote: 53
Descrição: Patinho em flocos, descrição do objeto: carne proveniente de 
machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, 
procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas 
satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no corte: 
patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares da 
face anterior do coxão, e que envolve o fêmur; características do 
produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem e 
eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses. a carne 
bovina corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitas, sujidade 
e larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração. deverá ser cortada em filetes e submetida 
a processo de congelamento IQF; características sensoriais: aspecto: 
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo 
de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria 
nº 5 de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas: 
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução 
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e 
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução 
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa; prazo de validade: o produto deve 
ter prazo de validade mínima de 10 meses, a partir da data de fabricação; 
embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de 
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, 
atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 2 (dois) a três (3) 
quilos; embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo até 
12 quilos; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 22,50

Ata de Registro de Preços n.º 027/18
Empresa: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 25

Descrição: Polpa de frutas congelada, ingredientes básicos: polpa de 
fruta, diversos sabores (abacaxi, abacaxi com hortelã, frutas vermelhas, 
graviola, manga, morango, maracujá e pitanga) congelada e sem adição 
de água; embalagem: embalagem primária: sacos de polietileno leitoso, 
contendo de 100 g a 01 (um) quilo. embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 10 
(dez) quilos; validade: mínima de 2 (dois) meses.
Unidade: KG
Marca: De Marchi
Valor Unitário: R$ 14,00

COTA RESERVADA

Lote: 57
Descrição: Polpa de frutas congelada, ingredientes básicos: polpa de 
fruta, diversos sabores (abacaxi, abacaxi com hortelã, frutas vermelhas, 
graviola, manga, morango, maracujá e pitanga) congelada e sem adição 
de água; embalagem: embalagem primária: sacos de polietileno leitoso, 
contendo de 100 g a 01 (um) quilo. embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 10 
(dez) quilos; validade: mínima de 2 (dois) meses.
Unidade: KG
Marca: De Marchi
Valor Unitário: R$ 14,00

Ata de Registro de Preços n.º 028/18
Empresa: DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 15
Descrição: Lasanha à bolonhesa institucional, ingredientes básicos: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina 
moída, molho de tomate, ovo, presunto, queijo mussarela, óleo de soja, 
leite em pó, corantes naturais; valores nutricionais mínimos por 100 
(cem) gramas do produto: proteína: 12 grs. gorduras totais máx: 8 grs 
e ch máx. de 35 g; prazo de validade: o produto deverá ter validade de 
3 meses, sob temperatura de -12°c (doze graus negativos); embalagem: 
embalagem primária: bandeja de lasanha, pesando, no mínimo, 5 kg, 
embalados em plástico próprio para alimentos, lacradas; embalagem 
secundária: caixa de papelão com capacidade para 2 bandejas de lasanha; 
rotulagem: deverá estar de acordo com a regulamentação vigente.
Unidade: KG
Marca: Livenza Massas
Valor Unitário: R$ 19,30

Lote: 16
Descrição: Linguiça calabresa, descrição do produto: carnes preparadas 
embutidas ou embutidos. são produtos elaborados com carnes ou outros 
tecidos animais comestíveis, curados ou não, condimentados, cozidos 
ou não, defumados e dessecados ou apenas defumados, adicionados ou 
não de gorduras, tendo como envoltório natural tripas, bexigas ou outras 
membranas animais ou envoltório plástico apropriado. classificação: 
linguiça calabresa é o produto obtido principalmente de carne suína, 
curado, adicionado de ingredientes, devendo ter o sabor característico 
de pimenta calabresa, submetida ou não ao processo de estufagem 
ou similar para desidratação e/ou cozimento, sendo o processo de 
defumação opcional; características do produto: os embutidos deverão 
ser preparados de carne suína moída e outros tecidos/carnes de animais 
em perfeito estado de conservação. podem entrar em sua composição: 
sal, água, condimentos naturais; não é permitido o uso de sangue com 
fibrina, e a desfibrinação não poderá ser feita à mão. não será permitido 
o emprego de matérias-primas de qualidade ou em porções diferentes 
das constantes da fórmula aprovada. nos embutidos não poderão ser 
adicionados tecidos inferiores. a linguiça, depois de embutida, deverá 
ser atada em seções mais ou menos uniformes. os embutidos não deverão 
apresentar a superfície úmida, pegajosa, exsudato líquido, ou partes 
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flácidas ou de consistência anormal com indícios de fermentação pútrida. 
os embutidos; deverão ser manipulados em boas condições de higiene. as 
tripas e membranas de animais empregados no envoltório deverão estar 
rigorosamente limpas e sofrer lavagem imediatamente antes de seu uso. 
os envoltórios não deverão estar perfurados por parasitos. o embutido 
poderá ser envasado, e nesse caso, deverá ser submetido ao teste de 
esterilidade indicado na norma para carnes preparadas envasadas. nos 
embutidos não será permitida a adição de corantes artificiais; toda carne 
utilizada para o preparo de linguiças deverá ter sido submetida aos 
processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo decreto nº 30.691 
de 29/03/1952; ingredientes: carne suína, carne mecanicamente separada 
de aves, gordura suína, proteína texturizada de soja, sal, açúcar, leite 
em pó, fibra de trigo, regulador de acidez lactato de sódio estabilizante 
polifosfato de sódio, tripolifosfato de sódio e pirofosfatodissódico, 
realçador de sabor glutamato monossódico, aroma de fumaça, de 
pimenta calabresa e de pimenta preta, antioxidante eritorbato de 
sódio, corantes: caramelo iv e carmim conservador nitrito de sódio. 
contém glúten; 2.1 – características sensoriais: próprias do produto; 
2.2 – características físico-químicas: gordura máx: 30%. proteína: 
18%. o produto deverá seguir os estabelecidos na legislação vigente; 
características microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos 
estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/
MS; características macroscópicas e microscópicas: serão adotados 
os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 – 
Anvisa/MS; prazo de validade: o produto deverá ter validade mínima de 
2 (dois) meses, a partir da data de fabricação do produto; embalagem: 
embalagem primária: deverá ser de saco de polietileno, poliéster ou 
similar, hermeticamente fechado a vácuo, cry-o-vac ou mult-vac, termo 
encolhível, resistente, transparente, atóxico, contendo de 1 até 2,5 kg; 
embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado, totalmente 
lacradas com fita adesiva plastificada ou similar, com capacidade para 
até 10 kg; obs. será considerada imprópria e será recusada a embalagem 
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou à 
deterioração; rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 17,30

Lote: 17
Descrição: Linguiça de frango, ingredientes: carne de frango, água, 
maltodextrina, sal, proteína vegetal de soja, especiarias naturais (pimenta, 
alho, cebola, pimenta branca e salsa) estabilizante tripolifosfato e 
pirofosfatotetrassódico, realçador de sabor glutamato monossódico, 
antioxidante eritorbato de sódio, conservadores nitrato e nitrito de sódio. 
o produto deverá ser elaborado de acordo com o regulamento técnico 
para condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação 
para estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos; 
características organolépticas: textura: característica; cor: característica; 
sabor: característico, odor: característico; características físico-químicas 
por 40 g: valor energético 140 kcal; carboidratos menores que 10 g; 
proteínas mínimas 9 g; gorduras totais máx. de 11 g; sódio máximo de 
400 mg; características microbiológicas: serão adotados os critérios e 
padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/
MS, em seu anexo i, publicada no D.O.U., seção i, em 10/01/01; 
características microscópicas: ausência de sujidades, parasitas e larvas; 
verificação da presença dos elementos histológicos dos ingredientes que 
compõem o produto; prazo de validade: 120 dias, a partir da data de 
fabricação; embalagem: embalagem primária: saco plástico grampeado 
com peso líquido de 5,0 kg; embalagem secundária: caixa de papelão, 
contendo 4 pacotes – peso líquido com até 20,00 kg; rotulagem: o 
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 15,50

Lote: 19
Descrição: Nhoque de mandioquinha, ingredientes básicos: farinha 

de trigo, margarina, ovo, sal, água e conservante; valores nutricionais 
mínimos por porção de 100 grs: carboidratos: 40 g; proteína: 4,0 g; fibra: 
1 g.; gordura máx de: 4 g; embalagem: embalagem primária: saco de 
polietileno atóxico, a vácuo, com capacidade para 1 (um) kg; embalagem 
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte 
e armazenamento, com capacidade para 10 kg.; validade: mínima de 60 
dias.
Unidade: KG
Marca: Livenza Massas
Valor Unitário: R$ 21,30

Lote: 30
Descrição: Requeijão cremoso, ingredientes básicos: leite, creme de leite, 
cloreto de sódio(sal), fermento lácteo, estabilizantes e conservantes; não 
poderá conter amido na composição; valores nutricionais mínimos por 
30 g: c.h. -0,7 g, prot. - 3,0 g, gordura total: 6 g; embalagem: embalagem 
primária: copo composto por polipropileno translúcido, tampa de 
alumínio e tampa composta por polipropileno, com capacidade para 
até 250 grs ou baldes de polipropileno (inodoro, atóxico, opaco), com 
tampa e lacre externo contendo até 1 kg; embalagem secundária: caixa 
de papelão, reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 24 
unidades ou 5 a 6 baldes. obs. deverá ter validade mínima de 120 dias a 
partir da data de fabricação.
Unidade: PO
Marca: Elegê
Valor Unitário: R$ 5,77

Lote: 31
Descrição: Salsicha de peru, descrição do produto: produto cárneo 
industrializado, obtido da emulsão de carne de peru, adicionado de 
ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório 
natural ou artificial, ou ainda, por processo de extrusão e submetido 
a um processo térmico adequado. será tolerada a adição de pequenas 
quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. a salsicha deverá 
ser congelada e armazenada à temperatura de -18°c (dezoito graus 
negativos) ou inferior, e transportada em condições que se preservem 
a qualidade e as características do produto congelado. o produto deverá 
estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC 
nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS, a resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 
– Anvisa/MS, portaria nº 167 1002 – SVS/MS, portaria nº 540 – SVS/
MS de 27/10/1997, decreto nº 12.486/78, da secretaria de saúde do 
estado de São Paulo, CVS – 6 de 1999, instrução normativa nº 4 de 2000 
da M.A.P.A.; características do produto: a salsicha deverá ser preparada 
com carnes de peru em perfeito estado e conservação, isenta de ossos, 
peles, aponevroses e cartilagens, não sendo permitida a substituição e 
o emprego de carnes de animais bovinos, equinos, caninos, felinos e 
outras espécies de aves e nem a utilização de gorduras provenientes de 
animais bovinos, equinos, caninos e felinos. a porcentagem de água ou 
gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. o produto 
não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação 
pútrida. não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas 
ou coloração sem uniformidade. o peso de cada salsicha deverá ser de 40 
(quarenta) a 50 (cinquenta) gramas; características sensoriais: aspecto: 
próprio; cor: própria, rosada, sem manchas pardacentas ou esverdeadas; 
odor/textura: próprio; características físico-químicas: amido: máximo 
de 2% p/p.; umidade: máximo de 65% p/p; gordura: máximo de 20% 
p/p; proteína: mínimo 12% p/p; cloreto de sódio: máximo de 2% p/p; 
características microbiológicas e microscópicas: o produto não deverá 
conter materiais estranhos ao processo de industrialização, deverá 
estar isento de sujidades, parasitas e larvas, devendo seguir os padrões 
macro e microscópicos estabelecidos na resolução RDC nº 175 de 
08/07/2003 – Anvisa/MS; características toxicológicas: nitrito: máximo 
de 0,015/100 g – expresso em nitrito de sódio (cítrico). nitrato: máximo 
de 0,030 g/100 g – expresso em nitrato de sódio (cítrico); prazo de 
validade: o produto deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) 
dias, a partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: 
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a vácuo, termo formada, atóxica, transparente e lacrada, resistente ao 
transporte e armazenamento, com capacidade para até 3 (três) quilos por 
embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada 
com fita adesiva, resistente ao transporte e armazenamento adequado, 
garantindo a integridade do produto, com capacidade para até 12 (doze) 
quilos; obs. será considerada imprópria e será recusada, a embalagem 
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração; rotulagem: deve estar de acordo com a regulamentação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 11,70

Lote: 32
Descrição: Salsicha mista tipo hot dog, descrição do produto: produto 
cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais 
espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves), 
adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido 
em envoltório natural ou artificial, ou ainda por processo de extrusão, 
submetido a processo térmico adequado. será tolerada a adição de 
pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. a salsicha 
deverá ser congelada e armazenada à temperatura de -18°c (dezoito graus 
negativos) ou inferior, e transportada em condições que se preservem a 
qualidade e as características do produto congelado. o produto deverá 
estar de acordo com a legislação vigente; características do produto: a 
salsicha deverá ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado 
e conservação, não sendo permitida a substituição de toucinho por 
gorduras bovinas e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes 
de animais equinos, caninos, felinos nem tecidos inferiores, tais como 
pele e cartilagens (constar no laudo). a porcentagem de água ou gelo não 
deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. o produto não deverá 
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes 
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. 
não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou 
coloração sem uniformidade. o peso de cada salsicha deverá ser de 40 
(quarenta) a 50 (cinquenta) gramas; características sensoriais: aspecto: 
próprio; cor: própria, rosada, sem manchas pardacentas ou esverdeadas; 
odor/textura: próprio; características físico-químicas: amido: máximo 
de 2% p/p; umidade: máximo de 65% p/p; gordura: máximo de 20% 
p/p; proteína: mínimo 12% p/p; cloreto de sódio: máximo de 2% p/p; 
características microbiológicas e microscópicas: o produto não deverá 
conter materiais estranhos ao processo de industrialização, deverá estar 
isento de sujidades, parasitas e larvas, devendo seguir os padrões macro 
e microscópicos estabelecidos na resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 – 
Anvisa/MS; características toxicológicas: nitrito: máximo de 0,015/100 
g – expresso em nitrito de sódio (cítrico). nitrato: máximo de 0,030 
g/100 g – expresso em nitrato de sódio (cítrico); prazo de validade: 
o produto deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a 
partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: a vácuo, 
termo formada, atóxica, transparente e lacrada, resistente ao transporte 
e armazenamento, com capacidade para até 03 (três) quilos por 
embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada 
com fita adesiva, resistente ao transporte e armazenamento adequado, 
garantindo a integridade do produto, com capacidade para até 12 (doze) 
quilos. obs. será considerada imprópria e será recusada, a embalagem 
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração; rotulagem: deve estar de acordo com a regulamentação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 11,21

COTA RESERVADA

Lote: 47
Descrição: Lasanha à bolonhesa institucional, ingredientes básicos: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina 

moída, molho de tomate, ovo, presunto, queijo mussarela, óleo de soja, 
leite em pó, corantes naturais; valores nutricionais mínimos por 100 
(cem) gramas do produto: proteína: 12 grs. gorduras totais máx: 8 grs 
e ch máx. de 35 g; prazo de validade: o produto deverá ter validade de 
3 meses, sob temperatura de -12°c (doze graus negativos); embalagem: 
embalagem primária: bandeja de lasanha, pesando, no mínimo, 5 kg, 
embalados em plástico próprio para alimentos, lacradas; embalagem 
secundária: caixa de papelão com capacidade para 2 bandejas de lasanha; 
rotulagem: deverá estar de acordo com a regulamentação vigente.
Unidade: KG
Marca: Livenza Massas
Valor Unitário: R$ 19,30

Lote: 48
Descrição: Linguiça calabresa, descrição do produto: carnes preparadas 
embutidas ou embutidos. são produtos elaborados com carnes ou outros 
tecidos animais comestíveis, curados ou não, condimentados, cozidos 
ou não, defumados e dessecados ou apenas defumados, adicionados ou 
não de gorduras, tendo como envoltório natural tripas, bexigas ou outras 
membranas animais ou envoltório plástico apropriado. classificação: 
linguiça calabresa é o produto obtido principalmente de carne suína, 
curado, adicionado de ingredientes, devendo ter o sabor característico 
de pimenta calabresa, submetida ou não ao processo de estufagem 
ou similar para desidratação e/ou cozimento, sendo o processo de 
defumação opcional; características do produto: os embutidos deverão 
ser preparados de carne suína moída e outros tecidos/carnes de animais 
em perfeito estado de conservação. podem entrar em sua composição: 
sal, água, condimentos naturais; não é permitido o uso de sangue com 
fibrina, e a desfibrinação não poderá ser feita à mão. não será permitido 
o emprego de matérias-primas de qualidade ou em porções diferentes 
das constantes da fórmula aprovada. nos embutidos não poderão ser 
adicionados tecidos inferiores. a linguiça, depois de embutida, deverá 
ser atada em seções mais ou menos uniformes. os embutidos não deverão 
apresentar a superfície úmida, pegajosa, exsudato líquido, ou partes 
flácidas ou de consistência anormal com indícios de fermentação pútrida. 
os embutidos; deverão ser manipulados em boas condições de higiene. as 
tripas e membranas de animais empregados no envoltório deverão estar 
rigorosamente limpas e sofrer lavagem imediatamente antes de seu uso. 
os envoltórios não deverão estar perfurados por parasitos. o embutido 
poderá ser envasado, e nesse caso, deverá ser submetido ao teste de 
esterilidade indicado na norma para carnes preparadas envasadas. nos 
embutidos não será permitida a adição de corantes artificiais; toda carne 
utilizada para o preparo de linguiças deverá ter sido submetida aos 
processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo decreto nº 30.691 
de 29/03/1952; ingredientes: carne suína, carne mecanicamente separada 
de aves, gordura suína, proteína texturizada de soja, sal, açúcar, leite 
em pó, fibra de trigo, regulador de acidez lactato de sódio estabilizante 
polifosfato de sódio, tripolifosfato de sódio e pirofosfatodissódico, 
realçador de sabor glutamato monossódico, aroma de fumaça, de 
pimenta calabresa e de pimenta preta, antioxidante eritorbato de 
sódio, corantes: caramelo iv e carmim conservador nitrito de sódio. 
contém glúten; 2.1 – características sensoriais: próprias do produto; 
2.2 – características físico-químicas: gordura máx: 30%. proteína: 
18%. o produto deverá seguir os estabelecidos na legislação vigente; 
características microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos 
estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/
MS; características macroscópicas e microscópicas: serão adotados 
os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 – 
Anvisa/MS; prazo de validade: o produto deverá ter validade mínima de 
2 (dois) meses, a partir da data de fabricação do produto; embalagem: 
embalagem primária: deverá ser de saco de polietileno, poliéster ou 
similar, hermeticamente fechado a vácuo, cry-o-vac ou mult-vac, termo 
encolhível, resistente, transparente, atóxico, contendo de 1 até 2,5 kg; 
embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado, totalmente 
lacradas com fita adesiva plastificada ou similar, com capacidade para 
até 10 kg; obs. será considerada imprópria e será recusada a embalagem 
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou à 
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deterioração; rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 17,30

Lote: 49
Descrição: Linguiça de frango, ingredientes: carne de frango, água, 
maltodextrina, sal, proteína vegetal de soja, especiarias naturais (pimenta, 
alho, cebola, pimenta branca e salsa) estabilizante tripolifosfato e 
pirofosfatotetrassódico, realçador de sabor glutamato monossódico, 
antioxidante eritorbato de sódio, conservadores nitrato e nitrito de sódio. 
o produto deverá ser elaborado de acordo com o regulamento técnico 
para condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação 
para estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos; 
características organolépticas: textura: característica; cor: característica; 
sabor: característico, odor: característico; características físico-químicas 
por 40 g: valor energético 140 kcal; carboidratos menores que 10 g; 
proteínas mínimas 9 g; gorduras totais máx. de 11 g; sódio máximo de 
400 mg; características microbiológicas: serão adotados os critérios e 
padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/
MS, em seu anexo i, publicada no D.O.U., seção i, em 10/01/01; 
características microscópicas: ausência de sujidades, parasitas e larvas; 
verificação da presença dos elementos histológicos dos ingredientes que 
compõem o produto; prazo de validade: 120 dias, a partir da data de 
fabricação; embalagem: embalagem primária: saco plástico grampeado 
com peso líquido de 5,0 kg; embalagem secundária: caixa de papelão, 
contendo 4 pacotes – peso líquido com até 20,00 kg; rotulagem: o 
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 15,50

Lote: 51
Descrição: Nhoque de mandioquinha, ingredientes básicos: farinha 
de trigo, margarina, ovo, sal, água e conservante; valores nutricionais 
mínimos por porção de 100 grs: carboidratos: 40 g; proteína: 4,0 g; fibra: 
1 g.; gordura máx de: 4 g; embalagem: embalagem primária: saco de 
polietileno atóxico, a vácuo, com capacidade para 1 (um) kg; embalagem 
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte 
e armazenamento, com capacidade para 10 kg.; validade: mínima de 60 
dias.
Unidade: KG
Marca: Livenza Massas
Valor Unitário: R$ 21,30

Lote: 63
Descrição: Salsicha de peru, descrição do produto: produto cárneo 
industrializado, obtido da emulsão de carne de peru, adicionado de 
ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório 
natural ou artificial, ou ainda, por processo de extrusão e submetido 
a um processo térmico adequado. será tolerada a adição de pequenas 
quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. a salsicha deverá 
ser congelada e armazenada à temperatura de -18°c (dezoito graus 
negativos) ou inferior, e transportada em condições que se preservem 
a qualidade e as características do produto congelado. o produto deverá 
estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC 
nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS, a resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 
– Anvisa/MS, portaria nº 167 1002 – SVS/MS, portaria nº 540 – SVS/
MS de 27/10/1997, decreto nº 12.486/78, da secretaria de saúde do 
estado de São Paulo, CVS – 6 de 1999, instrução normativa nº 4 de 2000 
da M.A.P.A.; características do produto: a salsicha deverá ser preparada 
com carnes de peru em perfeito estado e conservação, isenta de ossos, 
peles, aponevroses e cartilagens, não sendo permitida a substituição e 
o emprego de carnes de animais bovinos, equinos, caninos, felinos e 
outras espécies de aves e nem a utilização de gorduras provenientes de 
animais bovinos, equinos, caninos e felinos. a porcentagem de água ou 
gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. o produto 

não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação 
pútrida. não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas 
ou coloração sem uniformidade. o peso de cada salsicha deverá ser de 40 
(quarenta) a 50 (cinquenta) gramas; características sensoriais: aspecto: 
próprio; cor: própria, rosada, sem manchas pardacentas ou esverdeadas; 
odor/textura: próprio; características físico-químicas: amido: máximo 
de 2% p/p.; umidade: máximo de 65% p/p; gordura: máximo de 20% 
p/p; proteína: mínimo 12% p/p; cloreto de sódio: máximo de 2% p/p; 
características microbiológicas e microscópicas: o produto não deverá 
conter materiais estranhos ao processo de industrialização, deverá 
estar isento de sujidades, parasitas e larvas, devendo seguir os padrões 
macro e microscópicos estabelecidos na resolução RDC nº 175 de 
08/07/2003 – Anvisa/MS; características toxicológicas: nitrito: máximo 
de 0,015/100 g – expresso em nitrito de sódio (cítrico). nitrato: máximo 
de 0,030 g/100 g – expresso em nitrato de sódio (cítrico); prazo de 
validade: o produto deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) 
dias, a partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: 
a vácuo, termo formada, atóxica, transparente e lacrada, resistente ao 
transporte e armazenamento, com capacidade para até 3 (três) quilos por 
embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada 
com fita adesiva, resistente ao transporte e armazenamento adequado, 
garantindo a integridade do produto, com capacidade para até 12 (doze) 
quilos; obs. será considerada imprópria e será recusada, a embalagem 
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração; rotulagem: deve estar de acordo com a regulamentação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 11,70

Lote: 64
Descrição: Salsicha mista tipo hot dog, descrição do produto: produto 
cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais 
espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves), 
adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido 
em envoltório natural ou artificial, ou ainda por processo de extrusão, 
submetido a processo térmico adequado. será tolerada a adição de 
pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. a salsicha 
deverá ser congelada e armazenada à temperatura de -18°c (dezoito graus 
negativos) ou inferior, e transportada em condições que se preservem a 
qualidade e as características do produto congelado. o produto deverá 
estar de acordo com a legislação vigente; características do produto: a 
salsicha deverá ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado 
e conservação, não sendo permitida a substituição de toucinho por 
gorduras bovinas e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes 
de animais equinos, caninos, felinos nem tecidos inferiores, tais como 
pele e cartilagens (constar no laudo). a porcentagem de água ou gelo não 
deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. o produto não deverá 
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes 
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. 
não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou 
coloração sem uniformidade. o peso de cada salsicha deverá ser de 40 
(quarenta) a 50 (cinquenta) gramas; características sensoriais: aspecto: 
próprio; cor: própria, rosada, sem manchas pardacentas ou esverdeadas; 
odor/textura: próprio; características físico-químicas: amido: máximo 
de 2% p/p; umidade: máximo de 65% p/p; gordura: máximo de 20% 
p/p; proteína: mínimo 12% p/p; cloreto de sódio: máximo de 2% p/p; 
características microbiológicas e microscópicas: o produto não deverá 
conter materiais estranhos ao processo de industrialização, deverá estar 
isento de sujidades, parasitas e larvas, devendo seguir os padrões macro 
e microscópicos estabelecidos na resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 – 
Anvisa/MS; características toxicológicas: nitrito: máximo de 0,015/100 
g – expresso em nitrito de sódio (cítrico). nitrato: máximo de 0,030 
g/100 g – expresso em nitrato de sódio (cítrico); prazo de validade: 
o produto deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a 
partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: a vácuo, 



Atos do Poder Executivo

29

Sábado, 21 de julho de 2018 - n.º 2003 - 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

termo formada, atóxica, transparente e lacrada, resistente ao transporte 
e armazenamento, com capacidade para até 03 (três) quilos por 
embalagem; embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada 
com fita adesiva, resistente ao transporte e armazenamento adequado, 
garantindo a integridade do produto, com capacidade para até 12 (doze) 
quilos. obs. será considerada imprópria e será recusada, a embalagem 
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração; rotulagem: deve estar de acordo com a regulamentação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Sadia
Valor Unitário: R$ 11,21

Ata de Registro de Preços n.º 029/18
Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 13
Descrição: Iogurte com polpa de frutas, ingredientes básicos: leite 
parcialmente desnatado e/ou leite em pó parcialmente desnatado, açúcar, 
espessante, preparado de frutas (morango ou limão ou açaí com banana 
ou maracujá, aroma idêntico ao natural, acidulante, conservante e corante 
natural) e fermento lácteo; valores nutricionais mínimos por 200 g: vct= 
160 kcal, ch = 28 g e prot.= - 5 g; embalagem: embalagem primária: 
garrafas plásticas contendo 175 a 200 ml; embalagem secundária: caixa 
de papelão ou fardos plásticos reforçado, contendo 24 a 30 un; validade 
mínima: 45 dias após a fabricação; deverá possuir rotulagem completa 
conforme legislação vigente.
Unidade: UN
Marca: Salute
Valor Unitário: R$ 2,10

COTA RESERVADA

Lote: 45
Descrição: Iogurte com polpa de frutas, ingredientes básicos: leite 
parcialmente desnatado e/ou leite em pó parcialmente desnatado, açúcar, 
espessante, preparado de frutas (morango ou limão ou açaí com banana 
ou maracujá, aroma idêntico ao natural, acidulante, conservante e corante 
natural) e fermento lácteo; valores nutricionais mínimos por 200 g: vct= 
160 kcal, ch = 28 g e prot.= - 5 g; embalagem: embalagem primária: 
garrafas plásticas contendo 175 a 200 ml; embalagem secundária: caixa 
de papelão ou fardos plásticos reforçado, contendo 24 a 30 un; validade 
mínima: 45 dias após a fabricação; deverá possuir rotulagem completa 
conforme legislação vigente.
Unidade: UN
Marca: Salute
Valor Unitário: R$ 2,10

Ata de Registro de Preços n.º 030/18
Empresa: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 07
Descrição: Coxa e sobrecoxa de frango em cubos, assado, temperado 
e congelado, ingredientes básicos: cortes resfriados de frango(coxa e 
sobrecoxa sem osso e sem pele), água, sal, maltodextrina, estabilizante; 
características do produto: o produto deverá ser obtido a partir de aves 
sadias, abatidas sob prévia inspeção sanitária. a coxa e sobrecoxa 
deverá ser cortadas em cubos(aproximadamente 25 mm),adicionado os 
ingredientes, assados e embalados. o processamento deverá ter condições 
de qualidade, quanto às características físico-químicas, microbiológicas 
e microscópicas especificadas a seguir nos subitens deste; o produto 
deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a 

resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS; resolução RDC nº 
12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 
SVS/MS; portaria nº 6 – CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do 
MAA; portaria nº5 de 08/11/88. toda carne utilizada para o preparo do 
produto deverá ter sido submetido aos processos de inspeção prescritos 
no Riispoa, segundo decreto nº30.691, de 29/03/52; características 
sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor: própria, 
sem manchas pardacentas ou esverdeadas, sabor: próprio, odor: próprio, 
características físico-químicas: seguir os padrões estabelecidos pela 
legislação vigente; características microbiológicas: seguir os padrões 
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 
Anvisa/MS; características macroscópicas e microscópicas: o produto 
não deverá conter materiais estranhos ao processo de industrialização, 
e deverá seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela 
resolução RDC nº 75 de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS e resolução 
– CNNPA nº 12, de 1978; validade: o produto deverá ter validade 
mínima de 06 meses a partir da data de fabricação, em temperatura 
a – 18 ºc; embalagem: embalagem primária: o produto embalado em 
PEBD, transparente hermeticamente fechada por termossoldagem; 
resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido 
máximo de 02 a 03 quilos por embalagem; embalagem secundária: 
caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de 
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva ou 
similar, garantindo a integridade do produto durante todo seu período 
de validade e contendo no máximo 10 (dez) quilos por embalagem; obs. 
será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração; 
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 16,47

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

Lote: 09
Descrição: Filé de merluza do Alasca em pedaços, ingredientes: filé de 
peixe em tamanho padronizado, cortado em pedaços de 40 a 50 gramas, 
com cor natural de sua própria espécie, sem pele, sem gordura e sem 
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espinhos, congelado em processo IQF.; características organolépicas: 
aspecto: próprio; cor: própria; sabor (cozido): característico; odor 
(cozido): característico; característica físico-químicas: deverá seguir 
os padrões estabelecidos pela legislação vigente; características 
microbiológica: serão adotados os critérios e padrões estabelecidos 
na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/MS, características 
microscópicas: ausência de sujidades, parasitas e larvas; verificação da 
presença dos elementos histológicos dos ingredientes que compõem o 
produto; prazo de validade: 12 (doze) meses; embalagem: embalagem 
primária: embalagem com cry-o-vac, plástica, flexível, atóxica, resistente, 
transparente, com unidade de peso de 1 a 2 kg; embalagem secundária: 
caixa de papelão atóxica, firme, com toda descrição necessária para 
manter a qualidade e armazenamento do produto, lacradas contendo de 
10 a 16 kg; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Magic Fish
Valor Unitário: R$ 18,30

Lote: 22
Descrição: Pedaços de peixe congelado, temperados e empanados, 
descrição do produto: pedaços selecionados de peixes, adicionados de 
temperos, empanados e congelados; características do produto: carne de 
pescado (filé de merluza), sadios, moídos e homogeneizados acrescidos 
de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, 
farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, livres de 
parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras 
e cartilagens além de substâncias químicas; cada unidade do produto 
empanado deverá pesar aproximadamente entre 25 a 30 gramas em 
formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos-marinhos, etc.; 
valores nutricionais mínimos por 100 grs: vct : 170 kcal, prot: 12 g, gord.
máx de: 6 g, ch máx de: 16 g; o teor de sódio: deverá estar de acordo 
com a legislação vigente; características organolépticas: próprias do 
produto. não amolecido e nem pegajoso; características microscópicas e 
macroscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução 
RDC nº 175 de  08/07/2003 – Anvisa; características microbiológicas: 
serão adotados os critérios estabelecidos pela resolução RDC nº 12 e 
02/01/2001 para padrões microbiológicos; embalagem: embalagem 
primária: sacos de polietileno de alta densidade, próprio para o 
armazenamento do produto, com capacidade para até 2,5 quilos; 
embalagem secundária: caixas de papelão ondulado, lacrado com 
fita transparente e devidamente etiquetada, com capacidade para até 
10 quilos. validade: mínima de 04 (quatro) meses, a partir da data de 
fabricação; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Magic Fish
Valor Unitário: R$ 18,20

Lote: 23
Descrição: Pedaços empanados de carne de aves, ingredientes básicos 
do produto: carne de frango (peito de frango ou coxa e sobrecoxa), 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, farinha para 
empanar e pré empanar, sal, açúcar, água, dextrina, especiarias(alho 
e cebola), aromatizantes naturais; descrição do produto: o produto 
deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas sob prévia inspeção 
sanitária. a carne de galináceos em pedaços de peito ou coxa e 
sobrecoxa empanados e congelados deverá apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou 
encobrir alguma alteração e também não deverá ter carnes de outras 
aves de forma processada e compactada. os pedaços de carne de aves 
empanados deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de penas, 
penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, queimaduras por 
congelamento, bolores e limo na superfície, com coloração normal e 
uniforme. cada unidade deverá pesar aproximadamente 18 (dezoito) 
gramas. o produto deverá ser armazenado em temperaturas inferiores a 
15º c (quinze graus negativos) e transportado em temperaturas inferiores 

a 8º c (oito graus negativos); características sensoriais: textura/aspecto: 
característico, não amolecido e nem pegajoso; cor: característico, sabor: 
característico, odor: característico; características físico-químicas por 
100 g do produto: carboidratos totais: máx. de 20 g, sódio máx de 500 
mg; gordura: máx. de 15%, proteína: mínimo de 10%; características 
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos 
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS; características 
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais 
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões 
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08 
de julho de 2003, Anvisa/MS; 2.5. caraterísticas toxicológicas: nitrito 
.......... máximo de 0,015 g/100 g expresso em nitrito de sódio (crítico); 
nitrato .......... máximo de 0,030 g/100 g expresso em nitrato de sódio 
(crítico); corantes artificiais .......... ausência (crítico); validade: o 
produto deverá ter validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da 
data de fabricação; embalagem: embalagem primária: PEBD impresso, 
transparente, resistente e atóxica, compatível ao contato direto com 
alimentos. lacre por termo soldagem. capacidade de acondicionamento 
de 2,5 kg. embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, resistente 
ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento. 
lacrada por fita gomada identificada pelo nome da empresa e fita arquear, 
para garantia de inviolabilidade. capacidade máxima de 10 kg. obs. será 
considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração; 
rotulagem: deverá estar de acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Baita
Valor Unitário: R$ 17,10

COTA RESERVADA

Lote: 39
Descrição: Coxa e sobrecoxa de frango em cubos, assado, temperado 
e congelado, ingredientes básicos: cortes resfriados de frango(coxa e 
sobrecoxa sem osso e sem pele), água, sal, maltodextrina, estabilizante; 
características do produto: o produto deverá ser obtido a partir de aves 
sadias, abatidas sob prévia inspeção sanitária. a coxa e sobrecoxa 
deverá ser cortadas em cubos(aproximadamente 25 mm),adicionado os 
ingredientes, assados e embalados. o processamento deverá ter condições 
de qualidade, quanto às características físico-químicas, microbiológicas 
e microscópicas especificadas a seguir nos subitens deste; o produto 
deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a 
resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS; resolução RDC nº 
12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 
SVS/MS;  portaria nº 6 – CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do 
MAA; portaria nº5 de 08/11/88. toda carne utilizada para o preparo do 
produto deverá ter sido submetido aos processos de inspeção prescritos 
no Riispoa, segundo decreto nº30.691, de 29/03/52; características 
sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor: própria, 
sem manchas pardacentas ou esverdeadas, sabor: próprio, odor: próprio, 
características físico-químicas: seguir os padrões estabelecidos pela 
legislação vigente; características microbiológicas: seguir os padrões 
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 
Anvisa/MS; características macroscópicas e microscópicas: o produto 
não deverá conter materiais estranhos ao processo de industrialização, 
e deverá seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela 
resolução RDC nº 75 de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS e resolução 
– CNNPA nº 12, de 1978; validade: o produto deverá ter validade 
mínima de 06 meses a partir da data de fabricação, em temperatura 
a – 18 ºc; embalagem: embalagem primária: o produto embalado em 
PEBD, transparente hermeticamente fechada por termossoldagem; 
resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido 
máximo de 02 a 03 quilos por embalagem; embalagem secundária: 
caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de 
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva ou 
similar, garantindo a integridade do produto durante todo seu período 
de validade e contendo no máximo 10 (dez) quilos por embalagem; obs. 
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será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração; 
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 16,47

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

Ata de Registro de Preços n.º 031/18
Empresa: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 18
Descrição: Mortadela fatiada: 1) descrição: entende-se por mortadela, 
o produto cárneo industrializado, obtido de uma emulsão das carnes de 
suínos, bovinos e de aves, acrescido ou não de toucinho, adicionado de 
ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, em diferentes 
formas, e submetido ao tratamento térmico adequado. 2. características 
do produto: o embutido deverá ser preparado com carnes de diferentes 
espécies de animais de açougue (carne suína, carne mecanicamente 
separada de aves, carne bovina, toucinho suíno, miúdo de suíno, pele 
de frango), carnes mecanicamente separadas, até o limite máximo de 
60%, miúdos comestíveis de diferentes espécies de animais de açougue, 
pele e tendões no limite máximo de 10% e gorduras. não é permitido 
o uso de sangue com fibrina e a desfibrinação não poderá ser feita à 
mão. não será permitido o emprego de matérias-primas de qualidade 
ou em proporções diferentes das constantes da fórmula aprovada. 
a mortadela, depois de embutida deverá ser atada em seções mais 
ou menos uniformes. o embutido não deverá apresentar a superfície 
úmida, pegajosa, exsudato líquido, ou partes flácidas ou de consistência 
anormal com indícios de fermentação pútrida. o embutido deverá 
ser manipulado em condições higiênico-sanitárias satisfatórias. os 
envoltórios não deverão estar perfurados por parasitas. no embutido 
não será permitida a adição de corantes artificiais. o produto deve ser 
transportado em condições que preservem tanto as características do 

alimento, como também a qualidade do mesmo quanto às características 
físico-químicas, microbiológicas e microscópicas especificadas nos 
subitens deste. o produto deverá estar de acordo com a legislação 
vigente, em especial: a resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/
MS; resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS, portaria nº 
1002/1004 de 11/12/98 SVS/MS; portaria nº540 de 27/10/97 – SVS/MS; 
portaria nº 6 – CVS/99;  portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; instrução 
normativa nº 4 de 31/03/00; instrução normativa nº20 de 21/07/99 – 
MAA. toda a carne usada para elaboração da mortadela deverá ter sido 
submetida aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo 
decreto nº30.691, de 29/03/52. o produto deverá estar de acordo com 
as normas técnicas de alimentos (nt5) do decreto estadualnº12.436 de 
20/10/78, 2) características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido 
e nem pegajoso; cor: própria, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, 
sabor e odor: próprio; 3) características físico-químicas: umidade: 
máximo de 65% proteína: mínimo de 12% gordura: máximo de 30%, 
carboidrato: máximo de 10% amido: máximo de 5%; 3) características 
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela 
resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS.2.4.; 4) características 
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais 
estranhos ao processo de industrialização, isento de sujidades, parasitas 
e larvas, devendo seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos 
pela resolução RDC nº 175 de 08 de julho de 2003,  Anvisa/MS; 5) 
validade: o produto deverá ter validade mínima de 45 (quarenta e cinco) 
dias a partir da data de fabricação; 6) embalagem: embalagem primária: 
o produto deverá ser resfriado, em saco plástico leitoso, atóxico, a 
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem 
furos e sem acúmulos com rótulo adesivo. resistente ao transporte e 
armazenamento, contendo peso líquido de 0,2(duzentas) a 1,5 kg (um e 
meio) por embalagem, 15 a 20 gramas por fatia; embalagem secundária: 
caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de 
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva 
ou similar, com peso máximo de 10 (dez) quilos por embalagem; 7) 
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 11,38

Lote: 29
Descrição: Quibe de carne bovina, descrição do produto: carne bovina, 
água, gordura bovina, cebola, hortelã, pimenta síria, alho, proteína 
de soja, proteína animal de colágeno, sal, farinha de trigo integral, e 
eritorbato de sódio (antioxidante e316). contém glúten; característica 
do produto: deverá apresentar-se ovalado, com coloração marrom clara, 
textura macia, odor e sabor característico; características organolépticas: 
próprias do produto. características macroscópicas e microscópicas: 
serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 
08/07/2003 – Anvisa; características microbiológicas: serão adotados os 
critérios estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 para 
padrões microbiológicos; 2.4 – valores mínimos por porção de 80 (oitenta) 
gramas: proteína: 9,0 g; gordura total máx de: 8 g; fibra alimentar: 1,0 g; 
sódio (na) max. de: 280 mg; carboidratos: 10 g; vct: 145 kcal; embalagem:   
embalagem primária: de polietileno atóxica, transparente e resistente, 
com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, 
sem perfurações; peso líquido: 2 kg; embalagem secundária: caixas de 
papelão ondulada reforçada, lacrada com fita adesiva. resistente a danos 
durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu 
período de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condições 
de armazenagem recomendados. acondicionamento na caixa: 02 pacotes 
de 2 kg por caixa de papelão; peso líquido: 4 kg; 4 – prazo de validade: 
6 meses (180 dias) a contar da data de fabricação; 5 – rotulagem: o 
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e com o 
código de defesa do consumidor.
Unidade: KG
Marca: Friboi
Valor Unitário: R$ 11,24
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COTA RESERVADA

Lote: 50
Descrição: Mortadela fatiada: 1) descrição: entende-se por mortadela, 
o produto cárneo industrializado, obtido de uma emulsão das carnes de 
suínos, bovinos e de aves, acrescido ou não de toucinho, adicionado de 
ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, em diferentes 
formas, e submetido ao tratamento térmico adequado. 2. características 
do produto: o embutido deverá ser preparado com carnes de diferentes 
espécies de animais de açougue (carne suína, carne mecanicamente 
separada de aves, carne bovina, toucinho suíno, miúdo de suíno, pele 
de frango), carnes mecanicamente separadas, até o limite máximo de 
60%, miúdos comestíveis de diferentes espécies de animais de açougue, 
pele e tendões no limite máximo de 10% e gorduras. não é permitido 
o uso de sangue com fibrina e a desfibrinação não poderá ser feita à 
mão. não será permitido o emprego de matérias-primas de qualidade 
ou em proporções diferentes das constantes da fórmula aprovada. 
a mortadela, depois de embutida deverá ser atada em seções mais 
ou menos uniformes. o embutido não deverá apresentar a superfície 
úmida, pegajosa, exsudato líquido, ou partes flácidas ou de consistência 
anormal com indícios de fermentação pútrida. o embutido deverá 
ser manipulado em condições higiênico-sanitárias satisfatórias. os 
envoltórios não deverão estar perfurados por parasitas. no embutido 
não será permitida a adição de corantes artificiais. o produto deve ser 
transportado em condições que preservem tanto as características do 
alimento, como também a qualidade do mesmo quanto às características 
físico-químicas, microbiológicas e microscópicas especificadas nos 
subitens deste. o produto deverá estar de acordo com a legislação 
vigente, em especial: a resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/
MS; resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS, portaria nº 
1002/1004 de 11/12/98 SVS/MS; portaria nº540 de 27/10/97 – SVS/MS; 
portaria nº 6 – CVS/99;  portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; instrução 
normativa nº 4 de 31/03/00; instrução normativa nº20 de 21/07/99 – 
MAA. toda a carne usada para elaboração da mortadela deverá ter sido 
submetida aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo 
decreto nº30.691, de 29/03/52. o produto deverá estar de acordo com 
as normas técnicas de alimentos (nt5) do decreto estadualnº12.436 de 
20/10/78, 2) características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido 
e nem pegajoso; cor: própria, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, 
sabor e odor: próprio; 3) características físico-químicas: umidade: 
máximo de 65% proteína: mínimo de 12% gordura: máximo de 30%, 
carboidrato: máximo de 10% amido: máximo de 5%; 3) características 
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela 
resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS.2.4.; 4) características 
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais 
estranhos ao processo de industrialização, isento de sujidades, parasitas 
e larvas, devendo seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos 
pela resolução RDC nº 175 de 08 de julho de 2003,  Anvisa/MS; 5) 
validade: o produto deverá ter validade mínima de 45 (quarenta e cinco) 
dias a partir da data de fabricação; 6) embalagem: embalagem primária: 
o produto deverá ser resfriado, em saco plástico leitoso, atóxico, a 
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem 
furos e sem acúmulos com rótulo adesivo. resistente ao transporte e 
armazenamento, contendo peso líquido de 0,2(duzentas) a 1,5 kg (um e 
meio) por embalagem, 15 a 20 gramas por fatia; embalagem secundária: 
caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de 
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva 
ou similar, com peso máximo de 10 (dez) quilos por embalagem; 7) 
rotulagem: deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 11,38

Lote: 52
Descrição: Patinho bovino congelado, descrição do objeto: carne 
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções 
veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições 

higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no 
corte: patinho. o patinho é o corte constituído das massas musculares 
da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. o corte é obtido 
pela liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior 
do fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da 
retirada da rótula; características do produto: durante o processamento 
deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura 
máxima de 5%,cartilagem e máx. 3% de aponevroses). a carne bovina 
corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva 
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
qualquer alteração. deverá ser cortada em tiras ou cubos e submetida 
a processo de congelamento IQF; características sensoriais: aspecto: 
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo 
de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria 
nº 5 de 8/11/88; característica físico-químicas deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas: 
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução 
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e 
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução 
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa; prazo de validade: o produto deve 
ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação; 
embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na 
superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente, 
termo – soldada, peso líquido de 01 (um) a 02 (dois) quilos; embalagem: 
embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo até 
20 quilos; obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o 
produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito 
armazenamento do produto; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de 
acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Friboi
Valor Unitário: R$ 21,90

Lote: 61
Descrição: Quibe de carne bovina, descrição do produto: carne bovina, 
água, gordura bovina, cebola, hortelã, pimenta síria, alho, proteína 
de soja, proteína animal de colágeno, sal, farinha de trigo integral, e 
eritorbato de sódio (antioxidante e316). contém glúten; característica 
do produto: deverá apresentar-se ovalado, com coloração marrom clara, 
textura macia, odor e sabor característico; características organolépticas: 
próprias do produto. características macroscópicas e microscópicas: 
serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 
08/07/2003 – Anvisa; características microbiológicas: serão adotados os 
critérios estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 para 
padrões microbiológicos; 2.4 – valores mínimos por porção de 80 (oitenta) 
gramas: proteína: 9,0 g; gordura total máx de: 8 g; fibra alimentar: 1,0 g; 
sódio (na) max. de: 280 mg; carboidratos: 10 g; vct: 145 kcal; embalagem:   
embalagem primária: de polietileno atóxica, transparente e resistente, 
com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, 
sem perfurações; peso líquido: 2 kg; embalagem secundária: caixas de 
papelão ondulada reforçada, lacrada com fita adesiva. resistente a danos 
durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu 
período de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condições 
de armazenagem recomendados. acondicionamento na caixa: 02 pacotes 
de 2 kg por caixa de papelão; peso líquido: 4 kg; 4 – prazo de validade: 
6 meses (180 dias) a contar da data de fabricação; 5 – rotulagem: o 
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e com o 
código de defesa do consumidor.
Unidade: KG
Marca: Friboi
Valor Unitário: R$ 11,24

Lote: 62
Descrição: Requeijão cremoso, ingredientes básicos: leite, creme de leite, 
cloreto de sódio(sal), fermento lácteo, estabilizantes e conservantes; não 
poderá conter amido na composição; valores nutricionais mínimos por 
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30 g: c.h. -0,7 g, prot. - 3,0 g, gordura total: 6 g; embalagem: embalagem 
primária: copo composto por polipropileno translúcido, tampa de 
alumínio e tampa composta por polipropileno, com capacidade para 
até 250 grs ou baldes de polipropileno (inodoro, atóxico, opaco), com 
tampa e lacre externo contendo até 1 kg; embalagem secundária: caixa 
de papelão, reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 24 
unidades ou 5 a 6 baldes. obs. deverá ter validade mínima de 120 dias a 
partir da data de fabricação.
Unidade: PO
Marca: Vigor
Valor Unitário: R$ 5,75

Ata de Registro de Preços n.º 032/18
Empresa: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 24
Descrição: Peito de frango em cubos congelado, descrição do produto: 
carne de frango limpa, peito em cubos, sem as respectivas peles e ossos e 
cartilagens. manipulada em condições higiênicas adequadas, proveniente 
de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária; a carne de frango 
deverá ser congelado à temperatura de 18 (dezoito) ºc e transportada em 
condições que preservem tanto as características do alimento congelado, 
como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-
químicas, microbiológicas e microscópicas; características do produto: 
a carne de peito de frango deverá apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. deverá ser cortada em cubos e submetida a processo 
de congelamento IQF; características sensoriais: próprias do produto; 
características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões 
estabelecidos na resolução RDC nº 12, de 02/01/01, Anvisa/MS; 
características macroscópicas e microbiológicas: serão adotados os 
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 – 
Anvisa; validade: o produto deve ter validade mínima de 10 meses, a 
partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: saco de 
polietileno atóxico, leitoso ou transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento, grampeado mecanicamente ou termossoldado com 
capacidade de 1,0 (um quilo), contendo apenas 1 (um) tipo de corte; 
embalagem: embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, 
resistente ao impacto e às condições de estocagem, lacrada com fita de 
arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, com capacidade para 
até 15 (quinze) quilos, contendo apenas 1 (um) tipo de corte; obs: será 
considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 
inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, 
ou que não permita o perfeito armazenamento; rotulagem: o produto 
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Baita
Valor Unitário: R$ 14,49

COTA RESERVADA

Lote: 55
Descrição: Pedaços empanados de carne de aves, ingredientes básicos 
do produto: carne de frango (peito de frango ou coxa e sobrecoxa), 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, farinha para 
empanar e pré empanar, sal, açúcar, água, dextrina, especiarias(alho 
e cebola), aromatizantes naturais; descrição do produto: o produto 
deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas sob prévia inspeção 
sanitária. a carne de galináceos em pedaços de peito ou coxa e 
sobrecoxa empanados e congelados deverá apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou 
encobrir alguma alteração e também não deverá ter carnes de outras 
aves de forma processada e compactada. os pedaços de carne de aves 
empanados deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de penas, 

penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, queimaduras por 
congelamento, bolores e limo na superfície, com coloração normal e 
uniforme. cada unidade deverá pesar aproximadamente 18 (dezoito) 
gramas. o produto deverá ser armazenado em temperaturas inferiores a 
15º c (quinze graus negativos) e transportado em temperaturas inferiores 
a 8º c (oito graus negativos); características sensoriais: textura/aspecto: 
característico, não amolecido e nem pegajoso; cor: característico, sabor: 
característico, odor: característico; características físico-químicas por 
100 g do produto: carboidratos totais: máx. de 20 g, sódio máx de 500 
mg; gordura: máx. de 15%, proteína: mínimo de 10%; características 
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos 
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS; características 
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais 
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões 
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08 
de julho de 2003, Anvisa/MS; 2.5. caraterísticas toxicológicas: nitrito 
.......... máximo de 0,015 g/100 g expresso em nitrito de sódio (crítico); 
nitrato .......... máximo de 0,030 g/100 g expresso em nitrato de sódio 
(crítico); corantes artificiais .......... ausência (crítico); validade: o 
produto deverá ter validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da 
data de fabricação; embalagem: embalagem primária: PEBD impresso, 
transparente, resistente e atóxica, compatível ao contato direto com 
alimentos. lacre por termo soldagem. capacidade de acondicionamento 
de 2,5 kg. embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, resistente 
ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento. 
lacrada por fita gomada identificada pelo nome da empresa e fita arquear, 
para garantia de inviolabilidade. capacidade máxima de 10 kg. obs. será 
considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração; 
rotulagem: deverá estar de acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Baita
Valor Unitário: R$ 18,00

Lote: 56
Descrição: Peito de frango em cubos congelado, descrição do produto: 
carne de frango limpa, peito em cubos, sem as respectivas peles e ossos e 
cartilagens. manipulada em condições higiênicas adequadas, proveniente 
de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária; a carne de frango 
deverá ser congelado à temperatura de 18 (dezoito) ºc e transportada em 
condições que preservem tanto as características do alimento congelado, 
como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-
químicas, microbiológicas e microscópicas; características do produto: 
a carne de peito de frango deverá apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. deverá ser cortada em cubos e submetida a processo 
de congelamento IQF; características sensoriais: próprias do produto; 
características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões 
estabelecidos na resolução RDC nº 12, de 02/01/01, Anvisa/MS; 
características macroscópicas e microbiológicas: serão adotados os 
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 – 
Anvisa; validade: o produto deve ter validade mínima de 10 meses, a 
partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: saco de 
polietileno atóxico, leitoso ou transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento, grampeado mecanicamente ou termossoldado com 
capacidade de 1,0 (um quilo), contendo apenas 1 (um) tipo de corte; 
embalagem: embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, 
resistente ao impacto e às condições de estocagem, lacrada com fita de 
arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, com capacidade para 
até 15 (quinze) quilos, contendo apenas 1 (um) tipo de corte; obs: será 
considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 
inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, 
ou que não permita o perfeito armazenamento; rotulagem: o produto 
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Baita
Valor Unitário: R$ 14,49
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Ata de Registro de Preços n.º 033/18
Empresa: MG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP.

COTA RESERVADA

Lote: 38
Descrição: Carne moída de suíno, descrição do produto: carne do pernil 
oriundo da porção traseira e ou dianteira do bovino, obtido através da 
desossa. em seguida retiram-se as peças e processa a moagem; após 
serão embalados, selados e congelados em processo IQF; características 
do produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem 
(eliminação dos excessos, de gordura ter máximo de 5% e máx. 3% de 
aponevroses); a carne deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade 
e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração; características sensoriais: aspecto: próprio 
da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo de corte: 
característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5 
de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas: 
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução 
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e 
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução 
RDC nº 175 de 08/07/2003 Anvisa; prazo de validade: o produto deve 
ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação; 
embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de 
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, 
atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 01 (um) a 02 (dois) 
quilos; embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, resistente 
ao impacto e às condições de estocagem congelada, lacrada com fita 
gomada identificada com o nome da empresa e fita de arquear, garantindo 
a inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg; obs: será recusada a 
embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto; 
rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 17,05

Lote: 46
Descrição: Lagarto carne bovina congelada, descrição do objeto: carne 
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob prévia 
inspeção veterinária, procedente de quarto traseiro, manipulada em 
condições higiênicas satisfatórias, congelada, aparada e apresentada 
no corte lagarto. o lagarto é o corte constituído na massa muscular 
localizada entre o coxão duro e o coxão mole. o corte é obtido pela 
liberação à faca, das massas musculares aderidas ao coxão mole, 
coxão duro e músculo mole. características do produto: durante o 
processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação do excesso 
de gordura, cartilagem e aponevroses). o produto deverá apresentar no 
máximo 7% de gordura, máximo de 3% de aponevroses e ser isento 
de cartilagens. a carne bovina congelada no corte lagarto deverá 
apresentar-se livre de parasitas, sujidade, larva e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. o 
produto deverá ser congelado à temperatura de -18º c (dezoito graus 
negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto 
as características do alimento congelado, como também a qualidade 
do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e 
microscópicas especificadas nos subitens deste. o produto deverá estar 
de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC nº 
175 de 08/07/2003 Anvisa/MS resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 
Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; portaria 
nº 6 CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de 
08/11/88. toda a carne usada para elaboração do produto deverá ter sido 
submetida aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo 

decreto nº 30.691, de 29/03/52. o produto deverá estar de acordo com 
as normas técnicas de alimentos (nt3) do decreto estadual nº 12.436 de 
20/10/78; características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e 
nem pegajoso; cor: própria, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; 
sabor: próprio; odor: próprio; o tipo de corte deverá ser característico 
da peça, conforme padrão descrito pela portaria nº 5 de 08/11/88, 
Sipa/Dipoa; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente, características: características 
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos 
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS; características 
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais 
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões 
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 
08 de julho de 2003, Anvisa/MS; prazo de validade: o produto deverá 
ter validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação; 
embalagem: embalagem primária: o produto deverá estar congelado, em 
embalagem atóxica, á vácuo ou Cryovac, lacrada, contendo peso líquido 
de 1 a 2 quilos; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado 
resistente ao impacto e às condições de estocagem e armazenamento 
totalmente lacradas com fita adesiva ou similar, garantindo a integridade 
do produto durante todo seu período de validade e contendo de 10 
(dez) a 20 (vinte) quilos por embalagem; será considerada imprópria e 
será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o 
produto à contaminação e/ou deterioração. rotulagem: deverá estar de 
acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 24,79

Ata de Registro de Preços n.º 034/18
Empresa: MULTI BEEF COMERCIAL LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 26
Descrição: Presunto cozido fatiado: 1 – ingredientes básicos: carne suína 
(pernil), água, xarope de glicose desidratada, sal refinado, regulador de 
acidez: lactato de sódio, proteína de soja, aromas naturais, estabilizantes: 
tripolifosfato de sódio e polifosfato de sódio, espessante carragena, 
realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante e ritorbato de 
sódio, conservantes nitrito de sódio e nitrato de sódio e corante natural 
carmim de cochonilha. não contém glúten; 2 – valores mínimos por 40 g 
(3 fatias): valor energético 38kcal – 161 kj – 2%vd(*); carboidratos 0,8 
g – 0%vd(*); proteínas 6,2 g – 8%vd(*); gordura total 1,0 g – 2%vd(*); 
gordura saturada 0,5 g – 2%vd(*); gordura trans zero – vd(**) fibra 
alimentar zero – 0%vd(*); sódio 415 mg – 17%vd(*); 3 – temperatura 
de conservação e validade. embalagem: embalagem primária fechada: 
manter o produto sob refrigeração de +4ºc a +8 ºc, por no mín. 45 dias; 
embalagem primária aberta: manter o produto sob refrigeração de +4ºc 
a +8 ºc, por até 3 dias; temperatura de transporte: transportar o produto 
em veículo refrigerado até +8ºc; 4 – embalagem: 4.1 – embalagem 
primária: plástica atóxica, termossoldada, a vácuo contendo 0,5 g a 1,5 
kg, pesando 17 a 20 g por fatia; embalagem secundária: caixa de papelão 
com o logo impresso e etiqueta com os dados do produto; quantidade 
acondicionada por caixa: até 10 quilos; 5 – rotulagem: o produto deverá 
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: San Valentim
Valor Unitário: R$ 21,60

Lote: 28
Descrição: Queijo tipo mussarela fatiada, características gerais: entende-
se por queijo tipo mussarela, o queijo obtido pela filagem da massa 
acidificada (produto intermediário obtido por coagulação do leite por 
meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas) completada 
ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. esse queijo deverá ter 
o teor de umidade de no máximo 55% e matéria gorda de no mínimo 
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35%, sendo considerado como queijo de alta umidade e semi-gordo; de 
consistência semidura, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda 
e o grau de maturação. de textura compacta, eventualmente poderá 
apresentar aberturas mecânicas, não possuindo crosta ou olhaduras. 
deve apresentar coloração branca à levemente amarelada uniforme. o 
sabor e odor lácteo são pouco desenvolvidos. deverá ser fatiada com 
15 a 20 g por fatia; o produto deverá estar de acordo com os padrões 
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/01 
– Anvisa; o produto deverá ser de primeira qualidade; composição 
básica: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e 
sal;  valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: gordura total: 
24 g prot: 26 g; validade: mínima de 02 meses; embalagem: embalagem 
primária: a vácuo, tipo cryovac, termoformada, transparente, atóxica 
com capacidade de 0,5 g a 1,5 kg, com 17 a 20 g por fatia; embalagem 
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte 
e armazenamento, capacidade de até 10 kg; a rotulagem deverá seguir 
a lei vigente.
Unidade: KG
Marca: San Valentim
Valor Unitário: R$ 27,30

Ata de Registro de Preços n.º 035/18
Empresa: NATURA ALIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 
DE CARNES EIRELI EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 27
Descrição: Queijo processado pasteurizado sabor prato fatiado, descrição 
do produto: queijo prato processado, fatiado e refrigerado; composição 
básica: queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, coalho e 
corante natural de urucum), água, gordura vegetal, leite em pó desnatado, 
amido modificado, soro de leite em pó; proteína concentrada de leite, 
sal, maltodextrina, estabilizantes, aroma natural idêntico de queijo prato 
e corante natural; valores nutricionais por 100 (cem) gramas do produto: 
proteína 18 g, lipídeos 26 g, vct 300 kcal; prazo de validade mínima: 
60 dias sob refrigeração; embalagem: embalagem primária: polietileno 
biorientado, transparente, atóxico, termossoldado, pesando de 12 a 17 g 
por fatia; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado, 
resistente, contendo até 2,5 kg. rotulagem: deverá seguir a legislação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Dargon
Valor Unitário: R$ 29,69

COTA RESERVADA

Lote: 58
Descrição: Presunto cozido fatiado: 1 – ingredientes básicos: carne suína 
(pernil), água, xarope de glicose desidratada, sal refinado, regulador de 
acidez: lactato de sódio, proteína de soja, aromas naturais, estabilizantes: 
tripolifosfato de sódio e polifosfato de sódio, espessante carragena, 
realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante e ritorbato de 
sódio, conservantes nitrito de sódio e nitrato de sódio e corante natural 
carmim de cochonilha. não contém glúten; 2 – valores mínimos por 40 g 
(3 fatias): valor energético 38kcal – 161 kj – 2%vd(*); carboidratos 0,8 
g – 0%vd(*); proteínas 6,2 g – 8%vd(*); gordura total 1,0 g – 2%vd(*); 
gordura saturada 0,5 g – 2%vd(*); gordura trans zero – vd(**) fibra 
alimentar zero – 0%vd(*); sódio 415 mg – 17%vd(*); 3 – temperatura 
de conservação e validade. embalagem: embalagem primária fechada: 
manter o produto sob refrigeração de +4ºc a +8 ºc, por no mín. 45 dias; 
embalagem primária aberta: manter o produto sob refrigeração de +4ºc 
a +8 ºc, por até 3 dias; temperatura de transporte: transportar o produto 
em veículo refrigerado até +8ºc; 4 – embalagem: 4.1 – embalagem 
primária: plástica atóxica, termossoldada, a vácuo contendo 0,5 g a 1,5 
kg, pesando 17 a 20 g por fatia; embalagem secundária: caixa de papelão 
com o logo impresso e etiqueta com os dados do produto; quantidade 

acondicionada por caixa: até 10 quilos; 5 – rotulagem: o produto deverá 
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 25,41

Lote: 59
Descrição: Queijo processado pasteurizado sabor prato fatiado, descrição 
do produto: queijo prato processado, fatiado e refrigerado; composição 
básica: queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, coalho e 
corante natural de urucum), água, gordura vegetal, leite em pó desnatado, 
amido modificado, soro de leite em pó; proteína concentrada de leite, 
sal, maltodextrina, estabilizantes, aroma natural idêntico de queijo prato 
e corante natural; valores nutricionais por 100 (cem) gramas do produto: 
proteína 18 g, lipídeos 26 g, vct 300 kcal; prazo de validade mínima: 
60 dias sob refrigeração; embalagem: embalagem primária: polietileno 
biorientado, transparente, atóxico, termossoldado, pesando de 12 a 17 g 
por fatia; embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado, 
resistente, contendo até 2,5 kg. rotulagem: deverá seguir a legislação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Dargon
Valor Unitário: R$ 29,69

Lote: 60
Descrição: Queijo tipo mussarela fatiada, características gerais: entende-
se por queijo tipo mussarela, o queijo obtido pela filagem da massa 
acidificada (produto intermediário obtido por coagulação do leite por 
meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas) completada 
ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. esse queijo deverá ter 
o teor de umidade de no máximo 55% e matéria gorda de no mínimo 
35%, sendo considerado como queijo de alta umidade e semi-gordo; de 
consistência semidura, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda 
e o grau de maturação. de textura compacta, eventualmente poderá 
apresentar aberturas mecânicas, não possuindo crosta ou olhaduras. 
deve apresentar coloração branca à levemente amarelada uniforme. o 
sabor e odor lácteo são pouco desenvolvidos. deverá ser fatiada com 
15 a 20 g por fatia; o produto deverá estar de acordo com os padrões 
microbiológicos estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/01 
– Anvisa; o produto deverá ser de primeira qualidade; composição 
básica: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e 
sal;  valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: gordura total: 
24 g prot: 26 g; validade: mínima de 02 meses; embalagem: embalagem 
primária: a vácuo, tipo cryovac, termoformada, transparente, atóxica 
com capacidade de 0,5 g a 1,5 kg, com 17 a 20 g por fatia; embalagem 
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte 
e armazenamento, capacidade de até 10 kg; a rotulagem deverá seguir 
a lei vigente.
Unidade: KG
Marca: Dargon
Valor Unitário: R$ 29,69

PROCESSO N.º 38.613/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 107/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de 
E.P.I., destinados ao uso dos servidores de diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/01/2.019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos.

Ata de Registro de Preços n.º 036/18
Empresa: AGUINALDO JOSE BENATTI ME.

Lote: 02

Item: 01
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Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo chapa de chuva TM. EXG, 
confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão 
no fechamento; cor amarela. O produto deve possuir Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da 
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis 
e visíveis no EPI.
Marca: KCC CA12227
Valor Unitário: R$ 10,14

Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo chapa de chuva TM. G, 
confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão 
no fechamento; cor amarela. O produto deve possuir Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da 
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis 
e visíveis no EPI.
Marca: KCC CA12227
Valor Unitário: R$ 10,14

Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo chapa de chuva TM. GG, 
confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão 
no fechamento, cor amarela. O produto deve possuir Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da 
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis 
e visíveis no EPI.
Marca: KCC CA12227
Valor Unitário: R$ 10,14

Item: 04
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo chapa de chuva TM. M, 
confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão 
no fechamento, cor amarela. O produto deve possuir Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da 
licitação e no ato da entrega, marcação do CA em caracteres indeléveis 
e visíveis no EPI.
Marca: KCC CA12227
Valor Unitário: R$ 10,14

Item: 05
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo chapa de chuva TM. P, 
confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão 
no fechamento, cor amarela. O produto deve possuir Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da 
licitação e no ato da entrega, marcação do CA em caracteres indeléveis 
e visíveis no EPI;
Marca: KCC CA12227
Valor Unitário: R$ 10,14

Lote: 04

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 37, confeccionada 
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis 
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor 
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério 
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da 
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440

Valor Unitário: R$ 91,00

Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 38, confeccionada 
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis 
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor 
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério 
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da 
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00

Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 39, confeccionada 
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis 
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor 
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério 
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da 
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00

Item: 04
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 40, confeccionada 
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis 
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor 
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério 
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da 
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00

Item: 05
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 41, confeccionada 
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis 
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor 
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério 
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da 
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00

Item: 06
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 42, confeccionada 
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis 
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor 
amarela; o produto deve possuir Certificado de Descrição: Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00

Item: 07
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 43, confeccionada 
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis 
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor 
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério 
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da 



Atos do Poder Executivo

37

Sábado, 21 de julho de 2018 - n.º 2003 - 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

entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00

Item: 08
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo jardineira nº 44, confeccionada 
em tecido trevira KP 500, com peito alto, tiras baixas e reguláveis 
por argolas, com botas de PVC acopladas, com palmilha de aço, cor 
amarela; o produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério 
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da 
entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp CA28440
Valor Unitário: R$ 91,00

Lote: 05

Item: 01
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 36, na cor 
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% 
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39

Item: 02
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 37, na cor 
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% 
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39

Item: 03
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 38, na cor 
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% 
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39

Item: 04
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 39, na cor 
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% 
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 

no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39

Item: 05
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 40, na cor 
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% 
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39

Item: 06
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 41, na cor 
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% 
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39

Item: 07
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 42, na cor 
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% 
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39

Item: 08
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 43, na cor 
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% 
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39

Item: 09
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 44, na cor 
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% 
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
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no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39

Item: 10
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 45, na cor 
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% 
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39

Item: 11
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 35, na cor 
preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% 
algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; o produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 25,39

Lote: 06

Item: 01
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 34, cor branca, 
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, 
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97

Item: 02
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 36, cor branca, 
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, 
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97

Item: 03
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 37, cor branca, 
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, 
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 

facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97

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

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

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

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

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

Item: 09
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 43, cor branca, 
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, 
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97

Item: 10
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 35, cor branca, 
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, 
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97

Item: 11
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 44, cor branca, 
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, 
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico pvc/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para 
facilitar o descalce; O produto deve possuir Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e 
no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI.
Marca: Bracol CA37455
Valor Unitário: R$ 26,97

Lote: 10

Item: 01
Unidade: BS
Descrição: Creme protetor de segurança, grupo 3 proteção contra 
produtos químicos diversos: óleos, graxas, tintas, solventes, cimento, 
cal, argamassa, colas entre outros, produto com Registro no Ministério 
da Saúde; embalagem bisnaga de 200 gramas; apresentar Certificado 
de Aprovação – CA expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
válido no período da licitação e no ato da entrega; produto com validade 
mínima de um ano a contar da data da entrega.
Marca: Henlau
Valor Unitário: R$ 5,20

Ata de Registro de Preços n.º 037/18
Empresa: CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA – EPP.

Lote: 07

Item: 01
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 34, fechado na parte do 
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil 
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em 
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha 
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso 
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução 
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na 
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes 
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com 
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega; 
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83

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

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

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

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

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

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

Item: 08
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 41, fechado na parte do 
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil 
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em 
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha 
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso 

cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução 
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na 
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes 
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com 
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega; 
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83

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

Item: 10
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 43, fechado na parte do 
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil 
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em 
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha 
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso 
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução 
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na 
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes 
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com 
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega; 
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83

Item: 11
Unidade: PAR
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato nº 44, fechado na parte do 
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil 
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca; palmilha em 
EVA removível contendo tecido na parte superior; solado de borracha 
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso 
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução 
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na 
região do salto; Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes 
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com 
uso de água; válido durante o período da licitação e no ato da entrega; 
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Soft Works CA31898
Valor Unitário: R$ 48,83

Ata de Registro de Preços n.º 038/18
Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI – ME.
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Lote: 09

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30 com repelente de 
insetos, UVA igual ou superior a 1/3 de UVB; contra a ação nociva 
dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações 
solares, OIL FREE, ou seja, não oleoso, produto não comedogênico, 
dermatologicamente testado, hipoalergênico, com vitamina “E”, isento 
de paba, uso profissional; produto com registro no Ministério da Saúde; 
embalagem bisnaga de 120 gramas; possuir validade mínima do produto 
de um ano a contar da data da entrega.
Marca: Alg Sun Multi FPS 30/120ML
Valor Unitário: R$ 8,50

Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30, UVA igual ou superior 
a 1/3 de UVB; contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos 
UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, OIL FREE, ou seja, 
não oleoso, produto não comedogênico, dermatologicamente testado, 
hipoalergênico, com vitamina “E”, isento de paba, uso profissional; 
produto com registro no Ministério da Saúde; embalagem bisnaga de 
120 gramas; possuir validade mínima do produto de um ano a contar da 
data da entrega.
Marca: Alg Sun FPS 30/120ML
Valor Unitário: R$ 6,50

Ata de Registro de Preços n.º 039/18
Empresa: D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E 
SERVICOS.

Lote: 01

Item: 01
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança contra agentes químicos, confeccionada 
em PVC, com forro interno de tecido de algodão, com palma áspera; 
punho 20 cm; tamanho único; O produto deve possuir Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da 
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis 
e visíveis no EPI.
Marca: Promat/CA 1713
Valor Unitário: R$ 7,90

Item: 02
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança de malha com palma de látex 
antiderrapante tam. G, (9). confeccionada em malha de algodão; 
revestimento em látex natural na palma, dedos, dorso ou parte do dorso, 
acabamento antiderrapante, punho em malha de algodão; O produto 
deve possuir Certificado de Aprovação do ministério do trabalho e 
emprego válido no momento da licitação e no ato da entrega; marcação 
do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 15915
Valor Unitário: R$ 5,50

Item: 03
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança de malha com palma de látex 
antiderrapante tam. GG (10). Confeccionada em malha de algodão, 
revestimento em látex natural na palma, dedos, dorso ou parte do dorso, 
acabamento antiderrapante, punho em malha de algodão; O produto 
deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e 

Emprego válido no momento da licitação e no ato da entrega; marcação 
do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 15915
Valor Unitário: R$ 5,50

Item: 04
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. G, com ou 
sem revestimento interno em flocos de algodão, clorinada, punho 
com 33 cm de comprimento. formato anatômico, antialérgica, palma 
antiderrapante. resistência química: classe A (tipo 2, agressivos básicos), 
classe B (detergentes, sabões, amoníaco e similares), classe C (tipo 1 
– hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 
3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas). O produto deve possuir 
Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido 
no momento da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em 
caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 32498
Valor Unitário: R$ 5,40

Item: 05
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. GG, com 
ou sem revestimento interno em flocos de algodão, clorinada, punho 
com 33 cm de comprimento. formato anatômico, antialérgica, palma 
antiderrapante. resistência química: classe A (tipo 2, agressivos básicos), 
classe B (detergentes, sabões, amoníaco e similares), classe C (tipo 1 
– hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 
3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas);. O produto deve possuir 
Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido 
no momento da licitação e no ato da entrega. marcação do CA em 
caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 32498
Valor Unitário: R$ 5,20

Item: 06
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. M, com ou 
sem revestimento interno em flocos de algodão, clorinada, punho 
com 33 cm de comprimento. formato anatômico, antialérgica, palma 
antiderrapante. resistência química: classe A (tipo 2, agressivos básicos), 
classe B (detergentes, sabões, amoníaco e similares), classe C (tipo 1 
– hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 
3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas). O produto deve possuir 
Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido 
no momento da licitação e no ato da entrega. marcação do CA em 
caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 32498
Valor Unitário: R$ 5,20

Item: 07
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. P, com ou 
sem revestimento interno em flocos de algodão, punho com 33 cm de 
comprimento. formato anatômico, antialérgica, palma antiderrapante. 
resistência química: classe A (tipo 2, agressivos básicos), classe 
B (detergentes, sabões, amoníaco e similares), classe C (tipo 1 – 
hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 
3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas). O produto deve possuir 
Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido 
no momento da licitação e no ato da entrega. marcação do CA em 
caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 32498
Valor Unitário: R$ 5,34
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Item: 08
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança em malha 04 fios, confeccionada em 4 
fios de algodão cardado 100% ne-08, com pigmentos PVC na palma; 
acabamento em overloque e punho com elástico; tamanho único. 
O produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério do 
Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da entrega; 
marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Kalipso/CA 34491
Valor Unitário: R$ 1,60

Item: 09
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança tricotada, tam. M, em ponto meia com 
dois fios de fibra sintética, alma interna contendo no mínimo dois fios 
de aço inoxidável; punho 7 cm; nível de desempenho 5 para resistência 
ao corte por lâmina; tamanho M. O produto deve possuir Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da 
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis 
e visíveis no EPI.
Marca: Calmar/CA 35730
Valor Unitário: R$ 21,00

Item: 10
Unidade: PAR
Descrição: Luva de segurança tricotada, tam. P, em ponto meia com dois 
fios de fibra sintética, alma interna contendo no mínimo dois fios de 
aço inoxidável; punho 7 cm; nível de desempenho 5 para resistência 
ao corte por lâmina; tamanho P. O produto deve possuir Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da 
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis 
e visíveis no EPI.
Marca: Calmar/CA 35730
Valor Unitário: R$ 21,00

Lote: 03

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Vestimenta de segurança tipo avental PVC, confeccionado 
em tecido sintético PVC, forrado com tecido de poliéster, com três tiras 
do mesmo material para ajuste no pescoço e cintura, largura aproximada 
70 cm, comprimento aproximado 1 metro, disponíveis nas cores preto 
ou branco; a cor será definida de acordo com a emissão do pedido; 
O produto deve possuir Certificado de Aprovação do Ministério do 
Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da entrega, 
marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Maicol/CA 28191
Valor Unitário: R$ 4,71

Lote: 08

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

Item: 02

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

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

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

Lote: 11

Item: 01
Unidade: PÇ
Descrição: Protetor auditivo tipo abafador de ruído, contendo dois 
abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas 
extremidades de uma haste suporte ajustável, em forma de arco; 
atenuação mínima NRRSF 15 DB; O produto deve possuir Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da 
licitação e no ato da entrega; marcação do CA em caracteres indeléveis 
e visíveis no EPI.
Marca: Agena/CA 4398
Valor Unitário: R$ 12,95

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

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

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

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

Lote: 01

Item: 01
Unidade: SE
Descrição: Desalojamento de pombos.
Valor Unitário: R$ 560,00

Lote: 02

Item: 01
Unidade: M2
Descrição: Desinsetização.
Valor Unitário: R$ 0,38

Item: 02
Unidade: M2
Descrição: Desratização.
Valor Unitário: R$ 0,36

PROCESSO N.º 39.320/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 239/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de indicadores 
biológicos (com incubadoras em comodato), destinados a monitorização 
do processo de esterilização das autoclaves existentes nas Unidades 
de Saúde da Atenção Básica do Município de Atibaia, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

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

Item: 01
Descrição: Indicador biológico, indicador biológico; indicado para 
realizar a monitorização dos ciclos de esterilização a vapor. composto 
por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima 
de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus 
Stearothermophillus (ATCC 7953, com certificado de qualidade 
assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a 
vapor saturado; a tira contendo esporos deve estar armazenada em uma 
ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo 
um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. a ampola 
plástica é fechada por uma tampa perfurada e protegida por um papel 
de filtro hidrofóbico; cada ampola deve possuir um rótulo externo que 
informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para 
identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia 
as ampolas processadas das não processadas; tempo de resposta de no 
máximo 3 horas; validade: 2 anos;  rendimento: 1 ampola por ciclo de 
esterilização; com 23 incubadoras em formato de comodato.
Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 24,89

PROCESSO N.º 35.513/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 215/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes, 

destinados ao uso nos veículos leves e pesados de diversas Secretarias 
desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/01/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 042/18
Empresa: IGARATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-
ELETRONICOS LTDA ME.

Lote: 02
Descrição: Aditivo para radiador de motor a diesel, frasco 500 ml.
Unidade: UN
Marca: Multimix
Valor Unitário: R$ 4,78

Lote: 07
Descrição: Graxa GMA2, tambor de 170 litros.
Unidade: TM
Marca: Siva Shell
Valor Unitário: R$ 1.499,00

Lote: 08
Descrição: Óleo, 5W30, API SL sintético.
Unidade: L
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 12,00

Lote: 09
Descrição: Óleo 10W40 B3 CF semi sintético, para motor diesel, balde 
de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 240,00

Lote: 11
Descrição: Óleo 15W40 ECF-2 APICL, 4/SL DIESEL, balde de 20 
litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 146,39

Lote: 12
Descrição: Óleo 15W40 ECF-2 APICL, 4/SL DIESEL, tambor de 200 
litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.694,00

Lote: 15
Descrição: Óleo 5W40 APISL sintético, para motor flex, balde de 20 
litros.
Unidade: BD
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 400,00

Lote: 17
Descrição: Óleo câmbio SAE 140, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 149,00

Lote: 18
Descrição: Óleo câmbio SAE 50 API-SF OU APICD.
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Unidade: L
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 10,34

Lote: 19
Descrição: Óleo de câmbio 80W90 APIGL5CD, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 2.160,00

Lote: 21
Descrição: Óleo de câmbio com base sintética SAE 75W90 APIGL5.
Unidade: L
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 29,00

Lote: 22
Descrição: Óleo de câmbio semi sintético SAE 80W90 APIGL4, balde 
de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 340,00

Lote: 24
Descrição: Óleo diferencial SAE 85 W 140 APIGL5, tambor de 200 
litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.680,00

Lote: 26
Descrição: Óleo extraturbo 15W40 diesel multiviscoso API-CG4 SAE, 
balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 149,00

Lote: 27
Descrição: Óleo extraturbo 15W40 diesel multiviscoso API-CG4 SAE, 
tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.670,00

Lote: 28
Descrição: Óleo hidráulico 10 W EL4117, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 201,00

Lote: 29
Descrição: Óleo hidráulico HR46EP, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.650,00

Lote: 30
Descrição: Óleo hidráulico TAC 4 – API-CD-SD SAE 10 W CASE E W 
20, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.650,00

Lote: 31
Descrição: Óleo OH49 TDX, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 2.930,00

Lote: 34
Descrição: Óleo para transmissão até 8 TM SAE 80W90 APIGL4, 
tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 1.640,00

Lote: 38
Descrição: Óleo SAE 80, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 160,00

Lote: 39
Descrição: Óleo SAE 90 TRM5, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 158,00

Lote: 40
Descrição: Óleo SAE 90 TRM5, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.520,00

Lote: 41
Descrição: Óleo SAE75W85 Mineral, para câmbio, frasco de 01 litro.
Unidade: L
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 39,00

Lote: 42
Descrição: Óleo semi sintético 5W40 APISJ, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 420,00

Lote: 43
Descrição: Óleo semi sintético 5W40 APISJ, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 2.015,00

Lote: 45
Descrição: Óleo Tellus 68, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.100,00

Lote: 46
Descrição: Óleo semi sintético THFII, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Hexx Lub
Valor Unitário: R$ 1.400,00

Lote: 51
Descrição: Óleo, sintético SA 5W30, diesel, API SM/CF ACEA, balde 
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de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Raid Oil
Valor Unitário: R$ 400,00

Ata de Registro de Preços n.º 043/18
Empresa: PATRICIA CRISTINA DE ABREU – EPP.

Lote: 01
Descrição: Aditivo Arla 32, balde de 20 litros.
Unidade: UN
Marca: Bioarla
Valor Unitário: R$ 45,00

Lote: 03
Descrição: Aditivo para radiador de motor a gasolina, frasco 500 ml.
Unidade: UN
Marca: Radnaq
Valor Unitário: R$ 4,35

Lote: 04
Descrição: Fluido de freio dot 05, frasco de 500 ml.
Unidade: FR
Marca: Bosch
Valor Unitário: R$ 29,63

Lote: 05
Descrição: Fluido de freio dot 03, frasco com 500 ml.
Unidade: FR
Marca: Radnaq
Valor Unitário: R$ 7,20

Lote: 06
Descrição: Fluido de freio dot 04, frasco com 500 ml.
Unidade: FR
Marca: Radnaq
Valor Unitário: R$ 8,25

Lote: 10
Descrição: Óleo 10W40 B3 CF semi sintético, para motor diesel, tambor 
de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Petronol
Valor Unitário: R$ 2.616,00

Lote: 16
Descrição: Óleo 5W40 APISL sintético, para motor flex, tambor de 200 
litros.
Unidade: TM
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 2.016,00

Lote: 23
Descrição: Óleo de transmissão flud 424 CASE EW20, balde de 20 
litros.
Unidade: BD
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 153,00

Lote: 25
Descrição: Óleo diferencial WBF100, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: Incol

Valor Unitário: R$ 184,50

Lote: 32
Descrição: Óleo para motor 2 tempos náutico SAE 15W30 
NMMATCW3, frasco com 500 ml.
Unidade: FR
Marca: BR
Valor Unitário: R$ 11,70

Lote: 33
Descrição: Óleo para motor 2 tempos super TT APITC JASO FB, frasco 
com 500ml.
Unidade: FR
Marca: BR
Valor Unitário: R$ 8,32

Lote: 35
Descrição: Óleo para transmissão mecânica SAE 80 W APIGL4.
Unidade: BD
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 159,90

Lote: 36
Descrição: Óleo para transmissão mecânica STSAE40APICD.
Unidade: L
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 10,35

Lote: 37
Descrição: Óleo SAE 30MD 400 diesel, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 1.598,00

Lote: 47
Descrição: Óleo, 5W30, API SL sintético, tambor de 200 litros.
Unidade: TM
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 2.475,00

Lote: 48
Descrição: Óleo, 5W40, APISJ, sintético para motor flex.
Unidade: L
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 15,15

Lote: 49
Descrição: Óleo, 5W40, APISL sintético para motor flex.
Unidade: L
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 15,15

Lote: 50
Descrição: Óleo, de câmbio, base sintética, 75 W 90 API GL 5.
Unidade: L
Marca: Petronas
Valor Unitário: R$ 23,28

Lote: 52
Descrição: Óleo, TRM 50 W ANP 16749, balde de 20 litros.
Unidade: BD
Marca: BR
Valor Unitário: R$ 237,00
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PROCESSO N.º 38.274/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 235/17

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

Ata de Registro de Preços n.º 044/18
Empresa: VIA NOVITA LTDA ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Unidade: UN
Descrição: Impressora, atributo, configuração mínima exigida, funções 
básicas: impressão monocromático; tecnologia de impressão; laser 
monocromática; velocidade de impressão; 38 PPM no mínimo, padrão 
A4 ou carta; duplex impressão automático, sem intervenção do usuário; 
memória: mínima instalada de 256 MB; alimentação de originais 
(ADF): alimentador automático de originais para no mínimo 50 
originais; alimentação: mínimo de 01 bandeja com capacidade mínima 
para 250 folhas de papel cada; capacidade mínima de saída: mínimo 
de 150 folhas de papel; resolução de impressão: 1200 x 1200 DPI; 
resolução digitalização/cópia: 600 x 600 DPI; processador: mínimo de 
1.200 MHZ; mídia de impressão: tamanho mínimo: papéis A4, carta, A5 
e ofício; interfaces: ethernet 10/100/1000 base T/TX interna do próprio 
fabricante e USB; emulação: PCL6, POSTSCRIP3 e impressão direta de 
PDF; compatibilidade: com ambiente operacional mínimo Windows10, 
Mac OS, Linux; driver: vir acompanhada de driver de instalação para os 
ambientes operacionais acima; gerenciamento: equipamento que permita 
gerenciamento remoto e acompanhar software de gerenciamento remoto 
da impressora; fonte de alimentação: tensão de alimentação: 110 ou 120 
VAC; cartucho: acompanhar cartucho pré-instalado para no mínimo 
2.500 cópias; recursos de economia de energia: modo de economia de 
energia compatível com Energy Star; manuais técnicos em português.
Unidade: UN
Marca: HP M426DW
Valor Unitário: R$ 2.157,60

COTA RESERVADA

Lote: 02
Unidade: UN
Descrição: Impressora, atributo, configuração mínima exigida, funções 
básicas: impressão monocromático; tecnologia de impressão; laser 
monocromática; velocidade de impressão; 38 PPM no mínimo, padrão 
A4 ou carta; duplex impressão automático, sem intervenção do usuário; 
memória: mínima instalada de 256 MB; alimentação de originais 
(ADF): alimentador automático de originais para no mínimo 50 
originais; alimentação: mínimo de 01 bandeja com capacidade mínima 
para 250 folhas de papel cada; capacidade mínima de saída: mínimo 
de 150 folhas de papel; resolução de impressão: 1200 x 1200 DPI; 
resolução digitalização/cópia: 600 x 600 DPI; processador: mínimo de 
1.200 MHZ; mídia de impressão: tamanho mínimo: papéis A4, carta, A5 
e ofício; interfaces: ethernet 10/100/1000 base T/TX interna do próprio 
fabricante e USB; emulação: PCL6, POSTSCRIP3 e impressão direta de 
PDF; compatibilidade: com ambiente operacional mínimo Windows10, 
Mac OS, Linux; driver: vir acompanhada de driver de instalação para os 
ambientes operacionais acima; gerenciamento: equipamento que permita 

gerenciamento remoto e acompanhar software de gerenciamento remoto 
da impressora; fonte de alimentação: tensão de alimentação: 110 ou 120 
VAC; cartucho: acompanhar cartucho pré-instalado para no mínimo 
2.500 cópias; recursos de economia de energia: modo de economia de 
energia compatível com Energy Star; manuais técnicos em português.
Unidade: UN
Marca: HP M426DW
Valor Unitário: R$ 2.157,60

Secretaria de Administração, aos 20 dias do mês de Julho de 2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa
 Diretora do Departamento de Compras e Licitações

Secretaria de Planejamento e Finanças
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº.: 032/2016 
- SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA 
DE ATIBAIA.

Processo n°.: 99/2017
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: Irmandade de Misericórdia de Atibaia.
CNPJ N°.: 44.510.485/0001-39

OBJETO: Repasse de recursos financeiros adicionais à CONVENIADA, 
para complemento (com despesas específicas) às ações do Convênio 
nº 032/2016 – SAÚDE, que visa a operacionalização e execução das 
atividades e serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José e 
da UPA – Unidade e Pronto Atendimento Porte II 24 horas no Jardim 
Cerejeiras.
RECURSOS FINANCEIROS: R$750.000,00 (setecentos e cinquenta 
mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 18/07/2018
SIGNATÁRIOS: Emil Ono, CPF n°.: 085.001.648-75, Lauro Takao 
Watanabe, CPF nº 008.522.908-37.

Companhia de Saneamento Ambiental 
de Atibaia - SAAE

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E NOVA DATA DE 
ABERTURA DOS ENVELOPES.
Torna pública a retificação do Edital e nova data de abertura de licitação 
na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 13/17, para 
eventual aquisição de veículos. A nova data de abertura dos envelopes 
dar-se-á no dia 06/08/2018 às 09h30. A Circular n.° 1 e o Edital completo 
estão à disposição dos interessados no site www.saaeatibaia.sp.gov.br 
no link “Aviso de Licitações” ou na sede da SAAE, situada na Praça 
Roberto Gomes Pedrosa n° 11 – Cidade Satélite – Atibaia/SP, de 2° a 
6° feira, das 09h às 11h e das 14h às 16h, mediante recolhimento de R$ 
59,15 (cinquenta e nove reais e quinze centavos). Demais informações 
através do telefone (11) 4414-3530 ou e-mail licitacao@saaeatibaia.
com.br
Atibaia, 20 de julho de 2018.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE 
Jucimara Biazetto Romeira Pereira
GERENTE DE SUPRIMENTOS
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Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano

SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO
DIVISÃO DE URBANISMO

Decreto nº 7.863 de 15/02/2016

PROCESSOS EM COMUNIQUE-SE
Atendimento no prazo máximo previsto na legislação vigente.

Processo Interessado Técnico
29.199/05 Nilza Janussi Magri Adriana Duarte Cintra
02.462/18 Aldo Talizin Celso Caetano Ferreira
22.422/18 Carmo Batista de Souza Douglas Furtuoso
31.173/17 Giseli Zabeu Umbelino Élcio Antônio de Oliveira
22.098/18 Fernando Correa Fernando Furtuoso
22.399/18 Willian Sidney Batista Gerson Cezar Goldschmidt
22.310/18 Raissa Geiseffer da Silva e ou Gerson Neemias Poli
24.302/15 Karla Manfredi Pimentel Karla Manfredi Pimentel
09.568/18 Edevaldo de Oliveira Lícia Thomaz do Amaral
31.351/11 Armando Augusto Soeiro Luciano Martinelli Imperatori
11.152/18 José Luiz de Oliveira Luiz Carlos Camillo
37.246/11 Carla Grecco Avanço Marcia Mitie Isikawa Tricoli
30.546/17 Ruberval Gomes Marcos Francisco Basilio
20.081/18 CRT & WT Empreendimentos e Construções Ltda Mario Luis Milito Tracco
20.687/18 Nelson Eduardo Giusti Nelson Eduardo Giusti
43.148/17 Manoelito Costa do Nascimento Paulo Benedito de Lima
11.868/12 Carlos Alberto Bienemann Suzana de Moraes
01.390/09 Alvise Trevisan Vinicius Ferreira Silva

Rua Castro Fafe, nº 295, 2º andar, Centro (11) 4418-7800
Consulta ao Comunicado www.atibaia.sp.gov.br/suma
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Secretaria de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014

Tendo em vista a homologação do Concurso Público nº 001/2014, CONVOCAMOS os aprovados e classificados, abaixo relacionados, a 
comparecerem na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância de Atibaia, localizada na Rua: Bruno Sargiani, 100, Parque Jerônimo de 
Camargo, Atibaia – SP, no horário das 9:00 às 16:00 hs., de segunda a sexta-feira para manifestar seu interesse pela vaga, dentro do prazo estipulado 
no Edital de Abertura de Inscrição do Concurso Público Nº 001/2014, Capítulo X, item 10.1, – “A contratação será precedida da convocação a ser 
divulgada no Edital de Convocação na Imprensa Oficial da Estância de Atibaia, tendo o candidato convocado o prazo de 10 (dez) dias uteis a 
contar da publicação para manifestar seu interesse na vaga, comprovando atender os requisitos exigidos para admissão no emprego”.

O não atendimento à convocação ou a não contratação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência implicará a exclusão 
definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

EMPREGO: Agente de Serviços de Alimentação (Lista Geral)

Classificação Nome R.G.
124º LEILA MENDES DE LIMA ANDRADE 297186875

EMPREGO: Agente de Serviços de Construção e Manutenção - Eletricista (Lista Geral)

Classificação Nome R.G.
2º DOUGLAS COMECANHA COSTA DA SILVA 23781884X
3º MARCIO ROBERTO DE RESENDE 417066703
4º LUIS CARLOS DA SILVA 225341256
5º ALFREDO GOMES LIMA JUNIOR 333237298

EMPREGO: Agente de Serviços de Gestão (Lista Geral)

Classificação Nome R.G.
66º VIVIAN CRISTINA SOUZA POLI 372879779
67º FERNANDA CRISTINA PEREIRA DE SIQUEIRA 432954338

EMPREGO: Agente de Serviços de Transportes (Lista Geral)

Classificação Nome R.G.
79º FABIANO MACIEL DE MORAIS 343450689
80º CARLOS ALBERTO SOARES 256068161

EMPREGO: Agente de Serviços de Portaria e Vigilância Interna (Lista Geral)

Classificação Nome R.G.
1º GABRIEL RIBEIRO RAIMUNDO 423609142
2º ALESSANDRO FREGULIA TOSTES 10684493
3º EDILSON DA SILVA 164819642
4º CLAUDEMIR DA SILVA MENDONÇA 177464392
5º LEIDIANE FELIX DE CARVALHO 2456069
6º GILMARO BENTO 385526428
7º EDSON LIMA DA SILVA 35536556X
8º JULIO JOSUE VASCONCELLOS DE SOUZA 365512771
9º THIAGO FILIPE PIRES BATISTA 14169261
10º THIAGO BASTOS TABARANA 4351748
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EMPREGO: Assistente em Serviços Educacionais (Lista Geral)

Classificação Nome R.G.
146º ANA ALINE POLONI MEDEIROS 430540516
147º NATHALIA CRISTINA TEIXEIRA DINI 46850946X
148º CASSIA HELENA DE OLIVEIRA BETTINI 233330872
149º JAQUELINE VEIGA FRIAS 459983295

EMPREGO: Assistente em Serviços de Fiscalização (Lista Geral)

Classificação Nome R.G.
4º ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA 408645866

EMPREGO: Assistente em Serviços de Saúde (Lista Geral)

Classificação Nome R.G.
29º CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 480222800

EMPREGO: Médico - Clínico Geral(Lista Geral)

Classificação Nome R.G.
21º VIVIANE NERY PALHARES 29327891X

EMPREGO: Orientador Social(Lista Geral)

Classificação Nome R.G.
1º HEITOR CARDOSO 301891989
2º NATALIA DE SOUZA GEREZ DRESSENETI 473814456

EMPREGO: Professor (Lista Geral)

Classificação Nome R.G.
260º ANA CARINA CHIOVATTO 332221490
261º JESSICA FATIMA DE CASTRO MG17942178
262º NELI DE ANDRADE 169856859
263º AMANDA ALVES DE BRITO TEGANI 41688765X
264º (CANDIDATO JÁ CONVOCADO NA LISTA AFRODESCENDENTES) 534799668
265º ANDREZA CRISTINA GARCIA PINHEIRO 294793410
266º LILIAN OLIVEIRA MENDES 284400300
267º RAFAELA DE AVILA CARDOSO 33870422X
268º BRUNA PEREIRA DA SILVA 437266564

Secretaria de Recursos Humanos, 21 de Julho de 2018.

- Carlos Américo Barbosa da Rocha -
Secretário de Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 738/2018 - SRH.

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

REVOGAR, a pedido

A partir de 23 de julho de 2018, a Portaria nº 674/2018 - SRH, que 
designou o servidor municipal Sr. EDUARDO ANDRE SOUZA DE 
MELO, portador da cédula de identidade RG nº 12.106.679 SSP/MG 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 089.583.056-65, contratado sob os 
regimentos da CLT no emprego de Procurador Municipal, para ocupar, 
em comissão, o emprego de Diretor do Departamento de Execução 
Fiscal, na Procuradoria Geral do Município.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, 
aos 20 de julho de 2018.

- Emil Ono -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº 739/2018 - SRH.

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

DESIGNAR

A servidora municipal Sra. ANA CRISTINA NUNES AFFONSO 
GABRIEL, portadora da cédula de identidade RG nº 33.913.509-
8 e inscrita no CPF/MF sob o nº 300.163.838.93, contratada sob os 
regimentos da CLT no emprego de Guarda Civil Municipal de Atibaia 
2ª Classe, para ocupar, em comissão, o emprego de Inspetor Diretor 
da Guarda Civil Municipal, na Secretaria de Segurança Pública, 
revogando-se a Portaria nº 158/2017 – SRH.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, 
aos 20 de julho de 2018.

- Emil Ono -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

EM EXERCÍCIO

Secretaria de Governo
Processo nº 37899/2014

PORTARIA Nº 4.157-GP
de 17 de julho de 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DA ATIBAIA, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica 
do Município e o disposto no Art. 2º, inciso VI da Lei nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, REVOGA em todos 
os termos, a pedido, a Portaria nº 3.969, de 24 de maio de 2017, que 
designou a Sra. MARCIA MARCIANO como Gestora das Parcerias 
celebradas com organizações da sociedade civil, sob a responsabilidade 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 10 de julho de 2018.

Revogam-se as disposições em contrário.

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

- Emil Ono -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

EM EXERCÍCIO

- PUBLICADA NOVAMENTE POR TER SAÍDO COM 
INCORREÇÃO -

Proc. 8146/2017

P O R T A R I A Nº 4.159-GP
de 20 de julho de 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso de suas 
atribuições legais e, de acordo com o disposto no Art. 101, II, “c” da 
Lei Orgânica do Município, DETERMINA a abertura de Sindicância 
Administrativa, a ser conduzida por Comissão Especial integrada 
pelos servidores municipais Elson Araújo Capeto, Miguel Ferreira dos 
Santos e Ana Cláudia Aur Roque, sob a presidência do primeiro, em 
face dos fatos relatados nos autos administrativos nº 8146/2017 – TC 
nº 001255/989/17, 001259/989/17 e 001260/989/17, para apuração de 
eventuais responsabilidades.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA 
CIDADANIA”, 20 de julho de 2018.

- Emil Ono-
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

EM EXERCÍCIO
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Proc. 1.959/1974

LEI Nº 4.607
de 17 de julho de 2018

Altera a redação da Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2001, que fixa as 
normas para declaração de Utilidade Pública.(De autoria do vereador 
Sebastião Batista Machado).

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 Fica alterado o item “e” do artigo 1º da Lei nº 3169, de 03 de 
maio de 2001, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º …
a) …
b)...
c)...
d)...
e) estar funcionando no mínimo há 6 (seis) meses, após sua 
constituição jurídica;
f)...

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, a Lei 
nº 3.204, de 27 de novembro de 2001.

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

- Emil Ono -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

EM EXERCÍCIO

Publicada e Arquivada 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° 8.586
de 19 de julho de 2018

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

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

D E C R E 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$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para suplementar 
a seguinte dotação orçamentária do Executivo:

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL
201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2056 RESIDÊNCIA INCLUSIVA
891 – 12.201.08.244.0022.2.056.339039.05.500246............R$ 4.500,00

Art. 2º – O valor do presente crédito será coberto com recurso 
proveniente do superávit financeiro do exercício de 2017.

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum Cidadania” 
aos 19 de julho de 2018.

– Emil Ono –
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

EM EXERCÍCIO

– Silvio Ramon Llaguno –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INTERINO

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

SOCIAL

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° 8.587
de 19 de julho de 2018

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 
109.327,60 (cento e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta 
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
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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$ 109.327,60 (cento e nove mil, trezentos e vinte e sete 
reais e sessenta centavos) para suplementar a seguintes dotações 
orçamentárias do Executivo:

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS
1006 ADEQUAÇÃO/ CONSTRUÇÃO CRAS E CREAS
169 – 12.101.08.244.0021.1.006.449051.01.500000..........R$ 29.613,60

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
300 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
2118 PROGRAMA CRECHES COMUNITÁRIAS
445 – 18.300.12.365.0050.2.118.335039.02.262000..........R$ 12.314,00

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2160 EMAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA
892 – 24.400.10.306.0064.2.160.449052.05.300286............R$ 4.500,00

25 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA
2165 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA
650 – 25.101.06.181.0066.2.165.449052.01.110000..........R$ 15.000,00

26 SECRETARIA DE TURISMO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE TURISMO
2169 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE TURISMO
663 – 26.101.23.695.0068.2.169.339039.01.110000..........R$ 40.000,00

32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
200 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES
2198 CONTRIBUIÇÕES
840 – 32.200.04.122.0085.2.198.337041.01.110000............R$ 7.900,00

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

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL
201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2041 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PARCERIAS COM OSC)
213 – 12.201.08.244.0024.2.041.335039.01.500000...........R$ 29.613,60

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
300 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
2119 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB 
ENSINO DE PRÉ ESCOLA
448 – 18.300.12.365.0051.2.119.339030.02.262000...........R$ 12.314,00

22 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS
2133 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

511 – 22.101.04.123.0058.2.133.319096.01.110000...............R$ 200,00
514 – 22.101.04.123.0058.2.133.339035.01.110000.............R$ 7.700,00

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2160 EMAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA
606 – 24.400.10.302.0064.2.160.339039.05.300286.............R$ 4.500,00

25 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA
2165 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA
647 – 25.101.06.181.0066.2.165.339039.01.110000...........R$ 15.000,00

26 SECRETARIA DE TURISMO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE TURISMO
1026 PROJETOS DE INTERESSE TURÍSTICO
667 – 26.101.23.695.0069.1.026.449051.01.100000..........R$ 40.000,00

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum Cidadania” 
aos 19 de julho de 2018.

– Emil Ono –
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

EM EXERCÍCIO

– Silvio 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

- Cauê Andreassi Nunes -
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA SUBSTITUTO

- Bruno Perrota Leal -
SECRETÁRIO DE TURISMO

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

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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NOTIFICAÇÃO

Pela presente, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 9.452/97, notificamos  V.Sa. que a Prefeitura da Estância de Atibaia recebeu no

período de 16 à 31 de Março do exercício de 2018 os seguintes recursos financeiros oriundos da União:

 

Quaisquer esclarecimentos quanto aos valores informados, poderão ser obtidos diretamente na Prefeitura,

 na Secretaria de Planejamento e Finanças.

 

Atibaia(SP), 10 de Abril de 2018

TÍTULO VALOR

COTA PARTE-FPM 1.685.642,49

COTA PARTE-ITR 998,72

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL  56.844,41

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 0,00

ICMS – UNIÃO 34.788,59

FEX-FINANCIAMENTO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES 0,00

CID-CIDE – CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO                                                                                     0,00

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 0,00

FUNDEB. 3.056.181,42

SUS CUSTEIO 314.088,63

FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                                     340.000,00

PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA                                                     0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                 0,00

ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO                                             0,00

CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO                       0,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GRUPOS HD-AR                                             0,00

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS                            0,00

SAMU                                                                                              SAÚDE 0,00

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                           0,00

GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE                                         0,00

FMS - FNS AIDS     PAN                                                                0,00

MINISTÉRIO DE SAÚDE – INVESTIMENTOS                             0,00

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                       0,00

TRANSF. DIR.  FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO  ESC.    0,00

PNAE – MERENDA ESCOLAR                                                 280.149,40

PNATE – TRANSPORTE DE ALUNOS                                    0,00

BRALF – BRASIL ALFABETIZADO                                           0,00

PAC II  EDUCAÇÃO                               0,00

PRÓ JÓVEM URBANO                                                               0,00

PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA                                         0,00

F N D E   EJA                                                                                      0,00

F N D E – APOIO AS CRECHES                               0,00

RECUPERAÇÃO DE DANOS - DEFESA CIVIL                                   0,00

IGD-BOLSA FAMÍLIA                                                                                                                                               10.672,43

PISO BÁSICO FIXO                                                                                                                                                             0,00

PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I  E II                                               101.000,00

PRÓ-JOVEM -                                                                                  0,00

PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE II                    0,00

SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS         0,00

BPC/MDS BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA                           0,00

I G D - SUAS                                                                                        0,00

SERVIÇOS DE GESTÃO M D S                                                           0,00

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS                                  0,00

SANEAMENTO PARA TODOS                                                            326.162,58

SANEAMENTO AMBIENTAL       0,00

INFRA ESTRUTURA URBANA – UNIÃO                                              0,00

INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA                                                        0,00

MINISTERIO DA JUSTIÇA – CONTROLE DE DROGAS                     0,00

FUNDO NAC DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                    2.746,10

PRÓ - TRANSPORTE                                                                           394.417,33

MINISTÉRIO DA CULTURA                                                                  0,00

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                  0,00

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                                                  0,00

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO – UNIÃO                    0,00

TOTAL 6.603.692,10
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NOTIFICAÇÃO

Pela presente, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 9.452/97, notificamos  V.Sa. que a Prefeitura da Estância de 

Atibaia recebeu no período de 16 à 31 de Maio do exercício de 2018 os seguintes recursos financeiros oriundos 

da União:

Quaisquer esclarecimentos quanto aos valores informados, poderão ser obtidos diretamente na 

Prefeitura,  na Secretaria de Planejamento e Finanças.

Atibaia(SP), 12 de Junho de 2018

TÍTULO VALOR

COTA PARTE-FPM 1.536.933,14

COTA PARTE-ITR 2.288,79

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL  53.086,45

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 0,00

ICMS – UNIÃO 34.788,59

FEX-FINANCIAMENTO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES 0,00

CID-CIDE – CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO                                                                                     0,00

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 0,00

FUNDEB. 2.485.403,97

SUS CUSTEIO 76.493,75

FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                                     25.000,00

PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA                                                     0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                 0,00

ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO                                             0,00

CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO                       0,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GRUPOS HD-AR                 0,00

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS                            0,00

SAMU                                                                                              SAÚDE 0,00

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                           0,00

GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE                                         0,00

FMS - FNS AIDS     PAN                                                                0,00

MINISTÉRIO DE SAÚDE – INVESTIMENTOS                             0,00

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                       0,00

TRANSF. DIR.  FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO  ESC.    0,00

PNAE – MERENDA ESCOLAR                                                 280.684,40

PNATE – TRANSPORTE DE ALUNOS                                    0,00

BRALF – BRASIL ALFABETIZADO                                           0,00

PAC II  EDUCAÇÃO                               0,00

RECUPERAÇÃO DE DANOS - DEFESA CIVIL                                   0,00

IGD-BOLSA FAMÍLIA                                                                                                                                               0,00

PISO BÁSICO FIXO                                                                                                                                                             0,00

PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I  E II                                               50.500,00

PRÓ-JOVEM -                                                                                  0,00

PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE II                    75.470,00

SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS         0,00

BPC/MDS BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA                           0,00

I G D - SUAS                                                                                        0,00

SERVIÇOS DE GESTÃO M D S                                                           0,00

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS                                  0,00

SANEAMENTO PARA TODOS                                                            0,00

SANEAMENTO AMBIENTAL       0,00

INFRA ESTRUTURA URBANA – UNIÃO                                              0,00

INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA                                                        0,00

MINISTERIO DA JUSTIÇA – CONTROLE DE DROGAS                     0,00

FUNDO NAC DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                    0,00

PRÓ - TRANSPORTE                                                                           0,00

MINISTÉRIO DA CULTURA                                                                  0,00

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                  0,00

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                                                  0,00

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO – UNIÃO                    0,00

TOTAL 4.620.829,09



Atos do Poder Executivo

58

Sábado, 21 de julho de 2018 - n.º 2003 - 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

NOTIFICAÇÃO
Pela presente, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 9.452/97, notificamos V.Sa. que a Prefeitura da Estância de Atibaia recebeu no

período de 01 à 15 de Julho do exercício de 2018 os seguintes recursos financeiros oriundos da União:

  

Quaisquer esclarecimentos quanto aos valores informados, poderão ser obtidos diretamente na Prefeitura, na Secretaria de Planejamento e 

Finanças.

Atibaia(SP), 18 de Julho de 2018

TÍTULO VALOR

COTA PARTE-FPM 3.166.818,99

COTA PARTE-ITR 523,75

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL  0,00

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 0,00

ICMS – UNIÃO 0,00

FEX-FINANCIAMENTO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES 0,00

CID-CIDE – CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO                                                                                     52.958,62

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 0,00

FUNDEB. 1.941.477,78

SUS CUSTEIO 1.003.301,32

FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                                     0,00

PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA                                                     0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                 0,00

ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO                                             0,00

CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO                       0,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GRUPOS HD-AR                 0,00

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS                            0,00

SAMU                                                                                              SAÚDE 51.625,00

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                           175.000,00

GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE                                         0,00

FMS - FNS AIDS     PAN                                                                0,00

MINISTÉRIO DE SAÚDE – INVESTIMENTOS                             0,00

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                       687.042,80

TRANSF. DIR.  FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO  ESC.    0,00
PNAE – MERENDA ESCOLAR                                                 280.684,40

PNATE – TRANSPORTE DE ALUNOS                                    51.543,96

BRALF – BRASIL ALFABETIZADO                                           0,00

PAC II  EDUCAÇÃO                               0,00

RECUPERAÇÃO DE DANOS - DEFESA CIVIL                                   0,00

IGD-BOLSA FAMÍLIA                                                                                                                                               10.670,06

PISO BÁSICO FIXO                                                                                                                                                             24.000,00

PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I  E II                                               34.900,00

PRÓ-JOVEM -                                                                                  0,00

PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE II                    0,00

SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS         0,00

BPC/MDS BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA                           0,00

I G D - SUAS                                                                                        0,00

SERVIÇOS DE GESTÃO M D S                                                           0,00

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS                                  0,00

SANEAMENTO PARA TODOS                                                            379.052,05

SANEAMENTO AMBIENTAL       0,00

INFRA ESTRUTURA URBANA – UNIÃO                                              6.091,51

INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA                                                        48.750,00

MINISTERIO DA JUSTIÇA – CONTROLE DE DROGAS                     0,00
FUNDO NAC DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                    0,00

PRÓ - TRANSPORTE                                                                           68.836,21

MINISTÉRIO DA CULTURA                                                                  0,00

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                  0,00

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                                                  0,00

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO – UNIÃO                    0,00

TOTAL 7.983.276,45



Sábado, 21 de julho de 2018 - n.º 2003 - Ano XXII Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017  |  www.atibaia.sp.gov.br

59
Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

HOMOLOGAÇÃO

A Mesa Diretiva da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, de acordo 
com o artigo 22, inciso XII, da Resolução n.º 02/12 e após a análise 
da legalidade do processo licitatório sob n.º 076/18, Pregão Presencial 
nº 009/2018, HOMOLOGA o julgamento do Pregoeiro, que declarou 
como vencedora do certame, em seu item 01, a empresa FJ TURISMO 
LTDA, no valor total de R$ 0,00 (zero reais), para registro de preços de 
agenciamento de passagens aéreas para eventual uso dos vereadores e 
servidores da Edilidade.

Atibaia, aos 16 de julho de 2018. 

Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente

Sebastião Batista Machado
1.º Vice-Presidente

Reginaldo da Costa Ramos
2.º Vice-Presidente

Fabiano Batista de Lima
1.º Secretário

Marcos Pinto de Oliveira
2.º Secretário

Atibaia, 17 de julho de 2018
ERRATA

Às  folhas sob nºs 15 e 16  do Imprensa Oficial do dia 07/07/2018, 
número 1999, referente à Portaria sob nº 033/2018 de 03/07/2018,

Onde se lê:
Revoga o artigo 3º da Portaria sob nº 060/2017, a partir de 10 de julho 
de 2018.

Leia-se:
Revoga o artigo 3º da Portaria sob nº 064/2017, a partir de 10 de julho 
de 2018.

Lia Márcia Rosa Lopes
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Serviço Financeiro, Orçamentário, Contábil e do Patrimônio
Extrato de Contrato

Contratado: ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA; Natureza da Licitação: Processo 
Licitatório 070/2018 Pregão Presencial nº 010/2018, Contrato nº 
013/2018. Objeto: fornecimento estimado de 4.200 litros de gasolina 
comum para os veículos oficiais; Valor: R$ 18.522,00 (dezoito mil, 
quinhentos e vinte e dois reais); Prazo de vigência Contratual: a 
vigência contratual iniciar-se-á a partir da assinatura do contrato, 
vigendo até 31 de dezembro de 2018; Dotação: 3.3.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 
Data da Assinatura: 17 de julho de 2018

Valéria Silveira Cardoso 
CHEFE SERVIÇO FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL 

E DO PATRIMÔMIO

ROBERTA ENGLE BARSOTTI SOUZA 
Presidente 

Pregão Presencial nº 040/17 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a 

Merenda escolar. Ata de Registro de preços nº 015/17 de 19/10/17 – 

vigência: 12 meses - (4ª publicação) Lotes/Itens/descrição do produto/

Quantidade estimada/preço unitário: Fornecedor: ALNUTRI 

ALIMENTOS LTDA. – (Cota Principal 75% Ampla Disputa) - Lote 05 

- Item 01 Achocolatado em pó instantâneo 4.125 KG R$ 6,629;19 

Composto lácteo banana, maçã, mamão 825 kg R$ 14,9153; 20 

Composto lácteo com morango 825 kg R$ 14,9153; 22 Composto lácteo 

com cacau 825 kg R$ 14,9153. - (Cota Reservada Exclusiva MEI/ME/

EPP de 25%) Lote 23 - Item 78 Achocolatado em pó instantâneo 1.375 

kg R$ 6,629; 79 Composto lácteo banana, maçã, mamão 275 kg R$ 

14,9153; 81 Composto lácteo com morango 275 kg R$ 14,9153; 82 

Composto lácteo com cacau 275 kg R$ 14,9153. - Fornecedor: 

CRISTIAN A. DA COSTA. - (Cota Principal 75% Ampla Disputa) - 

Lote 06 - Item 07 Aveia em flocos contendo 500g 225 kg R$ 10,9113; 

08 Barra de cereais sabor frutas vermelhas com camada de chocolate 

30.000 un R$ 1,2954; 09 Biscoito tipo cream  cracker Integral 1.200 kg 

R$ 10,2399; 10 Biscoito maria sabor chocolate e ou biscoito maria sabor 

chocolate integral 1.350 kg R$ 12,1588; 11 Biscoito integral com aveia 

e mel 1.200 kg R$ 18,3081; 23 Cookies integrais com castanha do Pará 

900 kg R$ 29,8703; 24 Cookie integral com gotas de chocolate 900 kg 

R$ 25,253. Fornecedor: LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO 

DE ALIMENTOS EIRELI - EPP. - Cota Principal 75% Ampla 

Disputa) - Lote 02 - Item 40 Macarrão com ovos tipo espaguete 750 kg 

R$ 4,0342; 41 Macarrão de sêmola com ovos e vegetais tricolor tipo 

penne 1.350 kg R$ 5,4749; 42 Macarrão de sêmola tipo parafuso com 

cereais 1.350 kg R$ 7,3959; 44 Massa de sêmola para sopa 375 kg R$ 

4,0341. - Lote 15 - Item 48 Néctar de frutas sabor laranja 9.000 un R$ 

1,06; 49 Néctar de frutas sabor pêssego 12.000 un R$ 1,06; 50 Néctar de 

frutas sabor uva 9.000 un R$ 1,06. - (Cota Reservada Exclusiva MEI/

ME/EPP de 25%) Lote 20 - Item 63 Macarrão com ovos tipo espaguete 

250 kg R$ 4,0342; 64 Macarrão de sêmola com ovos e vegetais tricolor 

tipo penne 450 kg R$ 5,4749; 65 Macarrão de sêmola tipo parafuso com 

cereais 450 kg R$ 7,3959; 66 Massa de sêmola para sopa 125 kg R$ 

4,0341. - (Cota Reservada Exclusiva MEI/ME/EPP de 25%) Lote 33 - 

Item 93 Néctar de frutas sabor laranja 3.000 un R$ 1,06; 94 Néctar de 

frutas sabor pêssego 4.000 un R$ 1,06; 95 Néctar de frutas sabor uva 

3.000 un R$ 1,06. Fornecedor: LIMA & SILVA COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA. - (Cota Principal 75% Ampla Disputa) - Lote 01 

- Item 02 Açúcar cristal 4.875 kg R$ 1,70; 31  Feijão carioca tipo1 8.250 

kg R$ 3,65; 51 Óleo de soja refinado PET 900 ML 4.125 fr R$ 3,33; 55 

Sal refinado iodado 1.125 kg R$ 0,90; 56 Vinagre de alcool 750 fr R$ 

1,11. - (Cota Principal 75% Ampla Disputa) - Lote 04 - Item 05 Amido 

Prefeitura de Nazaré 
Paulista

Câmara da Estância de 
Atibaia
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de milho 165 kg R$ 5,0895; 28 Farinha de mandioca torrada 450 kg R$ 

5,4336; 29 farinha de milho amarela 525 kg R$ 5,4336; 30 Farinha de 

trigo especial 1.875 kg R$ 1,8435; 33 Fermento químico em pó 675 lta 

R$ 1,7465; 35 Fubá de milho 525 kg R$ 2,6197; 54 Pré mistura para pão 

francês 15.750 kg R$ 1,9309. - Lote 11 - 06 Arroz tipo1 15.000 kg R$ 

2,34. - (Cota Reservada Exclusiva MEI/ME/EPP de 25%) Lote 19 - Item 

57 Açúcar cristal 1.625 kg R$ 1,70; 59 Feijão carioca tipo1 2.750 kg R$ 

3,65; 60 óleo de soja refinado PET 900 ML 1.375 fr R$ 3,33; 61 Sal 

refinado iodado 375 kg R$ 0,90; 62 Vinagre de alcool 250 fr R$ 1,11. - 

(Cota Reservada Exclusiva MEI/ME/EPP de 25%) Lote 22 - Item 70 

Amido de milho 55 kg R$ 5,0895; 71 Farinha de mandioca torrada 150 

kg R$ 5,4336; 72 farinha de milho amarela 175 kg R$ 5,4336; 73 Farinha 

de trigo especial 625 kg R$ 1,8435; 75 Fermento químico em pó 225 lta 

R$ 1,7465; 76 Fubá de milho 175 kg R$ 2,6197; 77 Pré mistura para pão 

francês Premium 5.250 kg R$ 1,9309. - (Cota Reservada Exclusiva 

MEI/ME/EPP de 25%) Lote 29 - Item 58 Arroz tipo1 5.000 kg R$ 2,34. 

- Fornecedor: M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - 

EIRELI - (Cota Principal 75% Ampla Disputa) - Lote 08 - Item 25 

Coxa e sobrecoxa de frango congeladas 12.600 kg R$ 4,3950; 34 Filé de 

frango congelado 1.500 kg R$ 8,1661. - Lote 09 - Item 14 Carne 

congelada patinho em cubos in natura 4.140 kg R$ 12,98; 15 Carne 

congelada in natura Patinho em tiras/iscas 5x2x2 cm 2.070 kg R$ 12,97; 

16 Carne moída congelada in natura - Patinho 6.210 kg R$ 11,94; 53 

Pernil em cubos in natura congelado 2.070 kg R$ 11,45. - Lote 10 - Item 

12 Carne de cação livre de pele, cartilagens, ossos e parasitas, cortada  

no formato cubos 2.100 kg R$ 16,40; 38 Iscas de filé de peixe congelado 

- Polaca do Alasca (Theragra Chalcogramma) 2.100 kg R$ 16,40. - Lote 

17 - Item 03  Almondega de carne bovina congelada 4.500 kg R$ 9,79. 

- Lote 18 - Item 13 Carne bovina, bife a rolê com cenoura e vagem 

congelado 3.000 kg R$ 19,90. - (Cota Reservada Exclusiva MEI/ME/

EPP de 25%) Lote 26 - Item 103 Coxa e sobrecoxa de frango congeladas 

4.200 kg R$ 4,395; 104 Filé de frango congelado 500 kg R$ 8,1661. - 

Lote 27 - Item 107 Carne congelada patinho em cubos in natura 1.380 

kg R$ 12,98; 108 Carne congelada in natura Patinho em tiras/iscas 

5x2x2 cm 690 kg R$ 12,97; 109 Carne moída congelada in natura - 

Patinho 2.070 kg R$ 11,94; 110 Pernil em cubos in natura congelado 690 

kg R$ 11,45. - Lote 28 - Item 111 Carne de cação livre de pele, 

cartilagens, ossos e parasitas, cortada  no formato cubos 700 kg R$ 

16,40; 112 Iscas de filé de peixe congelado - Polaca do Alasca (Theragra 

Chalcogramma) 700 kg R$ 16,40. - Lote 36 - Item 106 Carne bovina, 

bife a rolê com cenoura e vagem congelado 1.000 kg R$ 19,90. - 

Fornecedor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - (Cota Principal 75% Ampla Disputa) - Lote 03 Item 26 Ervilha 

em conserva 1.500 lta R$ 1,1502; 27 Extrato de tomate, simples 

concentrado 4.125 kg R$ 4,9332; 47 Milho verde em conserva 1.500 lta 

R$ 1,1502. - Lote 07 Item 04 Amendoim, tipo 1, semente com casca 

avermelhada 112 kg R$ 10,1628; 17 Coco ralado sem adição de açúcar 

112 kg R$ 33,4776; 18 Colorífico produto constituído pela mistura de 

fubá de milho com urucum em pó 52 kg R$ 14,3475; 45 Milho branco 

para canjica 262 kg R$ 3,9495; 46 Milho para pipoca 150 kg R$ 3,9495; 

52 Óregano desidratado embalagem de 100g 52 kg R$ 34,6732. - Lote 

12 Item 32 Fermento biológico fresco para panificação de 1ª qualidade 

525 kg R$ 10,98. - Lote 13 Item 36 Gelatina em pó sabor abacaxi 450 

kg R$ 6,59; 37 Gelatina em pó sabor morango 450 kg R$ 6,59. - Lote 14 

Item 39 Leite em pó Integral Instantâneo 6.375 kg R$ 15,6438. -  Lote 

16 Item 43 Margarina vegetal com sal de 70 a 80% de lipídeos 2.250 kg 

R$ 6,80 . - (Cota Reservada Exclusiva MEI/ME/EPP de 25%) Lote 21 

Item 67 ervilha em conserva 500 lta R$ 1,1501; 68 Extrato de tomate, 

simples concentrado 1.375 kg R$ 4,9334; 69 milho verde em conserva 

500 lta R$ 1,1502. - Lote 25 Item 96 Amendoim, tipo 1, semente com 

casca avermelhada 38 kg R$ 10,1989; 97 Coco ralado sem adição de 

açúcar 38 kgs R$ 33,5964; 98 Colorífico produto constituído pela 

mistura de fubá de milho com urucum em pó 17 kg R$ 14,3984; 100 

Milho branco para canjica, tipo 1 87 kg R$ 3,9635; 101 Milho para 

pipoca 50 kg R$ 3,9635; 102 Óregano desidratado embalagem de 100g 

17 kg R$ 34,7962. - Lote 30 Item 74 Fermento biológico fresco para 

panificação de 1ª qualidade 175 kg R$ 10,98. - Lote 31 Item 83 Gelatina 

em pó sabor abacaxi 150 kg R$ 6,59; 84 Gelatina em pó sabor morango 

150 kg R$ 6,59. - Lote 32 Item 85 Leite em pó Integral Instantâneo 

2.125 kg R$ 15,6439. - Lote 34 Item 99 Margarina vegetal com sal de 

70 a 80% de lipídeos 750 kg R$ 6,80. - Fornecedor: WILLIAM 

LUCIANO DA COSTA - ME - (Cota Reservada Exclusiva MEI/ME/

EPP de 25%) - Lote 24 Item 86 Aveia em flocos 75 kg R$ 10,3473; 87  

Barra de cereais sabor frutas vermelhas com camada de chocolate 

10.000 un R$ 1,2296; 88 Biscoito tipo cream  cracker Integral 400 kg R$ 

9,7192; 89 Biscoito maria sabor chocolate e ou biscoito maria sabor 

chocolate integral 450 kg R$ 11,5406; 90 Biscoito integral com aveia e 

mel 400 kg R$ 17,3772; 91 Cookies integrais com castanha do Pará 300 

kg R$ 28,3515; 92 Cookie integral com gotas de chocolate 300 kg R$ 

23,9689. - Nazaré Paulista, 19 de julho de 2.018 – Candido Murilo 

Pinheiro Ramos – Prefeito
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