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Concurso Público da Prefeitura de Atibaia tem mais de
7.800 candidatos inscritos

Provas acontecem dia 26, domingo; edital de convocação foi publicado na Imprensa Oficial Eletrônica do último dia 18 de agosto

Mais de 7.800 candidatos estão inscritos para o 
Concurso Público da Prefeitura da Estância de Atibaia. 
As provas, conforme editais (01/2018 empregos 

diversos e 02/2018 emprego de Agente Comunitário de 
Saúde) de convocação publicados na Imprensa Oficial 
Eletrônica (IOE) nº 2011, do último sábado (18), acontecem 
no próximo domingo, dia 26 de agosto, na Unifaat e também 
nas escolas estaduais Major Juvenal Alvim, Francisco de 
Aguiar Peçanha e José Alvim. Os portões serão abertos às 
8h e o fechamento acontecerá meia hora depois, às 8h30, 
nas escolas estaduais e no período da manhã na Unifaat, que 
também terá provas à tarde, com abertura dos portões às 
13h e fechamento às 13h30. Os editais completos podem ser 
consultados no site da Prefeitura - www.atibaia.sp.gov.br.  
As inscrições para as 71 vagas disponíveis encerraram-se no 
último dia 31 de julho. O certame prevê 38 vagas para empregos 
em geral (com 7.301 inscritos) e 33 vagas para Agentes 
Comunitários de Saúde (com 557 inscritos). Os salários 
variam entre R$ 1.240,13 e R$ 12.499,50. Ainda conforme os 
editais, recomenda-se que os candidatos verifiquem com 

antecedência o local onde realizarão a prova (na IOE nº 2011), 
a disponibilidade de estacionamento e vagas nas imediações, 
as opções de transporte público, consultando antes horários 
e frequências das linhas de ônibus aos domingos, bem como 
as rotas e tempo de deslocamento. 
Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com pelo 
menos 30 minutos de antecedência, portando documento 
oficial de identidade original e com foto, caneta esferográfica 
azul ou preta, lápis preto e borracha. As provas objetivas 
terão a duração de 3 horas e o candidato só poderá deixar 
definitivamente a sala de aplicação e levar consigo o Caderno 
de Questões da Prova Objetiva após decorrido o tempo de 
uma hora e meia de início do teste.
Ainda segundo os editais, o candidato poderá informar-se 
quanto à sala onde realizará a prova por meio das listas que 
serão afixadas nos locais de realização dos exames ou no site 
www.ibamsp-concursos.org.br no link “área do candidato” 
-http://www.ibamsp-concursos.org.br/site/concursos/
areadocandidato/550 e http://www.ibamsp-concursos.org.br/
site/concursos/areadocandidato/551 .
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Compras, Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/18, PROCESSO Nº 24.018/2018, cujo 
o objeto é o “Registro de preço para eventual aquisição de impressos 
padronizados, destinado ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses”. Recebimento 
de propostas iniciais até: 10/09/2018 às 08h25. Abertura de propostas 
dia 10/09/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 
11/09/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/18, PROCESSO Nº 24.019/2018, cujo 
o objeto é o “Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
elétricos para iluminação púbica, destinada ao uso da Secretaria de 
Obras Públicas, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) 
meses”. Recebimento de propostas iniciais até: 10/09/2018 às 08h25. 
Abertura de propostas dia 10/09/2018 às 08h30 e início da sessão de 
disputa de preços dia: 11/09/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/18, PROCESSO Nº 24.075/2018, cujo 
o objeto é o “Registro de preços para eventual aquisição de material de 
consumo odontológico, lista 06/18, destinado ao uso dos Consultórios 
Odontológicos, da Secretaria da Saúde, com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses”. Recebimento de propostas iniciais até: 
12/09/2018 às 08h25. Abertura de propostas dia 12/09/2018 às 08h30 e 
início da sessão de disputa de preços dia: 13/09/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/18, PROCESSO Nº 24.378/2018, 
cujo o objeto é o “Registro de preço para aquisição de materiais de EPI, 
destinado ao uso dos servidores municipais, com entregas parceladas, 
por um período de 12 (doze) meses – Secretaria de Recursos Humanos”. 
Recebimento de propostas iniciais até: 12/09/2018 às 08h25. Abertura 
de propostas dia 12/09/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de 
preços dia: 13/09/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/18, PROCESSO Nº 24.611/2018, cujo 
o objeto é o “Registro de preço para de gênero de alimentação (bolachas 
e sucos), destinados ao desjejum pós coleta de exames laboratoriais e 
aos pacientes da vigilância epidemiológica, da Secretaria Municipal de 
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses”. 
Recebimento de propostas iniciais até: 12/09/2018 às 08h25. Abertura 
de propostas dia 12/09/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de 
preços dia: 13/09/2018 às 08h30.

Para aquisição dos editais os interessados deverão acessar os sites http://
www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou, 
dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 
10h às 16h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 
10,00 (dez reais).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2018, PROCESSO Nº 22.502/2018, 
cujo o objeto é a “Contratação de serviços através de realizações de 
palestras e posterior rodas de conversas supervisionadas por técnico 
especializado, com a temática: “enfrentamento ao trabalho e exploração 
infantil”, em consonância com as diretrizes do estatuto da criança 
e do adolescente, destinados ao uso da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, de forma parcelada, pelo período de 09 (nove) 
meses”. Entrega dos envelopes e início da sessão de lances: “Proposta 
e Documentação”, às 09 horas dia 12 de setembro de 2.018 na sala de 
Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2018, PROCESSO Nº 18.898/2018, 
cujo o objeto é a “Registro de preços para eventual prestação de serviço 
de locação vans executivas, destinados ao atendimento dos eventos da 
Secretaria de Cultura e Eventos, de forma parcelada, por um período de 
12 (doze) meses”. Entrega dos envelopes e início da sessão de lances: 
“Proposta e Documentação”, às 09 horas dia 12 de setembro de 2.018 na 
sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

Para aquisição dos Editais os interessados deverão acessar os sites http://
www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp, ou, dirigir-se à sede da Prefeitura 
da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 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 R 
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.

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

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

AVISO DE ESCLARECIMENTO E NOVA DATA

PROCESSO N.º 19.886/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 112/2018. 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de notebook, 
destinado 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 n° 233/2018, esclarece dúvidas e REDESIGNA 
para o dia 05/09/2018 às 08h25 NOVA DATA para recebimento das 
propostas iniciais, sendo a abertura das propostas dia 05/09/2018 às 
08h30 e início da sessão de disputa de preços ocorrerá no dia 06/09/2018 
às 08h30. A ata, acompanhada do edital, 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.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
21 de agosto de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

HOMOLOGAÇÃO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.635/18 PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 060/18 - OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de sistema de informação, 
operação e gerenciamento da Guarda Civil, da Secretaria de Segurança 
Pública, com fornecimento de materiais, serviço de instalação, 
manutenção e reposição (em regime de comodato), de forma parcelada 
por um período de 24 (vinte e quatro) 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 060/18, referente ao lote 01 do objeto licitado 
à empresa WEB MASTER BRASIL INFORMÁTICA LTDA, no 
valor global de R$ 804.000,00 (Oitocentos e quatro mil reais), com 
os respectivos valores unitários: Item 01 (R$ 18.425,00), Item 02 
(R$ 1.172,50) e Item 03 (R$ 837,50). Publique-se na forma da lei. 
Encaminhe-se: À Secretaria de Administração para os fins. Prefeitura 
da Estância de Atibaia, aos 13 dias do mês de agosto de 2018.- Adauto 
Batista de Oliveira -Chefe de Gabinete.
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PROCESSO N.º  39.738/2017. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
013/2018. OBJETO: Chamamento Público para seleção de OSC’s, 
interessadas em firmar TERMO DE FOMENTO para execução de 
Projeto referente à “Ações socioeducativas de reflexão e simultaneamente 
articulação com as crianças, maneiras de prevenção combate à violência 
e exploração sexual, auxilando-as para que possa identificar situações 
de violência. Ações voltadas para crianças de 06 a 10 anos”. TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constante no presente 
processo administrativo, e considerando a conduta adotada pela 
Comissão de Seleção e Julgamento Permanente – CSJP, que julgou 
a sessão FRACASSADA, conforme Ata nº 035/18, HOMOLOGO 
o resultado definitivo do Chamamento epigrafado e AUTORIZO a 
abertura de novo Chamamento Público. À Secretaria de Administração 
para os fins. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 15 dias do mês de 
agosto de 2.018. Magali Pereira Gonçalves Costato Basile - Secretária 
de Assistência e Desenvolvimento Social 

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

Daniela Marques Vieira Barbosa
 Diretora do Departamento de Compras e Licitações

PROCESSO N.º 19.517/2018. TOMADA DE PREÇOS N. 011/2018. 
OBJETO: Contratação de serviços de seleção de projetos na organização 
de feiras de livros ou jornadas literárias, atividades culturais e 
pedagógicas, destisnadas a Educadores e Alunos da Rede Municipal 
de Ensino, da Secretaria de Educação, na Jornada Literária 2018. 
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$  180.000,00 (cento e oitenta mil 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 20 
dias do mês de agosto de 2.018.  Márcia Ap. Bernardes - Secretária de 
Educação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.056/2018 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 058/18 - Objeto: Registro de preço para eventual 
aquisição de veículos tipo ambulâncias, destinados ao uso da Secretaria 
de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
HOMOLOGAÇÃO Em face dos elementos constantes no presente 
processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei 
Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr. Pregoeiro, 
que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Presencial Nº 058/2018, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários, 
entre parênteses, para os lotes indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias conforme descrito abaixo: BEM ESTAR LOCACAO 
DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAIS PARA SAUDE 
EIRELI, para os lotes 01 (R$ 165.900,00) e 02 (R$ 78.800,00); A3D 
COMERCIO EIRELI, para o lote 03 (R$ 166.000,00); Publique-se na 
forma da lei. Encaminhe-se: 1. À Divisão de Licitações, para registro 
da homologação, publicação, lavratura do termo de contrato, emissão 
da Autorização de Fornecimento e demais anotações legais; Prefeitura 
da Estância de Atibaia, aos 16 dias do mês de agosto de 2018. – Maria 
Amélia Sakamiti Roda - Secretaria Municipal da Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.122/2018. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 066/2018. Interessado: Diversas Secretarias. Objeto: 
Registro de preços para eventual prestação de serviços de hospedagem, 
com fornecimento de refeições, destinada ao uso de diversas Secretarias 
desta Prefeitura, 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 Sr. Pregoeiro, 
que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 066/2018, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários, 
entre parênteses, para os lotes indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias abaixo: - REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO 
EIRELI, pelo valor global de R$ 863.000,00 (oitocentos e sessenta e três 
mil reais), sendo os unitários de: item 01(R$ 500,00), 02 (R$ 600,00), 
03 (R$ 350,00), 04 (R$ 400,00), 05 (R$ 710,00), 06 (R$ 815,00), 07 
(R$ 440,00) e 08 (R$ 500,00). Publique-se, Encaminhe-se; À Secretaria 
de Administração para as seguintes providências: 1. À Divisão de 
Licitações, para registro da homologação, publicação, lavratura do 
termo de contrato, emissão da Autorização de Fornecimento e demais 
anotações legais; Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 16 dias do mês 
de agosto de 2018. –Adauto Batista de Oliveira - Chefia de Gabinete.

Processo Administrativo nº 19.883/2018. Pregão Eletrônico nº 
106/2018. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: Registro de preços 
para eventual aquisição de medicamentos, lista 22/2018, destinados ao 
atendimento de ações judiciais, com indicação de marca, 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 
106/2018, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores 
unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: Cirúrgica São José 
Ltda,  para os lotes 20 (R$ 1,030) e 25 (R$ 2,600); Interlab Farmacêutica 
Ltda, para os lotes 02 (R$ 1,530), 04 (R$ 2,780) e 15 (R$ 1.623,78); CM 
Hospitalar S.A., para os lotes 01(R$ 5,290), 09 (R$ 568,860) e 21 (R$ 
5,640); Dupatri Hospitalar Comercio, Importação e Exportação Ltda., 
para o lote 14 (R$ 4,650). Os lotes 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 
24, 26, 27, 29 e 30 foram DESERTOS. Os lotes 12, 13, 16, 17 e 28 
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 16 dias do mês de agosto de 2018.  Maria 
Amélia Sakamiti Roda  - Secretaria de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.154/2018 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 108/2018: Objeto: Registro de preços para eventual 
aquisição de material hospitalar, destinado ao uso do SAMU, 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 108/2018, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
valores unitários, entre parênteses, para os lotes indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: NORTH MED 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA, para os lotes 01 (R$ 7,00) e 02 (R$ 66,00); NEWCARE 
COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 
LTDA, para os lotes 03 (R$ 3,99), 13 (R$ 4,69) e 14 (R$ 6,70); 
CIRURGICA SAO JOSE LTDA, para os lotes 04 (R$ 10,00), 05 (R$ 
10,00), 06 (R$ 9,52), 07 (R$ 9,52), 08 (R$ 9,52), 09 (R$ 9,52), 10 (R$ 
175,00), 11 (R$ 165,00) e 12 (R$ 78,40); CIRURGICA UNIAO LTDA, 
para os lotes 15 (R$ 11,49) e 16 (R$ 14,39); CENTROVALE SOLUCOES 
PARA SAUDE EIRELI, para o lote 17 (R$ 12,81). Publique-se na 
forma da lei. Encaminhe-se: 1. À Divisão de Licitações, para registro 
da homologação, publicação, lavratura do termo de contrato, emissão 
da Autorização de Fornecimento e demais anotações legais; Prefeitura 
da Estância de Atibaia, aos 17 dias do mês de agosto de 2018. – Maria 
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Amélia Sakamiti Roda - Secretaria Municipal da Saúde

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
21 de agosto de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

ABERTURA DE PROPOSTAS

PROCESSO N.º 41.226/2017. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 
017/18. OBJETO:  Contratação de empresa, sob regime de empreitada 
global, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada 
para serviços de infraestrutura e pavimentação asfáltica nos vários 
dispositivos da Colibri, Centro de Convenções, Copacabana e CTB, 
Atibaia/SP. Tornamos público que foi designado para o dia 27 de 
Agosto de 2018, às 14:00 horas, na Sala de Licitações, à Rua Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP, a Sessão Pública para a abertura 
dos envelopes de propostas de preços das empresas HABILITADAS à 
presente licitação: FM EMPREENDIMENTOS EIRELI; AUDITERRA 
TERRAPLENAGEM EIRELI; COMERCIAL E CONSTRUTORA 
FENIX EIRELLI, ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA 
LTDA e TMK ENGENHARIA S.A, os envelopes de proposta de preços 
das empresas INABILITADAS à presente licitação encontra-se a 
disposição para retirada no Departamento de Compras e Licitações, Rua 
Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica. 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, 
21 de agosto de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

A Secretaria de Administração no uso de suas atribuições legais, comunica 
aos interessados a SUSPENSÃO “SINE DIE”  do CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 014/2018. PROCESSO Nº 14.842/2018. TERMO DE 
FOMENTO para execução da etapa de Implantação da Escola e do 
Corpo Municipal de Dança de Atibaia e Formação por meio do Programa 
“Educando através da Dança”, incluindo Dança Educativa e Congadas 
Mirins, Fórum, Mostras, Apresentações e Temporadas de Dança, para 
análise da solicitação de esclarecimento feita tempestivamente por 
OSC interessada. 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 agosto de 2018.

 Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO N.º 027/18. QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E 
A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL 
CASA DO CAMINHO

PROCESSO N.º 39.744/2017. CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 
009/2018. 
OBJETO: Chamamento Público para seleção de OSC’s, interessadas  
em firmar TERMO DE FOMENTO para a  execução  de PROJETO  
referente  à  “Inclusão social de adolescentes em  atividades 
socioeducativas de preparação para o primeiro emprego com foco no 

Bairro  Estância Parque”.
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CNPJ nº 
45.279.635/0001-08
COLABORADORA: Associação Espírita Beneficiente e Educacional 
Casa do Caminho - CNPJ n.º 86.790.268/0001-90
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 41.329,00
DATA DE ASSINATURA: 14/08/18.
VIGÊNCIA: 04 meses 
SIGNATÁRIOS: Magali Pereira Gonçalves Costato Bas

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO N.º 028/18. QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E 
A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA 
- ASA

PROCESSO N.º 39.741/2017. CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 
008/2018. 
OBJETO: Chamamento Público para seleção de OSC’s, interessadas  
em firmar TERMO DE FOMENTO para a execução de PROJETO 
referente à “Inclusão social  de crianças de  00 a 03 anos em 
vulnerabilidade social que necessitem de estímulo cognitivo no 
período complementar ao escolar”.
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CNPJ nº 
45.279.635/0001-08
COLABORADORA: Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia 
- ASA - CNPJ n.º  44.707.206/0001-21
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 2.240,00 
DATA DE ASSINATURA: 14/08/18.
VIGÊNCIA: 01 mês 
SIGNATÁRIOS: Magali Pereira Gonçalves Costato Basile, CPF n.º 
064.742.618-89 e Cecilia Ziliotto, CPF n.º 019.460.218-49.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
20 de agosto de 2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE CONTRATOS

Processo nº 23.012/18 – Inexigibilidade nº 028/18 – Termo de Contrato 
Administrativo n.º 079/18 – Contratante: Prefeitura da Estância de 
Atibaia – Contratada: Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda – Objeto: 
Aquisição de vales-transporte destinados ao uso dos alunos atendidos 
pelo CAADE e de passes escolares para os alunos da Rede Municipal e 
Estadual de Ensino – Valor: R$ 2.067.400,00 – Vigência: 31/07/18 até 
21/12/18 – Assinatura: 31/07/18.

Processo nº 13.596/17  – Concorrência Pública nº 003/17 – 2° Termo 
de Aditamento ao Contrato Administrativo n° 075/17 – Contratante: 
Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Multiway Comércio 
e Representações Ltda – Objeto: Acréscimo de 13,73% – Valor: R$ 
740.000,00 – Assinatura: 31/07/18.

Processo nº 13.596/17  – Concorrência Pública nº 003/17 – 2° Termo 
de Aditamento ao Contrato Administrativo n° 076/17 – Contratante: 
Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Multiway Comércio e 
Representações Ltda – Objeto: Comodato para instalação de câmeras 
em 3 (três) pontos – Assinatura: 31/07/18.

Processo nº 17.908/17 – Tomada de Preços nº: 009/17 – 1º Termo de 
Aditamento ao Contrato Administrativo n.º 023/18 – Contratante: 
Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Hebrom Construtora 
7 Ltda - ME – Objeto: Prorrogação de prazo – Vigência: 90 dias – 
Assinatura: 15/08/18.
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Secretaria de Administração, 21 de agosto de 2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE ATAS

 
Tornamos público que as Atas de Registro de Preços relacionadas a 
seguir, encontram-se disponíveis no site: www.atibaia.sp.gov.br e no 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura da Estância de 
Atibaia, à Rua Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia-SP.

PROCESSO N.º 12.546/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 070/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais e 
equipamentos de processamento de dados, software de base e materiais 
para comunicações, destinados ao uso de diversas secretárias desta 
prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/07/2019).
Atibaia, 31 de julho de 2.018.

Ata de Registro de Preços n.º 400/18
Empresa: CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Cabeçote para Impressora. Para Impressora Ploter Modelo 
Hp Desingnjet Série T1100 Referência: G-PK1 (C9380A).
Consumo Estimado Anual: 02
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 493,15
Valor Total: R$ 986,30

Lote: 02
Descrição: Cabeçote para Impressora. Para Impressora Ploter Modelo 
Hp Desingnjet Série T1100 Referência: M-C3 (C9383A).
Consumo Estimado Anual: 02
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 493,15
Valor Total: R$ 986,30

Lote: 03
Descrição: Cabeçote para Impressora. Para Impressora Ploter Modelo 
Hp Desingnjet Série T1100 Referência: MK-Y2 (C9384A).
Consumo Estimado Anual: 02
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 493,15
Valor Total: R$ 986,30

Lote: 06
Descrição: Cartucho Gyan. Para Impressora Hp Referência: C9371A.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 523,00
Valor Total: R$ 2.615,00

Lote: 07
Descrição: Cartucho de Tinta (Color). Color Amarelo – Lexmark 
CX4110DE – 808HY para 3.000 cópias.

Consumo Estimado Anual: 75
Unidade: UN
Marca: Lexmark
Valor Unitário: R$ 400,55
Valor Total: R$ 30.041,25

Lote: 08
Descrição: Cartucho de Tinta (Color). Color Ciano – Lexmark 
CX4110DE – 808HC para 3.000 cópias.
Consumo Estimado Anual: 75
Unidade: UN
Marca: Lexmark
Valor Unitário: R$ 400,55
Valor Total: R$ 30.041,25

Lote: 09
Descrição: Cartucho de Tinta (COLOR). Color Magenta – Lexmark 
CX4110DE – 808HM para 3.000 cópias.
Consumo Estimado Anual: 75
Unidade: UN
Marca: Lexmark
Valor Unitário: R$ 400,55
Valor Total: R$ 30.041,25

Lote: 10
Descrição: Cartucho de Tinta (Color). Color Preto – Lexmark 
CX4110DE – 808HK para 3.000 cópias.
Consumo Estimado Anual: 75
Unidade: UN
Marca: Lexmark
Valor Unitário: R$ 402,15
Valor Total: R$ 30.161,25

Lote: 11
Descrição: Cartucho Cray. Para Impressora HP, referência: C9374A.
Consumo Estimado Anual: 07
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 523,00
Valor Total: R$ 3.661,00

Lote: 12
Descrição: Cartucho Cray. Para Impressora HP, referência: C9403A.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 515,00
Valor Total: R$ 2.575,00

Lote: 13
Descrição: Cartucho Magenta. Para Impressora Hp, referência: C9372A.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 532,65
Valor Total: R$ 2.663,25

Lote: 14
Descrição: Cartucho Mate Black. Para Ploter, referência: C9403A.
Consumo Estimado Anual: 07
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 462,00
Valor Total: R$ 3.234,00

Lote: 15
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Descrição: Cartucho Photo Black. Para Ploter, referência: C9370A.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 560,00
Valor Total: R$ 2.800,00

Lote: 16
Descrição: Cartucho Yellow. Para Impressora HP, referência: C9373A.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 523,00
Valor Total: R$ 2.615,00

Lote: 22
Descrição: Toner. Para Impressora Lexmark E342n, código do Toner 
34018HL.
Consumo Estimado Anual: 06
Unidade: UN
Marca: Lexmark
Valor Unitário: R$ 309,00
Valor Total: R$ 1.854,00

COTA RESERVADA

Lote: 05
Descrição: Cabo Estruturado Categoria 5e (Para Tráfego de voz, dados 
e imagens). Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos 
de cobre nu com 8 fibras de Ø0.50 mm, 24 AWGX X 4P,   isolados 
em polietileno alta densidade e diâmetro de condutor em isolamento 
0.9±0.05 mm, com quatro pares trançados e capa externa em PVC não 
propagante à chama, na cor azul, cabo de drenagem com resistência ao 
Fogo cm e contatos de liga de cobre dourada 50U. Marcação sequencial 
métrica decrescente (305 – 001 M) aa embalagem, com gravação de 
dia/mês/ano – Hora de fabricação, proporcionando rastreamento do 
lote. Padrão ANSI/TIA/EIA-568C.2, ISO/IEC 11801-60332-1 e ABNT 
NBR 14705. Atendimento a diretiva rohs (Metais pesados), atenda 
“Comprovadamente” ao protocolo. Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z, 
1000 MBPS; 100base-TX, IEEE 802.3U, 100 MBPS; 100base-T4, 
IEEE 802.3U,100 MBPS; 100vg-Anylan, IEEE802.12, 100 MBPS; 
ATM–155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 Y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 
MBPS; TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 MBPS;10base-T, IEEE802.3, 
10 MBPS; Token Ring, IEEE802.5, 4/16 MBPS; 3X-AS400, IBM, 10 
MBPS; Power Over Ethernet, IEEE 802.3AF.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: CX
Marca: Furukawa
Valor Unitário: R$ 460,00
Valor Total: R$ 2.300,00

Lote: 06
Descrição: Cartucho Gyan. Para Impressora HP, Referência: C9371A.
Consumo Estimado Anual: 01
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 523,00
Valor Total: R$ 523,00

Lote: 07
Descrição: Cartucho de tinta (Color). Color Amarelo – Lexmark 
CX4110DE – 808HY para 3.000 cópias.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: UN
Marca: Lexmark
Valor Unitário: R$ 400,55

Valor Total: R$ 10.013,75

Lote: 08
Descrição: Cartucho de tinta (Color). Color Ciano – Lexmark 
CX4110DE – 808HC para 3.000 cópias.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: UN
Marca: Lexmark
Valor Unitário: R$ 400,55
Valor Total: R$ 10.013,75

Lote: 09
Descrição: Cartucho de tinta (Color). Color Magenta – Lexmark 
CX4110DE – 808HM para 3.000 cópias.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: UN
Marca: Lexmark
Valor Unitário: R$ 400,55
Valor Total: R$ 10.013,75

Lote: 10
Descrição: Cartucho de tinta (Color). Color Preto – Lexmark CX4110DE 
– 808HK para 3.000 cópias.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: UN
Marca: Lexmark
Valor Unitário: R$ 402,15
Valor Total: R$ 10.053,75

Lote: 11
Descrição: Cartucho Cray. Para Impressora HP, referência: C9374A.
Consumo Estimado Anual: 02
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 523,00
Valor Total: R$ 1.046,00

Lote: 12
Descrição: Cartucho Cray. Para Impressora HP, Referência: C9403A.
Consumo Estimado Anual: 01
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 515,00
Valor Total: R$ 515,00

Lote: 13
Descrição: Cartucho Magenta. Para Impressora HP, referência: C9372A.
Consumo Estimado Anual: 01
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 532,65
Valor Total: R$ 532,65

Lote: 14
Descrição: Cartucho Mate Black. Para ploter, referência: C9403A.
Consumo Estimado Anual: 02
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 462,00
Valor Total: R$ 924,00

Lote: 15
Descrição: Cartucho Photo Black. Para Ploter, referência: C9370A.
Consumo Estimado Anual: 01 
Unidade: UN
Marca: HP
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Valor Unitário: R$ 560,00
Valor Total: R$ 560,00

Lote: 16
Descrição: Cartucho Yellow. Para Impressora HP, referência: C9373A.
Consumo Estimado Anual: 01 
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 523,00
Valor Total: R$ 523,00

Lote: 22
Descrição: Toner. Para Impressora Lexmark E342N, código do toner 
34018HL.
Consumo Estimado Anual: 02 
Unidade: UN
Marca: Lexmark
Valor Unitário: R$ 309,00
Valor Total: R$ 618,00

Ata de Registro de Preços n.º 401/18
Empresa: LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 
EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 21
Descrição: Switch de rede gerenciável Gigabit. 1. características 
gerais: Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 
10/100/1000basE-T “auto-sensing”; deve possuir pelo menos 04 (quatro) 
portas SFP que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet. 
Deverão suportar adaptadores para os padrões 1000base-SX, 1000base-
LX, 1000base-ZX, 1000base-LHX; possuir matriz de comutação de pelo 
menos 56GBPS; possuir capacidade de processamento de pelo menos 
40MPPS(milhões de pacotes por segundo); possuir capacidade para no 
mínimo 16.000 endereços MAC; possuir leds, por porta, que indiquem 
a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão; o Switch 
fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE 802.3i (10base-T), 
IEEE 802.3U (100base-TX), IEEE 802.3ab (1000base-T), IEEE 
802.3X (controle de fluxo), IEEE 802.3AZ (energy efficient ethernet); 
suporte ao modo de comutação “store and forward”; possuir fonte de 
alimentação interna com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 
instalável em rack padrão de 19”, deverão ser fornecidos os respectivos 
kit’s de fixação; o Switch deve suportar jumbo frames de 9000 bytes; 
2. funcionalidades gerais: possuir uma interface de gerenciamento 
baseada em web (http) que permita aos usuários configurar e gerenciar 
Switches através de um Browser padrão; gerenciável via Telnet e SSH; 
permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para 
uma porta especificada; deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3); 
implementar nativamente 4 grupos RMON (history, statistics, alarms e 
events); implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de 
clock;  suportar autenticação via radius; possuir suporte a protocolo de 
autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento; 
implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1X); possuir 
controle de broadcast, multicast e unicast por porta; o equipamento 
deverá funcionar como servidor DHCP para IPV4 e IPV6; possuir 
função para diagnóstico de cabos; implementar classificação, marcação 
e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do 
frame ethernet (IEEE 802.1P COS), implementar pelo menos 8 (oito) 
filas por porta; implementar classificação, marcação e priorização de 
tráfego baseada nos valores do campo “differentiated services code 
point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
deve implementar Rfc 2475 diffserv core and edge functions; 2.1. 
funcionalidades de camada 2 (VLAN, spanning tree) implementar 
lans virtuais (VLANS) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q; 
256 grupos VLAN estáticos; agregação de links 802.3AD, 14 grupos 

por dispositivo, 8 portas por grupo deve suportar VLANS dinâmicas. 
Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANS de forma 
dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; 
detecção de loopback, desativa automaticamente uma porta quando 
um loop é detectado; ACL baseado em endereço MAC ou endereço IP, 
implementar o protocolo spanning-tree; implementar o padrão IEEE 
802.1S (“multiple spanning tree”); implementar o padrão IEEE 802.1W 
(“rapid spanning tree”) implementar mecanismo de proteção da “root 
bridge” do algoritmo spanning-tree para prover defesa contra ataques do 
tipo “denial of service” no ambiente nível 2; deve suportar o protocolo 
LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equipamentos na 
rede; inspeção de ARP e ARP+IP e ARP spoofing prevention.
Consumo Estimado Anual: 20
Unidade: UN
Marca: D-Link
Valor Unitário: R$ 1.600,00
Valor Total: R$ 32.000,00

Ata de Registro de Preços n.º 402/18
Empresa: LUCAS C. RUBEL – ME.

COTA RESERVADA

Lote: 21
Descrição: Switch de rede gerenciável Gigabit. 1. características 
gerais: Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 
10/100/1000basE-T “auto-sensing”; deve possuir pelo menos 04 (quatro) 
portas SFP que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet. 
Deverão suportar adaptadores para os padrões 1000base-SX, 1000base-
LX, 1000base-ZX, 1000base-LHX; possuir matriz de comutação de pelo 
menos 56GBPS; possuir capacidade de processamento de pelo menos 
40MPPS(milhões de pacotes por segundo); possuir capacidade para no 
mínimo 16.000 endereços MAC; possuir leds, por porta, que indiquem 
a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão; o Switch 
fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE 802.3i (10base-T), 
IEEE 802.3U (100base-TX), IEEE 802.3ab (1000base-T), IEEE 
802.3X (controle de fluxo), IEEE 802.3AZ (energy efficient ethernet); 
suporte ao modo de comutação “store and forward”; possuir fonte de 
alimentação interna com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 
instalável em rack padrão de 19”, deverão ser fornecidos os respectivos 
kit’s de fixação; o Switch deve suportar jumbo frames de 9000 bytes; 
2. funcionalidades gerais: possuir uma interface de gerenciamento 
baseada em web (http) que permita aos usuários configurar e gerenciar 
Switches através de um Browser padrão; gerenciável via Telnet e SSH; 
permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para 
uma porta especificada; deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3); 
implementar nativamente 4 grupos RMON (history, statistics, alarms e 
events); implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de 
clock;  suportar autenticação via radius; possuir suporte a protocolo de 
autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento; 
implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1X); possuir 
controle de broadcast, multicast e unicast por porta; o equipamento 
deverá funcionar como servidor DHCP para IPV4 e IPV6; possuir 
função para diagnóstico de cabos; implementar classificação, marcação 
e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do 
frame ethernet (IEEE 802.1P COS), implementar pelo menos 8 (oito) 
filas por porta; implementar classificação, marcação e priorização de 
tráfego baseada nos valores do campo “differentiated services code 
point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
deve implementar Rfc 2475 diffserv core and edge functions; 2.1. 
funcionalidades de camada 2 (VLAN, spanning tree) implementar 
lans virtuais (VLANS) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q; 
256 grupos VLAN estáticos; agregação de links 802.3AD, 14 grupos 
por dispositivo, 8 portas por grupo deve suportar VLANS dinâmicas. 
Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANS de forma 
dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; 
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detecção de loopback, desativa automaticamente uma porta quando 
um loop é detectado; ACL baseado em endereço MAC ou endereço IP, 
implementar o protocolo spanning-tree; implementar o padrão IEEE 
802.1S (“multiple spanning tree”); implementar o padrão IEEE 802.1W 
(“rapid spanning tree”) implementar mecanismo de proteção da “root 
bridge” do algoritmo spanning-tree para prover defesa contra ataques do 
tipo “denial of service” no ambiente nível 2; deve suportar o protocolo 
LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equipamentos na 
rede; inspeção de ARP e ARP+IP e ARP spoofing prevention.
Consumo Estimado Anual: 05
Unidade: UN
Marca: TP Link
Valor Unitário: R$ 1.799,99
Valor Total: R$ 8.999,95

Ata de Registro de Preços n.º 403/18
Empresa: TREND COMERCIAL – EIRELI – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 05
Descrição: Cabo estruturado categoria 5E (Para tráfego de voz, dados 
e imagens) cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos 
de cobre NU com 8 fibras de ø0.50 mm, 24 AWGX X 4P, isolados 
em polietileno alta densidade e diâmetro de condutor em isolamento 
0.9±0.05 mm, com quatro pares transados e capa externa em pvc não 
propagante à chama, na cor azul, cabo de drenagem com resistência ao 
fogo cm e contatos de liga de cobre dourada 50U. Marcação sequencial 
métrica decrescente (305 – 001 m) na embalagem, com gravação de 
dia/mês/ano – hora de fabricação, proporcionando rastreamento do 
lote. padrão ANSI/TIA/EIA-568c.2, ISO/IEC 11801-60332-1 e ABNT 
NBR 14705 atendimento a diretiva ROHS (metais pesados) atenda 
“comprovadamente” ao protocolo. Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z, 
1000 MBPS; 100base-TX, IEEE 802.3U, 100 MBPS; 100base-T4, 
IEEE 802.3U,100 MBPS; 100VG-ANYLAN, IEEE802.12, 100 MBPS; 
ATM–155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 Y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 
MBPS;  TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 MBPS; 10base-T, IEEE802.3, 
10 MBPS; Token Ring, IEEE802.5 , 4/16 MBPS; 3X-AS400, IBM, 10 
MBPS; Power Over Ethernet, IEEE 802.3AF.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: CX
Marca: Lan Expert
Valor Unitário: R$ 410,00
Valor Total: R$ 6.150,00

Lote: 17
Descrição: Impressora com configurações mínimas exigida: Funções 
básicas – impressão monocromático, tecnologia de impressão – laser 
monocromática, velocidade de impressão – 38 ppm no mínimo, padrão 
A4 ou carta, velocidade de impressão 1A página – não superior a 6 
segundos, duplex, impressão automático, sem intervenção do usuário, 
memória mínima instalada de 256 MB, alimentação mínima de 01 
bandejas 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, processador mínimo de 1.200 MHZ, 
ciclo de trabalho mensal A4 - não inferior a 70.000 páginas, 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 
de, no mínimo, 2.0. 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. Equipamento que permita gerenciamento 
remoto e acompanhar software de gerenciamento remoto da impressora, 
fonte de alimentação - tensão de alimentação: 110 ou 120 VAC; 
acompanhar cartucho pré-instalado para no mínimo 2.500 cópias. Modo 
de economia de energia compatível com energy star. Manuais técnicos 

em português.
Consumo Estimado Anual: 75
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 1.750,00
Valor Total: R$ 131.250,00

COTA RESERVADA

Lote: 17
Descrição: Impressora com configurações mínimas exigida: Funções 
básicas – impressão monocromático, tecnologia de impressão – laser 
monocromática, velocidade de impressão – 38 ppm no mínimo, padrão 
A4 ou carta, velocidade de impressão 1A página – não superior a 6 
segundos, duplex, impressão automático, sem intervenção do usuário, 
memória mínima instalada de 256 MB, alimentação mínima de 01 
bandejas 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, processador mínimo de 1.200 MHZ, 
ciclo de trabalho mensal A4 - não inferior a 70.000 páginas, 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 
de, no mínimo, 2.0. 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. Equipamento que permita gerenciamento 
remoto e acompanhar software de gerenciamento remoto da impressora, 
fonte de alimentação - tensão de alimentação: 110 ou 120 VAC; 
acompanhar cartucho pré-instalado para no mínimo 2.500 cópias. Modo 
de economia de energia compatível com energy star. Manuais técnicos 
em português.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 1.750,00
Valor Total: R$ 43.750,00

Ata de Registro de Preços n.º 404/18
Empresa: VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES – COMERCIAL 
LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 18
Descrição: Licença de uso de software. Licença digital do Microsoft 
Windows 10 professional 32/64 bits, 
original, nova (sem uso anterior), com permissão para ativar o sistema 
operacional em 1 (um) dispositivo (pc, netbook ou Notebook).
Consumo Estimado Anual: 190
Unidade: UN
Marca: Microsoft
Valor Unitário: R$ 600,00
Valor Total: R$ 114.000,00

COTA RESERVADA

Lote: 18
Descrição: Licença de uso de software. Licença digital do Microsoft 
Windows 10 professional 32/64 bits, 
original, nova (sem uso anterior), com permissão para ativar o sistema 
operacional em 1 (um) dispositivo (pc, netbook ou Notebook).
Consumo Estimado Anual: 60
Unidade: UN
Marca: Microsoft
Valor Unitário: R$ 600,00
Valor Total: R$ 36.000,00
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PROCESSO N.º 20.301/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 107/18

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de 
publicidade legal dos atos decorrentes de licitação das modalidades: 
Tomada de Preços, Concorrência e Pregões Presencial e Eletrônico, em 
periódico de grande circulação no estado de São Paulo, destinada ao uso 
da Secretaria de Administração, de forma parcelada, por um período de 
12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/08/2019).
Atibaia, 17 de Agosto de 2.018.

Ata de Registro de Preços n.º 455/18
Empresa: PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE 
PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.

Lote: 01
Descrição: Publicidade Legal dos Atos Oficiais.
Consumo Estimado Anual: 12.000
Unidade: CM/COL
Valor Unitário: R$ 19,00
Valor Total: R$ 228.000,00

PROCESSO N.º 19.423/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 104/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material hospitalar 
(preservativo masculino), destinado ao atendimento da Secretaria 
Municipal de Saúde, com entregas parceladas por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/08/2019).
Atibaia, 17 de Agosto de 2.018.

Ata de Registro de Preços n.º 456/18
Empresa: NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E 
HOSPITALARES LTDA.

COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Preservativo masculino de látex lubrificado 52 mm. 
Preservativo masculino de látex de borracha natural, lubrificado, sem 
espermicida, com lados paralelos, com reservatório, translúcido e 
transparente, sem odor, com largura nominal de 52 mm, comprimento 
maior que 160 mm, espessura do filme maior que 0,03 mm, com 
quantidade de lubrificante entre 400 e 700 mg.
Consumo Estimado Anual: 225.000
Marca: Rilex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,19
Valor Total: R$ 42.750,00

COTA RESERVADA
Lote: 02
Descrição: Preservativo masculino de látex lubrificado 52 mm. 
Preservativo masculino de látex de borracha natural, lubrificado, sem 
espermicida, com lados paralelos, com reservatório, translúcido e 
transparente, sem odor, com largura nominal de 52 mm, comprimento 
maior que 160 mm, espessura do filme maior que 0,03 mm, com 
quantidade de lubrificante entre 400 e 700 mg.
Consumo Estimado Anual: 75.000
Marca: Rilex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,19
Valor Total: R$ 14.250,00

Secretaria de Administração, aos 21 dias do mês de Agosto 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 35.515/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 108/17

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de 
locação de ambulâncias (tipos A, B e D), destinadas ao uso em eventos 
da Secretaria de Esportes e Lazer, de forma parcelada, por um período 
de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/02/2.019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Esportes e Lazer.

Ata de Registro de Preços n.º 045/18
Empresa: C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS.

Lote: 01
Descrição: Locação de Ambulância Tipo “A” (Simples Remoção). De 
acordo com a Portaria 2.048/2009 do Ministério da Saúde, a ambulância 
deverá conter: sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio 
comunicação em contato permanente com a Central Reguladora; maca 
com rodas; suporte para Soro e oxigênio medicinal; será destinado ao 
transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam 
risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Define-
se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) que 
se destine exclusivamente ao transporte de enfermos; as dimensões e 
outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer às Normas 
da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2.000. Deverá ser composta 
de 02 (dois) profissionais, sendo 01 (um) motorista e o outro enfermeiro; 
Todos os profissionais deverão ter capacitação específica para a função 
com Certificação emitida pelo Núcleo de Educação em Urgências.
Unidade: Hora
Valor Unitário: R$ 105,00

Lote: 02
Descrição: Locação de Ambulância Tipo “B” (Suporte Básico). De 
acordo com a Portaria 2.048/2009 do Ministério da Saúde, a ambulância 
deverá conter: sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-
comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para 
Soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro 
em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com 
régua tripla (alimentação do respirador; fluxômetro e umidificador 
de oxigênio e aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com 
máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com 
válvula; maleta de emergência contendo: estetoscópio adulto e infantil; 
ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas oro-faríngeas de tamanhos 
variados; luvas descartáveis; tesoura reta com ponta romba; esparadrapo; 
esfigmomanômetro adulto/infantil; ataduras de 15 cm; compressas 
cirúrgicas estéreis; pacotes de gaze estéril; protetores para queimados ou 
eviscerados; cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; 
maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas; clamps umbilicais; estilete 
estéril para corte do cordão; saco plástico para placenta; cobertor; 
compressas cirúrgicas e gazes estéreis; braceletes de identificação. Os 
veículos que atuam no atendimento de acidentados e os veículos de 
suporte básico misto deverão conter também os seguintes equipamentos: 
prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização 
de membros e conjunto de colares cervicais; colete Imobilizador dorsal; 



Atos do Poder Executivo

10

Quarta-feira, 22 de agosto de 2018 - n.º 2012 - 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

frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; 
cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, 
máscaras e aventais de proteção; material mínimo para salvamento 
terrestre, aquático e em alturas; maleta de ferramentas e extintor de pó 
químico seco de 0,8 kg; fitas e cones sinalizadores para isolamento de 
áreas; maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos 
serviços. Será destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com 
risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes 
com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de 
necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o 
serviço de destino. Quando utilizado no atendimento pré-Hospitalar de 
vítimas de acidentes, deverá conter todos os materiais e equipamentos 
necessários a imobilização de pacientes. Define-se ambulância como um 
Veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) que se destine exclusivamente ao 
transporte de enfermos. As dimensões e outras especificações do veículo 
terrestre deverão obedecer às Normas da ABNT – NBR 14561/2000, de 
julho de 2000. Deverá ser composta de 02 (dois) profissionais, sendo 
01 (um) motorista e o outro enfermeiro. Todos os profissionais deverão 
ter capacitação específica para a função com Certificação emitida pelo 
Núcleo de Educação em Urgências.
Unidade: Hora
Valor Unitário: R$ 114,00

Lote: 03
Descrição: Locação de Ambulância Tipo “D” (Suporte Avançado). De 
acordo com a Portaria 2.048/2009 do Ministério da Saúde, a ambulância 
deverá conter: sinalizador óptico e Acústico; equipamento de rádio-
comunicação fixo e móvel; maca com rodas e articulada; dois suportes 
de soro; cadeira de rodas dobrável; Instalação de rede portátil de 
oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade 
de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); 
respirador mecânico de transporte; oxímetro não-invasivo portátil; 
monitor  cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível; 
bomba de Infusão com bateria e equipo; maleta de vias aéreas contendo: 
máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos; cateteres 
de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres nasais; seringa de 
20 ml; ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório; sondas 
para aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de procedimentos; 
máscara para ressuscitador adulto/infantil; lidocaína geléia e “spray”; 
cadarços para fixação de cânula; laringoscópio infantil/adulto com 
conjunto de lâminas; estetoscópio; esfigmomanômetro adulto/infantil; 
cânulas oro-faríngeas adulto/infantil; fios-guia para intubação; pinça de 
magyll; bisturi descartável; cânulas para traqueostomia; material para 
cricotiroidostomia; conjunto de drenagem torácica; maleta de acesso 
venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis; recipiente 
de algodão com anti-séptico; pacotes de gaze estéril; esparadrapo; 
material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, 
plásticas e agulhas especiais para punção óssea; garrote; equipos de 
macro e microgotas; cateteres específicos para dissecção de veias, 
tamanho adulto/infantil; tesoura, pinça de kocher; cortadores de soro; 
lâminas de bisturi; seringas de vários tamanhos; torneiras de 3 vias; 
equipo de Infusão de 3 vias; frascos de soro fisiológico, ringer lactato 
e soro glicosado; caixa completa de pequena cirurgia; maleta de parto 
como descrito nos itens anteriores; sondas vesicais; coletores de urina; 
protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira; sondas 
nasogástricas; eletrodos descartáveis; equipos para drogas fotossensíveis; 
equipo para bombas de Infusão; circuito de respirador estéril de reserva; 
equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e 
aventais; cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo; 
campo cirúrgico fenestrado; almotolias com anti-séptico; conjunto de 
colares cervicais; prancha longa para imobilização da coluna; um 
desfibrilador externo automático – DEA; será o destinado ao atendimento 
e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares 
e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos 
intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários 
para esta função. Medicamentos obrigatórios que deverão constar em 

toda ambulância de suporte avançado: Lidocaína sem vasoconstritor; 
Adrenalina, Epinefrina, Atropina; Dopamina; Aminofilina; Dobutamina; 
Hidrocortisona; glicose 50%; Soros: Glicosado 5%; Fisiológico 0,9%; 
Ringer Lactato. Psicotrópicos: Hidantoína; Meperidina; Diazepan; 
Midazolan; Medicamentos para analgesia e anestesia: Fentanil, Ketalar, 
Quelecin; outros: água destilada; Metoclopramida; Dipirona; Hioscina; 
Dinitrato de Isossorbitol; Furosemide; Amiodarona; Lanatosideo C. 
Define-se ambulância como um Veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) 
que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões 
e outras Especificações do veículo terrestre deverão obedecer às Normas 
da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000. Deverá ser composta de 
03 (três) profissionais, sendo 01 (um) motorista, 01 (um) enfermeiro e 01 
(um) médico. Todos os profissionais deverão ter capacitação específica 
para a função com Certificação emitida pelo Núcleo de Educação em 
Urgências;
Unidade: Hora
Valor Unitário: R$ 210,00

PROCESSO N.º 39.973/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 114/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de carimbos e refis, 
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 01/02/2.019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 046/18
Empresa: ALLAN SILVA GOMES 35663232842.

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Borracha para carimbo, datador, medidas aproximadas: 4,5 
cm x 4,5 cm.
Unidade: UN
Marca: Polistamp
Valor Unitário: R$ 10,83

Item: 02
Descrição: Borracha para carimbo, medidas aproximadas: 2,7 cm x 1,0 
cm.
Unidade: UN
Marca: Polistamp
Valor Unitário: R$ 7,04

Item: 03
Descrição: Borracha para carimbo, medidas aproximadas: 3,8 cm x 1,4 
cm.
Unidade: UN
Marca: Polistamp
Valor Unitário: R$ 7,58

Item: 04
Descrição: Borracha para carimbo, medidas aproximadas: 4,0 cm x 4,0 
cm.
Unidade: UN
Marca: Polistamp
Valor Unitário: R$ 9,21

Item: 05
Descrição: Borracha para carimbo, medidas aproximadas: 4,5 cm x 4,5 
cm.
Unidade: UN
Marca: Polistamp
Valor Unitário: R$ 10,83
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Item: 06
Descrição: Borracha para carimbo, medidas aproximadas: 5,9 cm x 2,3 
cm.
Unidade: UN
Marca: Polistamp
Valor Unitário: R$ 8,67

Item: 07
Descrição: Borracha para carimbo, medidas aproximadas: 6,4 cm x 4,0 
cm.
Unidade: UN
Marca: Polistamp
Valor Unitário: R$ 11,37

Item: 08
Descrição: Carimbo automático autoentintado, carcaça, com refil de 
tinta preta na dimensão aproximada de: 5,9 x 2,3 cm; máximo de linhas: 
7 linhas; obs: os dizeres serão fornecidos posteriormente
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 23,84

Item: 09
Descrição: Carimbo automático autoentintado, carcaça, com refil de 
tinta preta na dimensão aproximada de: 5,9 x 2,3 cm; máximo de linhas: 
9 linhas; obs: os dizeres serão fornecidos posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 24,38

Item: 10
Descrição: Carimbo automático autoentintado, carcaça, com refil de 
tinta preta na dimensão aproximada: 3,8 cm x 1,4 cm; máximo de 3 
linhas; diversas cores; obs: os dizeres serão fornecidos pela prefeitura 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 17,34

Item: 11
Descrição: Carimbo automático autoentintado, carcaça, com refil de 
tinta preta, na dimensão aproximada de: 4,0 x 4,0 cm (nesta medida é 
possível o carimbo redondo da seed), máximo de linhas: 12 linhas; obs: 
os dizeres serão fornecidos posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 36,83

Item: 12
Descrição: Carimbo automático autoentintado, carcaça, com refil de 
tinta preta, na dimensão aproximada de: 4,5 x 4,5 cm; obs: os dizeres 
serão fornecidos posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 35,21

Item: 13
Descrição: Carimbo automático autoentintado, carcaça, com refil de 
tinta preta, na dimensão aproximada de: 6,4 x 4,0 cm; máximo de linhas: 
12 linhas; obs: os dizeres serão fornecidos posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 35,20

Item: 14

Descrição: Carimbo automático autoentintado, datador com início do 
ano em 2016; medidas aproximadas de 4,0 x 4,0 cm; obs: os dizeres 
serão fornecidos posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 48,75

Item: 15
Descrição: Carimbo automático autoentintado, de bolso, com refil de 
tinta preta na dimensão aproximada: 3,8 cm x 1,4 cm; máximo de 3 
linhas; diversas cores; obs: os dizeres serão fornecidos pela prefeitura 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 24,91

Item: 16
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 1,4 cm x 3,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 7,04

Item: 17
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 1,5 cm x 2,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 7,04

Item: 18
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 1,7 cm x 2,2 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 7,04

Item: 19
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 12,0 cm x 2,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 10,83

Item: 20
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 2,0 cm x 1,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 7,04

Item: 21
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 2,1 cm x 8,7 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
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Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 9,21

Item: 22
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 2,5 cm x 1,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 7,04

Item: 23
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 3,0 cm x 2,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 7,58

Item: 24
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 3 cm x 1,3 cm, obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 7,04

Item: 25
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 4,0 cm x 1,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 7,04

Item: 26
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 5,0 cm x 1,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 7,58

Item: 27
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 5,3 cm x 1,3 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 8,12

Item: 28
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 5,3 cm x 3,8 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 10,83

Item: 29
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 5 cm x 4,2 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 10,83

Item: 30
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 6,0 cm x 1,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 7,58

Item: 31
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 6,2 cm x 1,8 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 8,67

Item: 32
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 6,4 cm x 4,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 11,38

Item: 33
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 7,2 cm x 1,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 8,12

Item: 34
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 7,5 cm x 1,8 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 8,67

Item: 35
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 8,0 cm x 1,8 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 8,67

Item: 36
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
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de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 8,0 cm x 8,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 19,50

Item: 37
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 8 cm x 3,4 cm, obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 11,37

Item: 38
Descrição: Carimbo de madeira, confeccionado em foto polímero 
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo 
aproximadamente 9,2 cm x 1,0 cm; obs: os dizeres serão fornecidos 
posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Dovale
Valor Unitário: R$ 8,12

Item: 39
Descrição: Refil para carimbo automático, medida do texto 2,7 x 1,0 cm
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 5,96

Item: 40
Descrição: Refil para carimbo automático, medida do texto 3,8 x 1,4 cm.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 5,97

Item: 41
Descrição: Refil para carimbo automático, medida do texto 4,0 x 4,0 cm.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 10,28

Item: 42
Descrição: Refil para carimbo automático, medida do texto 5,9 x 2,3 cm.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 7,58

Item: 43
Descrição: Refil para carimbo automático, medida do texto 6,4 x 4,0 cm.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 10,29

PROCESSO N.º 41.893/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 115/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gás de cozinha 
(GLP), carga de 45 kg, destinado ao uso da Secretaria de Recursos 
Humanos e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação /  Secretaria de Recursos 
Humanos.

Ata de Registro de Preços n.º 047/18
Empresa: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA 
LTDA.

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Gás de cozinha (GLP) - carga do botijão de 45 kg.
Marca: Gasball
Valor Unitário: R$ 250,00

PROCESSO N.º 39.799/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 246/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos 
e eletrodomésticos, 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 06/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração / Secretaria de 
Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 048/18
Empresa: ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Bebedouro, bebedouro com conjugado aço inox; gabinete em 
aço inox; base plástica de autoimpacto; pia em aço inox polido; torneira 
para copo e jato cromada com regulagem de jato de água; conexões 
hidráulicas internas em material atóxico; vazão aproximada: 50 litros/
hora; reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento 
em isopor; serpentina de cobre na parte externa do reservatório; 
sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão 
ativado; termostato fixo externo para ajuste de temperatura; sistema de 
refrigeração a gás ecológico; capacidade mínima de água: 3,6 litros; 
potência mínima: 154 w; dimensões aproximadas do bebedouro:108 x 
35 x 31 cm; dies aproximadas do conjugado: 21 x 35 x 31 cm; garantia 
de 12 meses a partir da data do recebimento do produto.
Unidade: UN
Marca: Libell
Valor Unitário: R$ 659,00

Lote: 02
Descrição: Bebedouro, bebedouro de galão 20 l, gabinete em aço 
inox sem emendas; conexões hidráulicas internas de material atóxico; 
torneiras em plástico abs, sendo uma para água natural e outra para água 
gelada; reservatório de água em alumínio com pintura atóxica; serpentina 
localizada na parte externa do reservatório; termostato com regulagem 
de temperatura; sistema de refrigeração: compressor hermético; medidas 
aproximadas: largura: 316 mm x altura: 980 mm x – profundidade: 335 
mm; garantia: 12 meses a partir da data do recebimento do produto.
Unidade: UN
Marca: Libell
Valor Unitário: R$ 445,00

Lote: 03
Descrição: Bebedouro, bebedouro de pressão, gabinete e pia aço inox; 
conexões hidráulicas internas em material atóxico; torneira para copo e 
jato cromadas com regulagem de jato d´água; reservatório em aço inox 
com isolamento em EPS com capacidade para 4 litros; sistema interno 
de filtração de dupla ação; com filtro interno; 02 torneiras; controlador 
de temperatura através de termostato entre 15 graus e 4 graus; voltagem: 
110 V; medidas aproximadas: largura: 313 mm x altura: 1120 mm x 
profundidade: 310 mm; segurança e qualidade certificadas pelo 
INMETRO; garantia de 12 meses a partir da data do recebimento do 
produto.



Atos do Poder Executivo

14

Quarta-feira, 22 de agosto de 2018 - n.º 2012 - 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

Unidade: UN
Marca: Libell
Valor Unitário: R$ 563,00

COTA RESERVADA

Lote: 14
Descrição: Bebedouro, bebedouro com conjugado aço inox; gabinete em 
aço inox; base plástica de autoimpacto; pia em aço inox polido; torneira 
para copo e jato cromada com regulagem de jato de água; conexões 
hidráulicas internas em material atóxico; vazão aproximada: 50 litros/
hora; reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento 
em isopor; serpentina de cobre na parte externa do reservatório; 
sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão 
ativado; termostato fixo externo para ajuste de temperatura; sistema de 
refrigeração a gás ecológico; capacidade mínima de água: 3,6 litros; 
potência mínima: 154 w; dimensões aproximadas do bebedouro:108 x 
35 x 31 cm; dies aproximadas do conjugado: 21 x 35 x 31 cm; garantia 
de 12 meses a partir da data do recebimento do produto.
Unidade: UN
Marca: Libell
Valor Unitário: R$ 659,00

Lote: 15
Descrição: Bebedouro, bebedouro de galão 20 l, gabinete em aço 
inox sem emendas; conexões hidráulicas internas de material atóxico; 
torneiras em plástico abs, sendo uma para água natural e outra para água 
gelada; reservatório de água em alumínio com pintura atóxica; serpentina 
localizada na parte externa do reservatório; termostato com regulagem 
de temperatura; sistema de refrigeração: compressor hermético; medidas 
aproximadas: largura: 316 mm x altura: 980 mm x – profundidade: 335 
mm; garantia: 12 meses a partir da data do recebimento do produto.
Unidade: UN
Marca: Libell
Valor Unitário: R$ 445,00

Lote: 16
Descrição: Bebedouro, bebedouro de pressão, gabinete e pia aço inox; 
conexões hidráulicas internas em material atóxico; torneira para copo e 
jato cromadas com regulagem de jato d´água; reservatório em aço inox 
com isolamento em EPS com capacidade para 4 litros; sistema interno 
de filtração de dupla ação; com filtro interno; 02 torneiras; controlador 
de temperatura através de termostato entre 15 graus e 4 graus; voltagem: 
110 V; medidas aproximadas: largura: 313 mm x altura: 1120 mm x 
profundidade: 310 mm; segurança e qualidade certificadas pelo 
INMETRO; garantia de 12 meses a partir da data do recebimento do 
produto.
Unidade: UN
Marca: Libell
Valor Unitário: R$ 563,00

Ata de Registro de Preços n.º 049/18
Empresa: COMERCIAL GETRIX EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 04
Descrição: Freezer horizontal, freezer horizontal 02 portas; material 
gabinete externo: aço pintado; material gabinete interno: aço pintado 
ou aço galvanizado; tipo de puxador da porta: plástico ergonômico; 04 
pés com rodízio; termostato: dupla ação; capacidade (lts) mínima: 519 
litros; cor: branco; com grades removíveis; congelamento rápido; dreno 
frontal; função refrigerador: sim; com controle de temperatura; com 
rodízios; voltagem: 220 V; dimensões aproximadas do produto: cm (a x 
l x p): 94,4 x 166,5 x 69 cm; garantia: 12 meses.
Unidade: UN

Marca: Consul CHB 53EB
Valor Unitário: R$ 2.470,00

Lote: 07
Descrição: Purificador de água, tipo mesa, comercial; temperatura média 
da água gelada entre 7°C a 9°C, para atendimento de no mínimo 25 
pessoas; capacidade do reservatório mínimo de 2,6 litros; refrigeração 
por compressor (não utiliza gás); sistema de purificação e refrigeração de 
água; filtrar e purificar água previamente tratada, através de elementos 
naturais, como dolomina, quartzo, carvão ativado impregnado com 
prata coloidal e pelo sistema HF; acionamento por push-button ou fluxo 
contínuo; tensão 110 V; garantia 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Libell Acquaflex
Valor Unitário: R$ 561,00

Lote: 10
Descrição: Ventilador, de coluna 30 cm, mínimo de 03 velocidades; 
altura total mínima 2,05 m; com regulagem de altura; hélice com no 
mínimo 3 pás; oscilação direita-esquerda; inclinação para frente e para 
trás; grade protetora removível; cor branco; potência mínima 45 W; 
tensão 110 V; garantia de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Britânia Mega Turbo
Valor Unitário: R$ 135,00

Lote: 11
Descrição: Ventilador, de coluna 60 cm, grade metálica; hélice com 
mínimo de 3 pás; inclinação ajustável; altura mínima regulável entre 
1,30 a 1,90 m; potência 200 W; alimentação bivolt; cor preto; controle 
de velocidade rotativo; garantia 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Ventisol Voc 60
Valor Unitário: R$ 198,30

Lote: 12
Descrição: Ventilador de parede, com diâmetro mínimo de 50 cm; hélice 
com no mínimo 03 abas; grade protetora metálica pintada em epóxi; 03 
níveis de velocidade; inclinação regulável; base para fixar na parede; cor 
preta; bivolt; garantia de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Ventisol VOP 50
Valor Unitário: R$ 132,00

COTA RESERVADA

Lote: 17
Descrição: Freezer horizontal, freezer horizontal 02 portas; material 
gabinete externo: aço pintado; material gabinete interno: aço pintado 
ou aço galvanizado; tipo de puxador da porta: plástico ergonômico; 04 
pés com rodízio; termostato: dupla ação; capacidade (lts) mínima: 519 
litros; cor: branco; com grades removíveis; congelamento rápido; dreno 
frontal; função refrigerador: sim; com controle de temperatura; com 
rodízios; voltagem: 220 V; dimensões aproximadas do produto: cm (a x 
l x p): 94,4 x 166,5 x 69 cm; garantia: 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Consul CHB 53EB
Valor Unitário: R$ 2.470,00

Lote: 20
Descrição: Purificador de água, tipo mesa, comercial; temperatura média 
da água gelada entre 7°C a 9°C, para atendimento de no mínimo 25 
pessoas; capacidade do reservatório mínimo de 2,6 litros; refrigeração 
por compressor (não utiliza gás); sistema de purificação e refrigeração de 
água; filtrar e purificar água previamente tratada, através de elementos 
naturais, como dolomina, quartzo, carvão ativado impregnado com 
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prata coloidal e pelo sistema HF; acionamento por push-button ou fluxo 
contínuo; tensão 110 V; garantia 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Libell Acquaflex
Valor Unitário: R$ 561,00

Lote: 23
Descrição: Ventilador, de coluna 30 cm, mínimo de 03 velocidades; 
altura total mínima 2,05 m; com regulagem de altura; hélice com no 
mínimo 3 pás; oscilação direita-esquerda; inclinação para frente e para 
trás; grade protetora removível; cor branco; potência mínima 45 W; 
tensão 110 V; garantia de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Britânia Mega Turbo
Valor Unitário: R$ 135,00

Lote: 24
Descrição: Ventilador, de coluna 60 cm, grade metálica; hélice com 
mínimo de 3 pás; inclinação ajustável; altura mínima regulável entre 
1,30 a 1,90 m; potência 200 W; alimentação bivolt; cor preto; controle 
de velocidade rotativo; garantia 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Ventisol Voc 60
Valor Unitário: R$ 198,30

Lote: 25
Descrição: Ventilador de parede, com diâmetro mínimo de 50 cm; hélice 
com no mínimo 03 abas; grade protetora metálica pintada em epóxi; 03 
níveis de velocidade; inclinação regulável; base para fixar na parede; cor 
preta; bivolt; garantia de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Ventisol VOP 50
Valor Unitário: R$ 132,00

Ata de Registro de Preços n.º 050/18
Empresa: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 08
Descrição: TV Led 42”, FULL HD, com conversor digital integrado, 02 
entradas HDMI; 01 entrada USB; 01 entrada de vídeo componente; 01 
entrada de áudio e vídeo; Smart TV; WI-FI integrado; idiomas do menu: 
português; voltagem: bivolt; garantia: 12 meses.
Unidade: UN
Marca: AOC / LE43S5970
Valor Unitário: R$ 2.050,00

COTA RESERVADA

Lote: 20
Descrição: TV Led 42”, FULL HD, com conversor digital integrado, 02 
entradas HDMI; 01 entrada USB; 01 entrada de vídeo componente; 01 
entrada de áudio e vídeo; Smart TV; WI-FI integrado; idiomas do menu: 
português; voltagem: bivolt; garantia: 12 meses.
Unidade: UN
Marca: AOC / LE43S5970
Valor Unitário: R$ 2.050,00

PROCESSO N.º 37.951/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 241/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros de 
alimentação (dietas – lista 06/2017), destinadas ao atendimento dos 
pacientes da Central de Nutrição da Secretaria Municipal da Saúde, 
conforme Determinação Judicial (com indicação de marca), com 

entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 051/18
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Lote: 04
Descrição: Nutrição completa para pessoas com doença de Crohn lata 
com 400 g (REF. MODULEIN IBD), nutrição completa para pessoas 
com doença de Crohn, para uso enteral ou oral, normocalórica (1 a 1,2 
kcal/ml) e normoproteica (14 a 18%), de baixa osmoralidade e reduzida 
quantidade de ácidos graxos polinsaturados. ingredientes: maltodextrina, 
caseinato de potássio obtido do leite de vaca, sacarose, gordura do leite, 
mínimo de 20% de triglicerídeos de cadeia média (TCM), óleo de 
milho, lecitina de soja, citrato de potássio bitartarato de colina e óxido 
de magnésio; enriquecido com minerais (ferro, cobre, zinco, cromo e 
molibdênio) e vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, ácido fólico, 
ácido pantotênico e biotina); isento de glúten e lactose; apresentação: 
lata com 400 g; Marca do Produto para atender Determinação Judicial: 
Modulen IBD.
Unidade: LT
Marca: Nestle
Valor Unitário: R$ 279,00

Ata de Registro de Preços n.º 052/18
Empresa: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA.

Lote: 01
Descrição: Dieta à base de aminoácidos não alergênicos, elementar 
e nutricionalmente completa, adicionada de carboidratos, gorduras, 
vitaminas, minerais e oligoelementos que atendem às necessidades de 
crianças de 01 a 10 anos. Isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e 
glúten. Marca do Produto para atender Determinação Judicial: Neocate 
Advance.
Unidade: LT
Marca: Neo Advance – Support / SHS
Valor Unitário: R$ 182,82

Lote: 02
Descrição: Fórmula infantil de seguimento para crianças a partir de 
6 meses, fórmula infantil de seguimento para crianças a partir de 06 
meses, enriquecido com pré-bióticos; acondicionamento: latas contendo 
no mínimo 400 gramas; Marca do Produto para atender Determinação 
Judicial: Aptamil 2.
Unidade: LT
Marca: Aptamil 2 Premium – Danone / Danone
Valor Unitário: R$ 16,84

Lote: 03
Descrição: Fórmula nutricionalmente completa, normocalórica, 
normoproteica com fibras, fórmula nutricionalmente completa, 
normocalórica, normoproteica, com fibras, enriquecida com 
carotenoides, de baixa osmolaridade, acondicionado: embalagens 
contendo 1 litro; Marca do produto para atender Determinação Judicial: 
Nutrison Multi Fiber.
Unidade: FR
Marca: Nutrison Multi Fiber – Danone / Castrolanda
Valor Unitário: R$ 37,72

PROCESSO N.º 38.433/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 234/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de 
limpeza e higienização e de copa e cozinha, destinados ao uso em 
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diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas por um 
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração / Secretaria de 
Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 053/18
Empresa: D.A. SANCHES CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – 
ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 11
Descrição: Pá de lixo plástico com cabo de madeira plastificado, 
rosqueável e pendurilho, 60 cm.
Unidade: UN
Marca: Style
Valor Unitário: R$ 2,50

Lote: 13
Descrição: Pincel lavatina de nylon para vaso sanitário com cerdas 
resistentes, em grandes quantidades e cabo plástico.
Unidade: UN
Marca: DSR
Valor Unitário: R$ 2,05

COTA RESERVADA

Lote: 21
Descrição: Cesto plástico de lixo para banheiro com tampa basculante 
capacidade de 14 L; etiqueta com as informações constando na 
embalagem; cor: preta.
Unidade: UN
Marca: Red
Valor Unitário: R$ 22,00

Lote: 28
Descrição: Lixeira plástica com pedal, 15 litros, cesto plástico com 
pedal, todo em plástico resistente, quadrado; cor: branca. Material: 
plástico polipropileno; medidas: altura: 390 mm, largura: 320 mm, 
profundidade: 280 mm.

Unidade: UN
Marca: Sales
Valor Unitário: R$ 37,88

Lote: 30
Descrição: Pá de lixo plástico com cabo de madeira plastificado, 
rosqueável e pendurilho, 60 cm.
Unidade: UN
Marca: Style
Valor Unitário: R$ 2,50

Lote: 32
Descrição: Pincel lavatina de nylon para vaso sanitário com cerdas 
resistentes, em grandes quantidades e cabo plástico.
Unidade: UN
Marca: DSR
Valor Unitário: R$ 2,05

Ata de Registro de Preços n.º 054/18
Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 04

Descrição: Escova para lavar roupas, escova oval para lavar, uso no 
tanque, base em madeira, com cerdas de nylon, resistente.
Unidade: UN
Marca: PG
Valor Unitário: R$ 1,30

Lote: 08
Descrição: Inseticida aerosol, composição: água, ativos, antioxidantes, 
emulsificantes, espessante, mascarantes, propelente e solvente. 
ingredientes ativos: cifenotrina 0,13% p/p, d“ aletrina 0,10% p/p, d” 
tetrametrina 0,10 % p/p; produto acondicionado em frascos metálicos de 
no mínimo 300 ml/177 g. sendo que os mesmos devem conter todas as 
informações exigidas por lei e notificação junto a Anvisa/MS.
Unidade: FR
Marca: SBP
Valor Unitário: R$ 9,36

Lote: 15
Descrição: Saco para lixo hospitalar branco 100 litros, cor branco 
leitoso, capacidade de 100 litros, nas med. de 75 x 105 cm; pct. c/ 100 
un.;com impressão externa do símbolo de risco biológico ou infectante, 
nº da subclasse, risco e campo para identificação da origem do material 
a ser recolhido; sem sanfona; reforçado; produto normatizado com os 
padrões da ABNT NBR 9191.
Unidade: PT
Marca: Itaquiti
Valor Unitário: R$ 31,50

Lote: 16
Descrição: Saco para lixo hospitalar branco 30 litros, branco leitoso. 
Medindo: 59 cm x 62 cm, pacote com 100 unidades, com impressão 
externa do símbolo de risco biológico ou infectante; n° da subclasse, 
risco e campo para identificação da origem do material a ser recolhido; 
sem sanfona. Produto normatizado com os padrões da ABNT NBR 9191.
Unidade: PT
Marca: Itaquiti
Valor Unitário: R$ 16,33

Lote: 17
Descrição: Saco para lixo hospitalar branco 50 litros, branco leitoso. 
Medindo: 63 cm x 80 cm, pacote com 100 unidades, com impressão 
externa do símbolo de risco biológico ou infectante; n° da subclasse, 
risco e campo para identificação da origem do material a ser recolhido; 
sem sanfona. Produto normatizado com os padrões da ABNT NBR 9191.
Unidade: PT
Marca: Itaquiti
Valor Unitário: R$ 22,03

Lote: 18
Descrição: Saco para lixo preto 100 litros, tipo: reforçado, para 
suportar até 20 kg, medida 75 cm de largura x 105 cm de comprimento; 
embalagem com 100 unidades; peso mínimo do pacote: 8,5 kg; o 
produto deve conter etiqueta de identificação do fabricante, marcas e 
medidas; o produto deve estar de acordo com a norma ABNT/NBR 9191, 
2008, (classificação para sacos plásticos destinados exclusivamente ao 
acondicionamento de lixo para coleta);
Unidade: PT
Marca: Orlalix
Valor Unitário: R$ 54,99

Ata de Registro de Preços n.º 055/18
Empresa: PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 12
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Descrição: Papel higiênico rolo de 50 m, cor: branca, textura: folha 
dupla alta qualidade; gofrado; matéria prima: celulose  (100% virgem); 
formato: rolos picotados; medidas: 50 metros x 10 cm; embalagem 
primária, contendo 04 rolos, embalagem secundária, fardo de no mínimo 
c/ 48 rolos; peso mínimo do pacote com 04 rolos: 0,70 gr; o produto deve 
estar de acordo com a norma ABNT/NBR 15.464, 2, 2007 (classificação 
para papel higiênico folha dupla).
Unidade: RL
Marca: Livy Soft
Valor Unitário: R$ 1,94

COTA RESERVADA

Lote: 31
Descrição: Papel higiênico rolo de 50 m, cor: branca, textura: folha 
dupla alta qualidade; gofrado; matéria prima: celulose  (100% virgem); 
formato: rolos picotados; medidas: 50 metros x 10 cm; embalagem 
primária, contendo 04 rolos, embalagem secundária, fardo de no mínimo 
c/ 48 rolos; peso mínimo do pacote com 04 rolos: 0,70 gr; o produto deve 
estar de acordo com a norma ABNT/NBR 15.464, 2, 2007 (classificação 
para papel higiênico folha dupla).
Unidade: RL
Marca: Livy Soft
Valor Unitário: R$ 1,94

Ata de Registro de Preços n.º 056/18
Empresa: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Cesto plástico de lixo fechado com tampa 30 L.
Unidade: UN
Marca: Antares
Valor Unitário: R$ 13,56

Lote: 02
Descrição: Cesto plástico de lixo para banheiro com tampa basculante, 
capacidade de 14 L; etiqueta com as informações constando na 
embalagem; cor: preta.
Unidade: UN
Marca: Arqplast
Valor Unitário: R$ 15,36

Lote: 05
Descrição: Esponja de aço, pacote 08 unidades, peso: 60 g, fios de aços 
finos e macios.
Unidade: PT
Marca: Qlustro
Valor Unitário: R$ 1,15

Lote: 07
Descrição: Fósforo, pacote com 10 caixas, 400 palitos, composição: 
fósforo amorfo, clorato de potássio, aglutinantes.
Unidade: PT
Marca: Gaboardi
Valor Unitário: R$ 1,70

Lote: 09
Descrição: Lixeira plástica com pedal, 15 litros, cesto plástico com 
pedal, todo em plástico resistente, quadrado; cor: branca. material: 
plástico polipropileno; medidas: altura: 390 mm, largura: 320 mm, 
profundidade: 280 mm.
Unidade: UN
Marca: JSN
Valor Unitário: R$ 32,09

Lote: 10
Descrição: Lixeira plástica com pedal, 30 litros, cesto plástico com 
pedal, todo em plástico resistente, quadrado; cor: branca. material: 
plástico polipropileno; medidas: altura: 465 mm, largura: 405 mm, 
profundidade: 340 mm.
Unidade: UN
Marca: JSN
Valor Unitário: R$ 38,06

Lote: 14
Descrição: Prendedor de roupas, resistente, em madeira, embalagem 
contendo 12 unidades.
Unidade: DZ
Marca: Gaboardi
Valor Unitário: R$ 0,91

COTA RESERVADA

Lote: 20
Descrição: Cesto plástico de lixo fechado com tampa 30 L.
Unidade: UN
Marca: Antares
Valor Unitário: R$ 13,56

Lote: 29
Descrição: Lixeira plástica com pedal, 30 litros, cesto plástico com 
pedal, todo em plástico resistente, quadrado; cor: branca. material: 
plástico polipropileno; medidas: altura: 465 mm, largura: 405 mm, 
profundidade: 340 mm.
Unidade: UN
Marca: JSN
Valor Unitário: R$ 38,06

Lote: 33
Descrição: Prendedor de roupas, resistente, em madeira, embalagem 
contendo 12 unidades.
Unidade: DZ
Marca: Gaboardi
Valor Unitário: R$ 0,91

Ata de Registro de Preços n.º 057/18
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO – EPP.

COTA RESERVADA

Lote: 23
Descrição: Escova para lavar roupas, escova oval para lavar, uso no 
tanque, base em madeira, com cerdas de nylon, resistente.
Unidade: UN
Marca: PG
Valor Unitário: R$ 1,51

Lote: 24
Descrição: Esponja de aço, pacote 08 unidades, peso: 60 g, fios de aços 
finos e macios.
Unidade: PT
Marca: Qlustro
Valor Unitário: R$ 1,86

Lote: 26
Descrição: Fósforo, pacote com 10 caixas, 400 palitos, composição: 
fósforo amorfo, clorato de potássio, aglutinantes.
Unidade: PT
Marca: Paraná
Valor Unitário: R$ 2,66
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Lote: 27
Descrição: Inseticida aerosol, composição: água, ativos, antioxidantes, 
emulsificantes, espessante, mascarantes, propelente e solvente. 
ingredientes ativos: cifenotrina 0,13% p/p, d“aletrina 0,10% p/p, d” 
tetrametrina 0,10 % p/p; produto acondicionado em frascos metálicos de 
no mínimo 300 ml/177 g. sendo que os mesmos devem conter todas as 
informações exigidas por lei e notificação junto a Anvisa/MS.
Unidade: FR
Marca: SBP
Valor Unitário: R$ 9,36

Lote: 34
Descrição: Saco para lixo hospitalar branco 100 litros, cor branco 
leitoso, capacidade de 100 litros, nas med. de 75 x 105 cm; pct. c/ 100 
un.;com impressão externa do símbolo de risco biológico ou infectante, 
nº da subclasse, risco e campo para identificação da origem do material 
a ser recolhido; sem sanfona; reforçado; produto normatizado com os 
padrões da ABNT NBR 9191.
Unidade: PT
Marca: Itaquiti
Valor Unitário: R$ 35,00

Lote: 35
Descrição: Saco para lixo hospitalar branco 30 litros, branco leitoso. 
Medindo: 59 cm x 62 cm, pacote com 100 unidades, com impressão 
externa do símbolo de risco biológico ou infectante; n° da subclasse, 
risco e campo para identificação da origem do material a ser recolhido; 
sem sanfona. Produto normatizado com os padrões da ABNT NBR 9191.
Unidade: PT
Marca: Itaquiti
Valor Unitário: R$ 17,23

Lote: 36
Descrição: Saco para lixo hospitalar branco 50 litros, branco leitoso. 
Medindo: 63 cm x 80 cm, pacote com 100 unidades, com impressão 
externa do símbolo de risco biológico ou infectante; n° da subclasse, 
risco e campo para identificação da origem do material a ser recolhido; 
sem sanfona. Produto normatizado com os padrões da ABNT NBR 9191.
Unidade: PT
Marca: Itaquiti
Valor Unitário: R$ 23,00

Lote: 37
Descrição: Saco para lixo preto 100 litros, tipo: reforçado, para 
suportar até 20 kg, medida 75 cm de largura x 105 cm de comprimento; 
embalagem com 100 unidades; peso mínimo do pacote: 8,5 kg; o 
produto deve conter etiqueta de identificação do fabricante, marcas e 
medidas; o produto deve estar de acordo com a norma ABNT/NBR 9191, 
2008, (classificação para sacos plásticos destinados exclusivamente ao 
acondicionamento de lixo para coleta).
Unidade: PT
Marca: Orlalix
Valor Unitário: R$ 54,99

Ata de Registro de Preços n.º 058/18
Empresa: SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA 
EIRELI – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 19
Descrição: Tablete efervescente desinfetante de uso geral, (tablete de 
1 g), desinfetante de água para consumo humano, hortifrutícolas e 
indústria alimentícia à base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de 
sódio); tablete efervescente de 01 grama; cloro ativo: 45% por tablete; 

embalagem: pote plástico contendo de 150 gramas de produto; validade 
mínima: 02 anos; rótulo: estar de acordo com a legislação vigente, 
constar de forma clara e impressa as informações: nome do produto e 
sua finalidade; modo de usar e precauções; nome do técnico responsável 
e seu registro no conselho regional de química; data de fabricação, 
validade e lote; composição do produto; conteúdo da embalagem; 
número do registro no ministério da saúde; nome, endereço e CNPJ do 
fabricante.
Unidade: PO
Marca: Clim / Hidrodomi
Valor Unitário: R$ 137,00

COTA RESERVADA

Lote: 38
Descrição: Tablete efervescente desinfetante de uso geral, (tablete de 
1 g), desinfetante de água para consumo humano, hortifrutícolas e 
indústria alimentícia à base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de 
sódio); tablete efervescente de 01 grama; cloro ativo: 45% por tablete; 
embalagem: pote plástico contendo de 150 gramas de produto; validade 
mínima: 02 anos; rótulo: estar de acordo com a legislação vigente, 
constar de forma clara e impressa as informações: nome do produto e 
sua finalidade; modo de usar e precauções; nome do técnico responsável 
e seu registro no conselho regional de química; data de fabricação, 
validade e lote; composição do produto; conteúdo da embalagem; 
número do registro no ministério da saúde; nome, endereço e CNPJ do 
fabricante.
Unidade: PO
Marca: Clim / Hidrodomi
Valor Unitário: R$ 137,00

PROCESSO N.º 43.063/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/18

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de equipe de 
arbitragem para diversas modalidades de jogos, destinada ao uso da 
Secretaria de Esportes e Lazer, de forma parcelada, por um período de 
12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Esportes e Lazer.

Ata de Registro de Preços n.º 059/18
Empresa: LIGA ESPORTIVA DE ÁRBITROS DE AMPARO.

Lote: 01
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de handebol, 
adulto, com 2 tempos de 30 minutos, conforme regras da Federação 
Internacional de Handebol, FIH.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 02
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de basquete, com 
2 tempos de 15 minutos.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 03
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de basquete, com 
4 tempos de 10 minutos, conforme regras da Federação Internacional de 
Basquetebol, FIBA.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 04
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de futebol de 
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campo, adulto, com 2 tempos de 45 minutos, conforme regras da 
Federação Internacional de Futebol, FIFA.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 408,00

Lote: 05
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de futebol de 
campo, sub 11, com 2 tempos de 20 minutos, conforme regras da 
Federação Internacional de Futebol, FIFA.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 06
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de futebol de 
campo, sub 13, com 2 tempos de 25 minutos, conforme regras da 
Federação Internacional de Futebol, FIFA.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 07
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de futebol de 
campo, sub 15, com 2 tempos de 30 minutos, conforme regras da 
Federação Internacional de Futebol, FIFA.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 08
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de futebol de 
campo, sub 17, com 2 tempos de 35 minutos, conforme  regras da 
Federação Internacional de Futebol, FIFA.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 09
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de futebol de 
campo, sub 9, com 2 tempos de 20 minutos, conforme regras da 
Federação Internacional de Futebol, FIFA.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 10
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de futebol society, 
com 2 tempos 20 minutos, conforme CBF7.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 11
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de futebol society, 
com 2 tempos 25 minutos, conforme CBF7.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 12
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de futsal, com 2 
tempos de 20 minutos, conforme regras da Federação Internacional de 
Futebol, FIFA.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 13
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de futsal, com 2 
tempos de 20 minutos.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 14

Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de handebol, com 
2 tempos de 25 minutos.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 15
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de vôlei de praia, 
conforme regras da Federação Internacional de Voleibol.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 16
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de vôleibol de 
quadra, conforme regras da Federação Internacional de Voleibol.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

PROCESSO N.º 39.261/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 244/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
odontológicos – lista 13/2017, destinados ao uso dos consultórios 
odontológicos da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 060/18
Empresa: AIRMED EIRELI – EPP.

Lote: 10
Descrição: Porta algodão serviço metálico.
Unidade: UN
Marca: Fami
Valor Unitário: R$ 39,00

Ata de Registro de Preços n.º 061/18
Empresa: DENTAL OPEN – COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA EPP.

Lote: 02
Descrição: Agulha gengival extracurta, agulha gengival extracurta e 
extrafina para odontopediatria, 30 g; bisel tri facetado e siliconada, rosca 
interna universal para seringa carpule. Com registro na Anvisa.
Unidade: CX
Marca: Injex
Valor Unitário: R$ 25,00

Lote: 03
Descrição: Broqueiro de alumínio com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em alumínio; autoclavável; entre 15 e 
21 furos para pontas FG e CA.
Unidade: UN
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 13,00

Lote: 04
Descrição: Cureta de lucas n 87 com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; tratamento térmico 
das peças; cabo serrilhado; cada peça deverá ter gravado: referência, 
logomarca do fabricante, lote de fabricação; para efeito de garantia: 10 
anos de garantia contra defeito de fabricação.
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 5,68
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Lote: 12
Descrição: Prendedor de babador jacaré com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em silicone; excelente travamento dos 
prendedores; autoclavável.
Unidade: UN
Marca: Indusbello
Valor Unitário: R$ 12,88

Ata de Registro de Preços n.º 062/18
Empresa: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.

Lote: 09
Descrição: Lupa odontológica, lupa odontológica, fabricada com resina 
cr-39, lentes com proteção contra raios UV e IV, maior resistência contra 
abrasão e excelente transparência. Com aumento de 2,5 x ou 3,5 x; peso 
aproximado 150 g, com registro na Anvisa.
Unidade: UN
Marca: Bio Art
Valor Unitário: R$ 165,00

Lote: 11
Descrição: Pote Dappen de silicone com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em silicone de grau hospitalar; 
esterilizável em autoclave e/ou estufa; inquebrável; indeformável; não 
reage com medicamentos.
Unidade: UN
Marca: Preven
Valor Unitário: R$ 1,49

Ata de Registro de Preços n.º 063/18
Empresa: SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI ME.

Lote: 01
Descrição: Agulha gengival curta com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: agulhas gengivais, estéreis, atóxicas e apirogênicas; 
bisel trifacetado e cânula siliconizada; bisel interno com ângulo curto; 
canhão com rosca interna universal; canhão centraliza e fixa a agulha; 
esterilização a óxido de etileno; dimensões aproximadas 0,30 cm x 22,0 
cm; embaladas individualmente.
Unidade: UN
Marca: Injecta
Valor Unitário: R$ 0,23

Lote: 06
Descrição: Forceps adulto n 16, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano; isento 
de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá ter 
gravado: referência, logomarca do fabricante, lote de fabricação, para 
efeito de garantia; embalado individualmente.
Unidade: UN
Marca: Skay
Valor Unitário: R$ 41,91

Lote: 07
Descrição: Forceps infantil n 18, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano; 
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá 
ter gravado: referência, logomarca do fabricante, lote de fabricação, para 
efeito de garantia; embalado individualmente.
Unidade: UN
Marca: Skay
Valor Unitário: R$ 41,91

Lote: 08
Descrição: Forceps infantil Nº17, com as seguintes especificações 

técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano; 
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá 
ter gravado: referência, logomarca do fabricante, lote de fabricação, para 
efeito de garantia, embalado individualmente.
Unidade: UN
Marca: Skay
Valor Unitário: R$ 41,91

Lote: 13
Descrição: Resina fotopolimerizável cor A2, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: resina universal; 100% nanopartículas; 
radiopaca; seringa com no mínimo 4 gr.
Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 51,50

Lote: 15
Descrição: Tira de lixa de aço 4 mm caixa 12 unidades.
Unidade: CX
Marca: Diamantec
Valor Unitário: R$ 4,57

Lote: 16
Descrição: Tira de lixa de aço 6 mm caixa 12 unidades.
Unidade: CX
Marca: Diamantec
Valor Unitário: R$ 5,45

PROCESSO N.º 41.229/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 116/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de oxigênio 
medicinal comprimido (com comodato do equipamento), destinado 
ao serviço móvel de emergência (SAMU) da Secretaria Municipal da 
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 064/18
Empresa: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA – ME.

Item: 01
Descrição: Oxigênio medicinal comprimido com as seguintes 
especificações técnicas: fornecimento de gases medicinais comprimidos 
(oxigênio medicinal) armazenados em cilindros de 1 m³ / 3.5 m³ ou 10 
m³, em sistema de comodato (tolerância de 10% em relação ao volume).
Unidade: M3
Marca: White Martins
Valor Unitário: R$ 27,95

PROCESSO N.º 44.108/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de agregado de 
construção civil, reciclado e usinado, destinado ao uso da Secretaria de 
Serviços, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Serviços.

Ata de Registro de Preços n.º 065/18
Empresa: A FACIO FERRO & CIA LTDA.

Item: 01
Unidade: M3
Descrição: Aditivo para radiador de motor a diesel, frasco 500 ml.
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Valor Unitário: R$ 21,00

PROCESSO N.º 42.404/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios (leite longa vida integral, leite longa vida semidesnatado, 
margarina vegetal e suco em pó), destinados ao consumo da Secretaria 
de Segurança Pública, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.

Ata de Registro de Preços n.º 066/18
Empresa: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
EPP.

Lote: 01
Descrição: Leite longa vida integral, 1 litro cada, acondicionado em 
caixa de papelão com 12 unidades, com validade minima de 60 dias no 
ato da entrega.
Unidade: UN
Marca: Italac
Valor Unitário: R$ 2,70

Lote: 03
Descrição: Margarina vegetal, com sal, embalagem de 500 gramas, 
especificações: devera conter óleos vegetais líquidos interesterificados 
e/ou gorduras comestíveis de primeira qualidade, leite em pó e/ou 
soro de leite, aroma natural de manteiga ou soro de manteiga, sal. 
corante natural, estabilizante de soja, umidade acima de 30%, 15.000 
UI de vitamina A. O produto deve ser livre de gordura trans. Valores 
mínimos por 100 g do produto: (i) V.C.T. de 590 kcal; (ii) lipídeos: 65 
gr; embalagem em unidades individuais de 500 gramas e reembalados 
em caixa de papelão resistentes, contendo 12 (doze) potes.
Unidade: PO
Marca: Vigor
Valor Unitário: R$ 2,83

Lote: 04
Descrição: Suco em pó, sabor laranja, ingredientes básicos: açúcar, 
acidulante, entiumectante, aromatizante, corantes, antioxidante ácido 
ascórbico. Valores nutricionais mínimos por 20 gramas do produto; vct 
77 kcal, ch 19 g, vit C 8 mg; rendimento: 9 a 11 litros por kg do produto; 
embalagem primária: pacotes de saco plástico leitoso, contendo 500 g ou 
1 kg; validade mínima de 6 meses. Rotulagem deverá seguir legislação 
vigente.
Unidade: PT
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 6,40

Lote: 05
Descrição: Suco em pó, sabor limão, ingredientes básicos: açúcar, 
acidulante, entiumectante, aromatizante, corantes, antioxidante ácido 
ascórbico. Valores nutricionais mínimos por 20 gramas do produto; vct 
77 kcal, ch 19 g, vit c 8 mg; rendimento: 9 a 11 litros por kg do produto; 
embalagem primária: pacotes de saco plástico leitoso, contendo 500 g ou 
1 kg; validade mínima de 6 meses. Rotulagem deverá seguir legislação 
vigente.
Unidade: PT
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 6,40

Lote: 06
Descrição: Suco em pó, sabor maracujá, ingredientes básicos: açúcar, 
acidulante, entiumectante, aromatizante, corantes, antioxidante ácido 

ascórbico. Valores nutricionais mínimos por 20 gramas do produto; vct 
77 kcal, ch 19 g, vit C 8 mg; rendimento: 9 a 11 litros por kg do produto; 
embalagem primária: pacotes de saco plástico leitoso, contendo 500 g ou 
1 kg; validade mínima de 6 meses; rotulagem deverá seguir legislação 
vigente.
Unidade: PT
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 6,40

Lote: 07
Descrição: Suco em pó, sabor uva, ingredientes básicos: açúcar, 
acidulante, entiumectante, aromatizante, corantes, antioxidante ácido 
ascórbico. Valores nutricionais mínimos por 20 gramas do produto; vct 
77 kcal, ch 19 g, vit C 8 mg; rendimento: 9 a 11 litros por kg do produto; 
embalagem primária: pacotes de saco plástico leitoso, contendo 500 g ou 
1 kg; validade minima de 6 meses. Rotulagem deverá seguir legislação 
vigente.
Unidade: PT
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ R$ 6,40

Ata de Registro de Preços n.º 067/18
Empresa: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI – EPP.

Lote: 02
Descrição: Leite longa vida semidesnatado, 1 litro cada, acondicionado 
em caixa de papelão com 12 unidades, com validade minima de 60 dias 
no ato da entrega.
Unidade: UN
Marca: Italac
Valor Unitário: R$ 2,35

PROCESSO N.º 39.894/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 113/17

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 23/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 068/18
Empresa: D L ISHIZUCKA – EPP.

Lote: 02

Item: 01
Descrição: Adaptador para Bocal de Lâmpada. Obs. Porcelana; E40 para 
E27 G20; base/soquete E40 p/ E27; adaptador porcelana.
Marca: Brasfort
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,47

Lote: 03

Item: 01
Descrição: Adaptador para Tomada 2P+T Reverso para novo Padrão de 
Tomadas. Obs. fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Daneva
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,00

Lote: 08

Item: 01
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Descrição: Chuveiro 5700 W X 220 V. Obs. chuveiro elétrico de 
termoplástico; 220 V; com controle de 04 temperaturas e potência de 
no mínimo 5.700 W. contendo mangueira de chuveiro; cor branca; com 
rosca de ½”; fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Corona Gorducha
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 43,00

Ata de Registro de Preços n.º 069/18
Empresa: MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME.

Lote: 04

Item: 01
Descrição: Cabo Flexível 1 X 1,5 MM. Obs. Cabo flexível 1 x 1,5 mm. 
de secção nominal; de cobre nu; têmpera mole; encordoamento classe 
4; isolação de PVC; antichama; 750 V.; produzido dentro das normas 
ABNT/NBR, constando na embalagem; rolo de 100 m; cores: azul; 
preto; branco; verde; e vermelho; (cores a serem escolhidas quando da 
solicitação).
Marca: Indusflex
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 48,60

Lote: 05

Item: 01
Descrição: Cabo Flexível 1 X 10,0 mm. Obs. Cabo elétrico; de cobre, 
com área de secção de 10,0 mm; capa termoplástica antichama; tensão 
de isolamento; tensão até 750 V; cabo tipo flexível, cores: azul, preto, 
branco, verde e vermelho:(cores à ser escolhido quando da solicitação), 
certificado compulsório INMETRO e dentro das Normas ABNT/NBR.
Marca: Indusflex
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 299,00

Lote: 06

Item: 01
Descrição: Cabo Flexível 1 X 16 mm. Obs. Cabo elétrico; de cobre; 
com área de secção de 16,0 mm; capa termoplástica antichama; 
tensão de isolamento; tensão até 750 V; cabo tipo flexível, cores: azul, 
preto, branco, verde e vermelho (cores a serem escolhidas quando da 
solicitação); certificado compulsório INMETRO e dentro das normas 
ABNT/NBR.
Marca: Indusflex
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 425,00

Lote: 07

Item: 01
Descrição: Cabo flexível 1 x 4 mm. Obs. Cabo flexível 1 x 4 mm. de 
secção nominal; de cobre nu; têmpera mole; encordoamento classe 4; 
isolação de PVC; antichama; 750 V.; produzido dentro das Normas 
ABNT/NBR, constando na embalagem, rolo de 100 m; cores: azul; 
preto; branco; verde; e vermelho; (cores a serem escolhidas quando da 
solicitação).
Marca: Indusflex
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 133,00

Lote: 09

Item: 01
Descrição: Cordão Paralelo 2 X 2,5 mm, cordão elétrico; paralelo; 

condutor de cobre nu; tempera mole; encordoamento classe 5; seção 
nominal de 2 x 2,5 mm²; tensão de 300/300 V; isolação externa 
termoplástico PVC; temperatura máxima 70°  em serviço contínuo; 
Norma NBR 13249, certificação compulsória INMETRO, constando na 
embalagem; rolo de 100 m.
Marca: Indusflex
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 174,00

PROCESSO N.º 30.638/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 203/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, da 
Secretaria de Educação, com entregas parceladas por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 27/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 070/18
Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 16
Descrição: Macarrão caracolino com ovos. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 
(urucum e cúrcuma), isento de amido de milho e de farinha de trigo 
do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 
59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g Embalagem: pacotes 
plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas 
de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 
Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Renata
Valor Unitário: R$ 2,80

Lote: 17
Descrição: Macarrão com ovos tipo pena. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 
(urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo 
do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 
59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g Embalagem: pacotes 
plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas 
de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 
Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Renata
Valor Unitário: R$ 2,80

Lote: 19
Descrição: Macarrão conchinha com ovos. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 
(urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo 
do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 
59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g Embalagem: pacotes 
plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas 
de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 
Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Renata
Valor Unitário: R$ 2,80
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Lote: 25
Descrição: Macarrão tipo gravatinha com ovos. Ingredientes básicos: 
sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes 
naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de 
trigo do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína (valor mínimo): 10 g; Lipídio (valor máximo): 01 g; C.H (valor 
mínimo): 60 g; VCT282 kcal. Embalagem: pacotes de polipropileno ou 
polietileno contendo 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos 
ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 
quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Renata
Valor Unitário: R$ 4,14

Ata de Registro de Preços n.º 071/18
Empresa: DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 28
Descrição: Recheio de frango. Ingredientes básicos: peito de frango 
desfiado, óleo de soja, gema ou ovo integral pasteurizado, vinagre, 
condimentos, sal, açúcar, estabilizante. Valores nutricionais mínimos por 
100 gr: Prot. 6 g, VCT: 190 Kcal. Valores nutricionais máximos por 100 
g: CH: 13 g, Gorduras totais: 18 g e Sódio: 630 mg Embalagem primária: 
pouch de filme laminado de poliéster, alumínio, nylon e polipropileno, 
contendo 1,5 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo até 
12 kg. Validade mínima: 6 meses.
Unidade: KG
Marca: Cellier
Valor Unitário: R$ 26,90

COTA RESERVADA

Lote: 57
Descrição: Recheio de frango. Ingredientes básicos: peito de frango 
desfiado, óleo de soja, gema ou ovo integral pasteurizado, vinagre, 
condimentos, sal, açúcar, estabilizante. Valores nutricionais mínimos por 
100 gr: Prot. 6 g, VCT: 190 Kcal. Valores nutricionais máximos por 100 
g: CH: 13 g, Gorduras totais: 18 g e Sódio: 630 mg Embalagem primária: 
pouch de filme laminado de poliéster, alumínio, nylon e polipropileno, 
contendo 1,5 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo até 
12 kg. Validade mínima: 6 meses.
Unidade: KG
Marca: Cellier
Valor Unitário: R$ 26,90

Ata de Registro de Preços n.º 072/18
Empresa: Du’PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 04
Descrição: Biscoito maria integral sabor chocolate. Característica básica 
do produto: Biscoito doce em formato redondo, textura lisa, crocante, 
coloração e sabor de chocolate. Ingredientes básicos: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau pó, gordura 
vegetal, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos e aromatizante. Valores nutricionais mínimos para 30gr: Vct.: 
110 cal, Prot.: 2,5 g, fibra alimentar: 1,0 g. O valor de sódio deverá ter 
no máximo: 120 mg e gorduras totais máx.: 3 g. Embalagem: primária: 
Embalagem de refil em bopp de 100 a 250 g, reembalados em sacos 
de 400 a 500 g de produto. Embalagem secundária: caixas de papelão 
contendo 12 a 20 pacotes. Validade mínima 8 meses. Rotulagem deverá 
ser de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG

Marca: Mosmann
Valor Unitário: R$ 14,50

Lote: 05
Descrição: Biscoito salgado integral com recheio sabor peito de 
peru. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, fibra de trigo, açúcar, maltodextrina, 
leite desnatado em pó, soro de leite em pó, sal, amido, fermentos 
químicos, aromatizantes, corante natural. Valore mínimos por 23 gr 
do produto: VCT-100 Kcal, Prot.- 2,0 g, gord. Totais 4,5 g CH-13 g. 
Validade mínima: 08 meses a partir da data de fabricação Embalagem 
primária: filme monocamada, contendo 23 g de produto. Embalagem 
secundária: filme BOPP transparente + BOPP metalizado, contendo no 
máx. 15 pacotes de 180 a 200 g. Embalagem terciária: caixa de papelão 
reforçado, contendo no máx. 15 pacotes de 180 a 200 gr. Rotulagem: 
deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Parati
Valor Unitário: R$ 26,50

Lote: 21
Descrição: Macarrão integral com grãos. Descrição do produto: 
macarrão tipo fusilli integral com grãos. Ingredientes e aditivos: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de trigo, 
soja tostada fragmentada, aveia em flocos, centeio em flocos, farinhas 
de linhaça, cevada, girassol e gergelim e albumina. Contém glúten. 
Valores nutricionais por 80 g: - VCT min – 270 Kcal, Prot. min de 12,0 
g, Fibra min de 6 g. Gord. máx. de 3,0 g, Sódio máx. 20 mg, CH máx. 
55 g. Validade mínima de 12 meses a partir da fabricação Embalagem 
primária: sacos transparentes de polipropileno selados de 500 g. 
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada contendo 
10 kg. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Sabor Integral
Valor Unitário: R$ 11,30

COTA RESERVADA

Lote: 33
Descrição: Biscoito maria integral sabor chocolate. Característica básica 
do produto: Biscoito doce em formato redondo, textura lisa, crocante, 
coloração e sabor de chocolate. Ingredientes básicos: farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau pó, gordura 
vegetal, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos e aromatizante. Valores nutricionais mínimos para 30gr: Vct.: 
110 cal, Prot.: 2,5 g, fibra alimentar: 1,0 g. O valor de sódio deverá ter 
no máximo: 120 mg e gorduras totais máx.: 3 g. Embalagem: primária: 
Embalagem de refil em bopp de 100 a 250 g, reembalados em sacos 
de 400 a 500 g de produto. Embalagem secundária: caixas de papelão 
contendo 12 a 20 pacotes. Validade mínima 8 meses. Rotulagem deverá 
ser de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Mosmann
Valor Unitário: R$ 14,50

Lote: 34
Descrição: Biscoito salgado integral com recheio sabor peito de 
peru. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, fibra de trigo, açúcar, maltodextrina, 
leite desnatado em pó, soro de leite em pó, sal, amido, fermentos 
químicos, aromatizantes, corante natural. Valore mínimos por 23 gr 
do produto: VCT-100 Kcal, Prot.- 2,0 g, gord. Totais 4,5 g CH-13 g. 
Validade mínima: 08 meses a partir da data de fabricação Embalagem 
primária: filme monocamada, contendo 23 g de produto. Embalagem 
secundária: filme BOPP transparente + BOPP metalizado, contendo no 
máx. 15 pacotes de 180 a 200 g. Embalagem terciária: caixa de papelão 
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reforçado, contendo no máx. 15 pacotes de 180 a 200 gr. Rotulagem: 
deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Parati
Valor Unitário: R$ 26,50

Lote: 50
Descrição: Macarrão integral com grãos. Descrição do produto: 
macarrão tipo fusilli integral com grãos. Ingredientes e aditivos: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de trigo, 
soja tostada fragmentada, aveia em flocos, centeio em flocos, farinhas 
de linhaça, cevada, girassol e gergelim e albumina. Contém glúten. 
Valores nutricionais por 80 g: - VCT min – 270 Kcal, Prot. min de 12,0 
g, Fibra min de 6 g. Gord. máx. de 3,0 g, Sódio máx. 20 mg, CH máx. 
55 g. Validade mínima de 12 meses a partir da fabricação Embalagem 
primária: sacos transparentes de polipropileno selados de 500 g. 
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada contendo 
10 kg. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Sabor Integral
Valor Unitário: R$ 11,30

Ata de Registro de Preços n.º 073/18
Empresa: ELLIPSIS PHARMA – DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 12
Descrição: Fórmula infantil de seguimento. Descrição do produto: 
fórmula infantil em pó para lactentes, com proteínas lácteas, adicionada 
de pré-biótico, Dha e Ara, minerais e vitaminas; para crianças a partir 
do 6º mês. Ingredientes: Lactose, leite parcialmente desnatado em pó, 
maltodextrina,óleos vegetais (girassol ou milho, palma), óleo de peixe, 
proteína do soro de leite, minerais e vitaminas. Não conter glúten. 
Valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: VCT  – 440 kcal, 
Proteína – 9 g, Vit C: 60 mg, Ferro – 7 mg, Cálcio – 510 mg, Fibra 
alimentar: 2,5 g. CH máx. 62 g Sódio max – 245 mg Gorduras totais 
máx. de 23 g. Embalagem primária: lata de 400 ou 800 g. Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçada, contendo até 24 latas. Validade 
mínima: 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Nan Comfort 2 / Nestle
Valor Unitário: R$ 31,44

Lote: 13
Descrição: Fórmula infantil de seguimento à base de soja. Descrição 
do produto: fórmula infantil de seguimento para lactentes à base de 
soja, isenta de proteínas lácteas, lactose, galactose, frutose e sacarose, 
adicionada de minerais e vitaminas; para crianças a partir do 6º mês. 
Ingredientes básicos: maltodextrina, proteína de soja, óleos vegetais 
(palma, girassol ou milho), carbonato ou citrato de cálcio, vitaminas e 
minerais. Não conter glúten. Poderá conter óleo de soja e coco. Valores 
nutricionais mínimos por 100 grs do produto: VCT: 480 kcal, Prot.: 12 
g, cálcio: 470 mg, Vit C: 60 mg, Ferro: 5,0 mg. Sódio máx. de 245 mg, 
e gorduras totais máx. de: 27 g, CH máx: 56 g Embalagem mínima: 
latas com 400 ou 800 g. Embalagem secundária: caixas de papelão 
reforçadas, contendo até 24 latas. Validade mínima: 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Nan Soy / Nestle
Valor Unitário: R$ 57,00

COTA RESERVADA

Lote: 41
Descrição: Fórmula infantil de seguimento. Descrição do produto: 

fórmula infantil em pó para lactentes, com proteínas lácteas, adicionada 
de pré-biótico, Dha e Ara, minerais e vitaminas; para crianças a partir 
do 6º mês. Ingredientes: Lactose, leite parcialmente desnatado em pó, 
maltodextrina,óleos vegetais (girassol ou milho, palma), óleo de peixe, 
proteína do soro de leite, minerais e vitaminas. Não conter glúten. 
Valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: VCT  – 440 kcal, 
Proteína – 9 g, Vit C: 60 mg, Ferro – 7 mg, Cálcio – 510 mg, Fibra 
alimentar: 2,5 g. CH máx. 62 g Sódio max – 245 mg Gorduras totais 
máx. de 23 g. Embalagem primária: lata de 400 ou 800 g. Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçada, contendo até 24 latas. Validade 
mínima: 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Nan Comfort 2 / Nestle
Valor Unitário: R$ 31,44

Lote: 42
Descrição: Fórmula infantil de seguimento à base de soja. Descrição 
do produto: fórmula infantil de seguimento para lactentes à base de 
soja, isenta de proteínas lácteas, lactose, galactose, frutose e sacarose, 
adicionada de minerais e vitaminas; para crianças a partir do 6º mês. 
Ingredientes básicos: maltodextrina, proteína de soja, óleos vegetais 
(palma, girassol ou milho), carbonato ou citrato de cálcio, vitaminas e 
minerais. Não conter glúten. Poderá conter óleo de soja e coco. Valores 
nutricionais mínimos por 100 grs do produto: VCT: 480 kcal, Prot.: 12 
g, cálcio: 470 mg, Vit C: 60 mg, Ferro: 5,0 mg. Sódio máx. de 245 mg, 
e gorduras totais máx. de: 27 g, CH máx: 56 g Embalagem mínima: 
latas com 400 ou 800 g. Embalagem secundária: caixas de papelão 
reforçadas, contendo até 24 latas. Validade mínima: 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Nan Soy / Nestle
Valor Unitário: R$ 57,00

Ata de Registro de Preços n.º 074/18
Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Alfajor recheado sabor chocolate. Ingredientes básicos: 
Farinha de trigo, amido de milho, margarina, fermentos químicos, 
emulsificante, aromatizante e conservante. Ganache sabor chocolate ao 
leite(óleo vegetal, cacau em pó, leite em pó, gordura vegetal), cobertura 
sabor chocolate(gordura, cacau em pó, maltodextrina, leite em pó, 
soro de leite) Valores nutricionais mínimos por 25 g: VCT: 100 Kcal, 
CH: 12 g, PROT.: 2,0 g e no máx. Gorduras totais: 6 g e sódio: 18 mg. 
Embalagem primária: Polipropileno metalizado, com peso líquido de 25 
g cada. Embalagem secundária: Acondicionados em caixas de papelão 
reforçadas contendo até 80 unidades. Validade mínima de 9 meses 
Rotulagem: Produto identificado por dizeres impressos de forma clara e 
indelével, conforme legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Suavipan
Valor Unitário: R$ 3,20

Lote: 26
Descrição: Pão de mel c/ cobertura de chocolate. Ingredientes básicos: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, 
açúcar, gordura vegetal, mel, canela, erva-doce, cravo, sal refinado, 
fermento químico bicarbonato de amônio e conservante sorbato de 
potássio), cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal, cacau em 
pó, soro de leite em pó, leite em pó desnatado, composto lácteo com 
maltodextrina (soro de leite em pó, maltodextrina, concentrado proteico 
de soro em pó e leite em pó desnatado), estabilizantes, lecitina de soja e 
éster de políglicerol de ácido ricinoléico, sal e aromatizantes). Valores 
mínimos nutricionais: por 40grs: Vct.: 160 kcal, Prot.: 2,0 g, CH: 26 
g. Valores máximos: Gord totais máx. de: 6,5 g e sódio máx. de: 42 
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mg. Embalagem primaria individual: BOPP (50 g a 52 g). Embalagem 
secundaria: caixa de papelão, reforçado, lacrado e resistente. Validade 
mínima de 08 meses.
Unidade: UN
Marca: Montevergine
Valor Unitário: R$ 2,39

COTA RESERVADA

Lote: 30
Descrição: Alfajor recheado sabor chocolate. Ingredientes básicos: 
Farinha de trigo, amido de milho, margarina, fermentos químicos, 
emulsificante, aromatizante e conservante. Ganache sabor chocolate ao 
leite(óleo vegetal, cacau em pó, leite em pó, gordura vegetal), cobertura 
sabor chocolate(gordura, cacau em pó, maltodextrina, leite em pó, 
soro de leite) Valores nutricionais mínimos por 25 g: VCT: 100 Kcal, 
CH: 12 g, PROT.: 2,0 g e no máx. Gorduras totais: 6 g e sódio: 18 mg. 
Embalagem primária: Polipropileno metalizado, com peso líquido de 25 
g cada. Embalagem secundária: Acondicionados em caixas de papelão 
reforçadas contendo até 80 unidades. Validade mínima de 9 meses 
Rotulagem: Produto identificado por dizeres impressos de forma clara e 
indelével, conforme legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Suavipan
Valor Unitário: R$ 3,20

Lote: 55
Descrição: Pão de mel c/ cobertura de chocolate. Ingredientes básicos: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, 
açúcar, gordura vegetal, mel, canela, erva-doce, cravo, sal refinado, 
fermento químico bicarbonato de amônio e conservante sorbato de 
potássio), cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal, cacau em 
pó, soro de leite em pó, leite em pó desnatado, composto lácteo com 
maltodextrina (soro de leite em pó, maltodextrina, concentrado proteico 
de soro em pó e leite em pó desnatado), estabilizantes, lecitina de soja e 
éster de políglicerol de ácido ricinoléico, sal e aromatizantes). Valores 
mínimos nutricionais: por 40grs: Vct.: 160 kcal, Prot.: 2,0 g, CH: 26 
g. Valores máximos: Gord totais máx. de: 6,5 g e sódio máx. de: 42 
mg. Embalagem primaria individual: BOPP (50 g a 52 g). Embalagem 
secundaria: caixa de papelão, reforçado, lacrado e resistente. Validade 
mínima de 08 meses.
Unidade: UN
Marca: Montevergine
Valor Unitário: R$ 2,39

Ata de Registro de Preços n.º 075/18
Empresa: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 11
Descrição: Doce de goiaba individual. Ingredientes básicos: polpa de 
goiaba, açúcar, leite em pó, flocos de arroz, óleo. Valores nutricionais 
mínimos por 30 gr: VCT: 160 g, CH: 22 g, Prot: 1 g, fibra: 2,0 g, 
sódio máx.: 21 mg, gorduras totais máx.: 1,2 g Embalagem primária: 
individual, em papel BOPP metalizado, resistente, termossoldado 
automaticamente, contendo de 30 a 40 g. Embalagem secundária: caixa 
de papelão reforçado, e resistente, com capacidade para até 40 unidades. 
Validade: mínima de 08 meses Rotulagem deverá estar de acordo com 
a legislação vigente.
Unidade: UN
Marca: Castelo de Chaves
Valor Unitário: R$ 0,66

COTA RESERVADA

Lote: 40
Descrição: Doce de goiaba individual. Ingredientes básicos: polpa de 
goiaba, açúcar, leite em pó, flocos de arroz, óleo. Valores nutricionais 
mínimos por 30 gr: VCT: 160 g, CH: 22 g, Prot: 1 g, fibra: 2,0 g, 
sódio máx.: 21 mg, gorduras totais máx.: 1,2 g Embalagem primária: 
individual, em papel BOPP metalizado, resistente, termossoldado 
automaticamente, contendo de 30 a 40 g. Embalagem secundária: caixa 
de papelão reforçado, e resistente, com capacidade para até 40 unidades. 
Validade: mínima de 08 meses Rotulagem deverá estar de acordo com 
a legislação vigente.
Unidade: UN
Marca: Castelo de Chaves
Valor Unitário: R$ 0,66

Lote: 51
Descrição: Macarrão letrinha ou alfabeto. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 
(urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo 
do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 
59 g; VCT:279 a 285 Kcal, fibra mínimo de: 1,2 g Embalagem: pacotes 
plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas 
de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 
Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,60

Ata de Registro de Preços n.º 076/18
Empresa: LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 14
Descrição: Leite de soja em pó sabor natural. Ingredientes básicos: 
maltodrextrina, proteína Isolada de soja ou extrato de soja, aroma natural 
de baunilha, mix de vitaminas e minerais, sal refinado e estabilizante 
Valores nutricionais por 30 g do produto: VCT mín de 100 kcal, Proteína 
mín de 7 g, cálcio mín de 240 mg, CH máx. de 18 g e Sódio máx. de 10 
mg. Embalagem primária: latas com 250 a 400 g Embalagem secundária: 
caixa de papelão reforçada contendo até 24 latas. Validade mínima de 6 
meses. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Suprasoy
Valor Unitário: R$ 59,69

COTA RESERVADA

Lote: 43
Descrição: Leite de soja em pó sabor natural. Ingredientes básicos: 
maltodrextrina, proteína Isolada de soja ou extrato de soja, aroma natural 
de baunilha, mix de vitaminas e minerais, sal refinado e estabilizante 
Valores nutricionais por 30 g do produto: VCT mín de 100 kcal, Proteína 
mín de 7 g, cálcio mín de 240 mg, CH máx. de 18 g e Sódio máx. de 10 
mg. Embalagem primária: latas com 250 a 400 g Embalagem secundária: 
caixa de papelão reforçada contendo até 24 latas. Validade mínima de 6 
meses. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Suprasoy
Valor Unitário: R$ 59,69

Lote: 54
Descrição: Macarrão tipo gravatinha com ovos. Ingredientes básicos: 
sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes 
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naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de 
trigo do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína (valor mínimo): 10 g; Lipídio (valor máximo): 01 g; C.H (valor 
mínimo): 60 g; VCT282 kcal. Embalagem: pacotes de polipropileno ou 
polietileno contendo 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos 
ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 
quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Renata
Valor Unitário: R$ 4,66

Ata de Registro de Preços n.º 077/18
Empresa: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 10
Descrição: Cookie integral de cacau e gotas de chocolate. Ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor chocolate, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato 
de malte, soro de leite em pó, cacau alcalino, ovo integral desidratado, 
especiarias, sal, fermentos químicos bicarbonato de sódio, pirofosfato 
de sódio e bicarbonato de amônia, emulsificante lecitina de soja e aroma 
artificial de manteiga. Valores nutricionais mínima por 30 g: VCT:140 
kcal, Prot. 2 g, CH: 20 g, gord: 5 g, fibra: 1,0 g Embalagem: Flow Pack de 
500 g embalado em filme BOPP laminado e metalizado com Impressão 
externa, acondicionados em papelão ondulado com 20 unidades a 24 
unidades. Validade mínima de 8 meses.
Unidade: KG
Marca: Barion
Valor Unitário: R$ 21,80

COTA RESERVADA

Lote: 39
Descrição: Cookie integral de cacau e gotas de chocolate. Ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor chocolate, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato 
de malte, soro de leite em pó, cacau alcalino, ovo integral desidratado, 
especiarias, sal, fermentos químicos bicarbonato de sódio, pirofosfato 
de sódio e bicarbonato de amônia, emulsificante lecitina de soja e aroma 
artificial de manteiga. Valores nutricionais mínima por 30 g: VCT:140 
kcal, Prot. 2 g, CH: 20 g, gord: 5 g, fibra: 1,0 g Embalagem: Flow Pack de 
500 g embalado em filme BOPP laminado e metalizado com Impressão 
externa, acondicionados em papelão ondulado com 20 unidades a 24 
unidades. Validade mínima de 8 meses.
Unidade: KG
Marca: Barion
Valor Unitário: R$ 21,80

Ata de Registro de Preços n.º 078/18
Empresa: NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 02
Descrição: Biscoito amanteigado. Biscoito doce amanteigada diversos 
sabores. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos, 
podendo conter margarina na composição. Ingredientes específicos 
para cada sabor além dos básicos: sabor banana com canela; fécula de 
batata, canela em pó, banana desidratada. Sabor chocolate: cacau em 
pó, extrato de malte. Sabor leite: leite em pó. Sabor gotas de chocolate: 
gotas de chocolate (cacau em pó, açúcar e gordura vegetal), leite em pó. 
Valores mínimos por 30 g de produto: Prot.: 2 g, CH: 18 g, VCT: 130 
kcal. Gordura Totais máx. de 5 g e Sódio máx. de 55 mg. Embalagem 

primaria: pacotes com polietileno com capacidade de 150 g a 375 g. 
Embalagem secundaria: caixa de papelão, reforçado, lacrada e resistente, 
com capacidade para até 40 pacotes. Validade: mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Bauducco
Valor Unitário: R$ 10,00

COTA RESERVADA

Lote: 31
Descrição: Biscoito amanteigado. Biscoito doce amanteigada diversos 
sabores. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos, 
podendo conter margarina na composição. Ingredientes específicos 
para cada sabor além dos básicos: sabor banana com canela; fécula de 
batata, canela em pó, banana desidratada. Sabor chocolate: cacau em 
pó, extrato de malte. Sabor leite: leite em pó. Sabor gotas de chocolate: 
gotas de chocolate (cacau em pó, açúcar e gordura vegetal), leite em pó. 
Valores mínimos por 30 g de produto: Prot.: 2 g, CH: 18 g, VCT: 130 
kcal. Gordura Totais máx. de 5 g e Sódio máx. de 55 mg. Embalagem 
primaria: pacotes com polietileno com capacidade de 150 g a 375 g. 
Embalagem secundaria: caixa de papelão, reforçado, lacrada e resistente, 
com capacidade para até 40 pacotes. Validade: mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Bauducco
Valor Unitário: R$ 10,00

Ata de Registro de Preços n.º 079/18
Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 03
Descrição: Biscoito integral aveia e mel. Ingredientes básicos: farinha de 
trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, aveia, 
gordura vegetal, mel, sal e fermentos químicos. Valores nutricionais 
mínimos por 30 g: Vct: 125 Kcal, CH: 20 g, Prot. 3,0 g, gord.: 3,5 g e 
fibra: 1,5 g, sódio máx. de 55 mg Embalagem primária: pacotes de 150 a 
200 g Embalagem secundária: caixas reforçada contendo até 40 pacotes. 
Validade mínima de 6 meses. Rotulagem completa conforme legislação 
vigente
Unidade: KG
Marca: Nesfit
Valor Unitário: R$ 10,80

Lote: 06
Descrição: Biscoito salgado tipo aperitivo. Ingredientes básicos: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, 
sal, açúcar invertido ou glicose, e fermentos químicos. Valores mínimos 
por porção de 30 g de produto: Prot.: 2 g, VCT: 120 Kcal CH máx.: 
21 g, Gorduras totais máx. de 4 g, Sódio máx. de 240 mg Embalagem 
primária: pacotes de filme BOPP ou laminado com 100 a 300 g. 
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, lacrado e resistente, 
com capacidade para até 4 kg. Validade: Mínima de 10 meses
Unidade: KG
Marca: Tucs
Valor Unitário: R$ 7,60

Ata de Registro de Preços n.º 080/18
Empresa: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A.

Lote: 20
Descrição: Macarrão espaguete tipo tortinho com ovos. Ingredientes 
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, 
corantes naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de 
farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 
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80 gr de produto: Proteína mínimo de: 10 g; Lipídio máximo de: 0,8 
g; C.H mínimo de: 60 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g 
Embalagem: pacotes plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos 
plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade 
para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,00

Lote: 22
Descrição: Macarrão letrinha ou alfabeto. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 
(urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo 
do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 
59 g; VCT:279 a 285 Kcal, fibra mínimo de: 1,2 g Embalagem: pacotes 
plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas 
de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 
Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 2,90

Lote: 23
Descrição: Macarrão padre nosso ou ave-maria, c/ ovos. Ingredientes 
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, 
corantes naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de 
farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 
80 gr de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 
g; C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g 
Embalagem: pacotes plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos 
plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade 
para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 2,90

Lote: 24
Descrição: Macarrão parafuso com ovos. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 
(urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo 
do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 
59 g; VCT:279 a 285 Kcal, fibra mínimo de: 1,2 g. Embalagem: pacotes 
plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas 
de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 
Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 2,90

Ata de Registro de Preços n.º 081/18
Empresa: SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 08
Descrição: Canjica com leite. Ingredientes: canjica cozida e esterilizada. 
Ingredientes básicos do pó: açúcar, água, leite em pó, amido, óleo 
vegetal, coco ralado. Valores mínimos por 100 g (canjica + pó): CH:40 
g Prot: 4 g gordura:2 g. Rendimento: mínima de 60 porções de 120 
ml. Embalagem primária: produto (canjica cozida) embalado a vácuo, 
contendo 2,5 a 3 quilos e 1,2 de pó Embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para até 17 
quilos. Validade: mínima de 6 (seis) meses.

Unidade: KG
Marca: Vapza
Valor Unitário: R$ 14,90

Lote: 09
Descrição: Carne bovina cozida desfiada com sal. Carne bovina 
cozida e desfiada embalada a vácuo: Ingredientes: carne bovina e sal. 
Carne proveniente de machos de espécie bovina, procedente de quarto 
traseiro, abatidos sob inspeção veterinária e manipulada em condições 
higiênicas sanitárias satisfatórias. 2. Características do Produto: Produto 
esterilizado e cozido a vapor, obtido pelo processamento em condições 
de qualidade 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 11/12/1998 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. 2.1.Características Sensoriais: 
Aspecto: próprio, não amolecido e nem pegajoso Cor: própria, sem 
manchas esverdeadas Sabor: próprio Odor: próprio 2.2 Características 
Físico-químicas: Gordura: máximo de 8% Proteína: mínimo de 23% 
Umidade: máximo de 70% 2.3.Características Microbiológicas: 
Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC 
nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. 2.4. 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 3. Validade: O produto deverá ter validade 
mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação. 4. Embalagem 
Primária: O produto deverá estar embalado a vácuo, em embalagem 
aluminizada, hermeticamente fechada por termossoldagem. Resistente 
ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido máximo de 
2 (dois) a 3 (três) 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 15 (quinze) quilos por embalagem. 
Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. 
5. Rotulagem: Deverá estar de acordo com o regulamento vigente na 
Instrução Normativa nº 22, de 24/11/05-Regulamento Técnico para 
Rotulagem de Produto de Origem Animal Embalado – Ministério da 
Agricultura, Pecuária e abastecimento. Brasil.
Unidade: KG
Marca: Vapza
Valor Unitário: R$ 33,40

Lote: 27
Descrição: Peito de frango cozido desfiado. Ingredientes: peito de 
frango salgado cozido e esterilizado a vapor. 2. Características do 
produto: O produto deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas 
sob prévia inspeção sanitária. Os peitos deverão cozidos e desfiados 
mecanicamente, adicionados de sal. Deverá ser embalado cozido e 
esterilizado a vapor, obtidas pelo processamento em 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. 2.1. 
Características Sensoriais: Aspecto: próprio, não amolecido e nem 
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pegajoso Cor: própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas Sabor: 
próprio Odor: próprio 2.2 Características Físico-químicas: Seguir os 
padrões estabelecidos pela legislação vigente. 2.3. Características 
Microbiológicas: Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela 
Resolução RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. 2.4. 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. 3. Validade: O produto deverá ter validade mínima de 12(doze) 
meses a partir da data de fabricação. 4. Embalagem: 4.1.Embalagem 
Primária: O produto embalado a vácuo, em embalagem aluminizada, 
hermeticamente fechada por termossoldagem. Resistente ao transporte 
e armazenamento, contendo peso líquido máximo de 02 a 3 quilos por 
embalagem. 4.2..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 
15 (quinze) quilos por embalagem. 4.3.Será considerada imprópria e 
será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha 
o produto à contaminação e/ou deterioração. 5. Rotulagem: Deverá 
estar de acordo com o regulamento vigente na Instrução Normativa 
nº 22, de 24/11/05- Regulamento Técnico para Rotulagem de Produto 
de Origem Animal Embalado – Ministério da Agricultura, Pecuária e 
abastecimento. Brasil
Unidade: KG
Marca: Vapza
Valor Unitário: R$ 26,50

COTA RESERVADA

Lote: 37
Descrição: Canjica com leite. Ingredientes: canjica cozida e esterilizada. 
Ingredientes básicos do pó: açúcar, água, leite em pó, amido, óleo 
vegetal, coco ralado. Valores mínimos por 100 g (canjica + pó): CH:40 
g Prot: 4 g gordura:2 g. Rendimento: mínima de 60 porções de 120 
ml. Embalagem primária: produto (canjica cozida) embalado a vácuo, 
contendo 2,5 a 3 quilos e 1,2 de pó Embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para até 17 
quilos. Validade: mínima de 6 (seis) meses.
Unidade: KG
Marca: Vapza
Valor Unitário: R$ 14,90

Lote: 38
Descrição: Carne bovina cozida desfiada com sal. Carne bovina 
cozida e desfiada embalada a vácuo: Ingredientes: carne bovina e sal. 
Carne proveniente de machos de espécie bovina, procedente de quarto 
traseiro, abatidos sob inspeção veterinária e manipulada em condições 
higiênicas sanitárias satisfatórias. 2. Características do Produto: Produto 
esterilizado e cozido a vapor, obtido pelo processamento em condições 
de qualidade 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 11/12/1998 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. 2.1.Características Sensoriais: 
Aspecto: próprio, não amolecido e nem pegajoso Cor: própria, sem 
manchas esverdeadas Sabor: próprio Odor: próprio 2.2 Características 
Físico-químicas: Gordura: máximo de 8% Proteína: mínimo de 23% 
Umidade: máximo de 70% 2.3.Características Microbiológicas: 
Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC 
nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. 2.4. 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 3. Validade: O produto deverá ter validade 
mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação. 4. Embalagem 
Primária: O produto deverá estar embalado a vácuo, em embalagem 
aluminizada, hermeticamente fechada por termossoldagem. Resistente 
ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido máximo de 
2 (dois) a 3 (três) 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 15 (quinze) quilos por embalagem. 
Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. 
5. Rotulagem: Deverá estar de acordo com o regulamento vigente na 
Instrução Normativa nº 22, de 24/11/05-Regulamento Técnico para 
Rotulagem de Produto de Origem Animal Embalado – Ministério da 
Agricultura, Pecuária e abastecimento. Brasil.
Unidade: KG
Marca: Vapza
Valor Unitário: R$ 33,40

Lote: 56
Descrição: Peito de frango cozido desfiado. Ingredientes: peito de 
frango salgado cozido e esterilizado a vapor. 2. Características do 
produto: O produto deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas 
sob prévia inspeção sanitária. Os peitos deverão cozidos e desfiados 
mecanicamente, adicionados de sal. Deverá ser embalado cozido e 
esterilizado a vapor, obtidas pelo processamento em 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. 2.1. 
Características Sensoriais: Aspecto: próprio, não amolecido e nem 
pegajoso Cor: própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas Sabor: 
próprio Odor: próprio 2.2 Características Físico-químicas: Seguir os 
padrões estabelecidos pela legislação vigente. 2.3. Características 
Microbiológicas: Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela 
Resolução RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. 2.4. 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. 3. Validade: O produto deverá ter validade mínima de 12(doze) 
meses a partir da data de fabricação. 4. Embalagem: 4.1.Embalagem 
Primária: O produto embalado a vácuo, em embalagem aluminizada, 
hermeticamente fechada por termossoldagem. Resistente ao transporte 
e armazenamento, contendo peso líquido máximo de 02 a 3 quilos por 
embalagem. 4.2..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 
15 (quinze) quilos por embalagem. 4.3.Será considerada imprópria e 
será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha 
o produto à contaminação e/ou deterioração. 5. Rotulagem: Deverá 
estar de acordo com o regulamento vigente na Instrução Normativa nº 
22, de 24/11/05 - Regulamento Técnico para Rotulagem de Produto 
de Origem Animal Embalado – Ministério da Agricultura, Pecuária e 
abastecimento. Brasil.
Unidade: KG
Marca: Vapza
Valor Unitário: R$ 26,50
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Ata de Registro de Preços n.º 082/18
Empresa: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA – EPP.

COTA RESERVADA

Lote: 32
Descrição: Biscoito integral aveia e mel. Ingredientes básicos: farinha de 
trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, aveia, 
gordura vegetal, mel, sal e fermentos químicos. Valores nutricionais 
mínimos por 30 g: Vct: 125 Kcal, CH: 20 g, Prot. 3,0 g, gord.: 3,5 g e 
fibra: 1,5 g, sódio máx. de 55 mg Embalagem primária: pacotes de 150 a 
200 g Embalagem secundária: caixas reforçada contendo até 40 pacotes. 
Validade mínima de 6 meses. Rotulagem completa conforme legislação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Nesfit

Lote: 35
Descrição: Biscoito salgado tipo aperitivo. Ingredientes básicos: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, 
sal, açúcar invertido ou glicose, e fermentos químicos. Valores mínimos 
por porção de 30 g de produto: Prot.: 2 g, VCT: 120 Kcal CH máx.: 
21 g, Gorduras totais máx. de 4 g, Sódio máx. de 240 mg Embalagem 
primária: pacotes de filme BOPP ou laminado com 100 a 300 g. 
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, lacrado e resistente, 
com capacidade para até 4 kg. Validade: Mínima de 10 meses.
Unidade: KG
Marca: Tucs
Valor Unitário: R$ 9,75

Lote: 44
Descrição: Leite em pó integral instantâneo. Ingredientes básicos: 
leite integral, emulsificante lecitina de soja. Deverá ser fortificado com 
vitaminas e minerais (ferro, zinco e manganês), (C, PP, B2, B6, A, D). 
O produto deverá ser dissolvido totalmente em contato com água fria ou 
quente. Valores mínimos por 100grs do produto: VCT: 480 kcal, Prot.: 
24 g, CH: 34 g, Gorduras totais: 24 g, Ferro: 14 mg e Vit. B2 e B6: 1,3 
mg. Valores máximo por 100 g do produto: Sódio: 400 mg. Embalagem 
primária: pacotes com filme poliéster metalizado, com capacidade para 
500 g a 1 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçado e 
lacrado contendo 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: La Sereníssima
Valor Unitário: R$ 17,85

Lote: 45
Descrição: Macarrão caracolino com ovos. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 
(urucum e cúrcuma), isento de amido de milho e de farinha de trigo 
do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 
59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g Embalagem: pacotes 
plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas 
de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 
Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,35

Lote: 46
Descrição: Macarrão com ovos tipo pena. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 
(urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo 
do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 
59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g Embalagem: pacotes 

plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas 
de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 
Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,35

Lote: 48
Descrição: Macarrão conchinha com ovos. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 
(urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo 
do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 
59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g Embalagem: pacotes 
plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas 
de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 
Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,35

Lote: 49
Descrição: Macarrão espaguete tipo tortinho com ovos. Ingredientes 
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, 
corantes naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de 
farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 
80 gr de produto: Proteína mínimo de: 10 g; Lipídio máximo de: 0,8 
g; C.H mínimo de: 60 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g 
Embalagem: pacotes plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos 
plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade 
para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,35

Lote: 52
Descrição: Macarrão padre nosso ou ave-maria, c/ ovos. Ingredientes 
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, 
corantes naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de 
farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 
80 gr de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 
g; C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g 
Embalagem: pacotes plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos 
plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade 
para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,40

Lote: 53
Descrição: Macarrão parafuso com ovos. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 
(urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo 
do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 
59 g; VCT:279 a 285 Kcal, fibra mínimo de: 1,2 g. Embalagem: pacotes 
plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas 
de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 
Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,40

PROCESSO N.º 42.520/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Cadeiras de 
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Rodas e Colchões Pneumáticos, destinados ao uso na Rede de Atenção 
Básica da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 083/18
Empresa: PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 04
Descrição: Colchão Hospitalar. Colchão Pneumático com Compressor, 
Características Mínimas do Colchão: Dimensões: 200 cm x 90 cm x 06 
cm (Comprimento, Largura e Altura inflado); Eficiência de mais de 90%; 
Confeccionado em Vinil resistente, Flexível e Impermeável; Tempo 
inicial para inflar: 10 minutos; Peso máximo: 100 kg; Garantia de 03 
(três) meses para o colchão; Características Mínimas do Compressor: 
Voltagem: 110 V; Pressão regulável; Luz indicadora de funcionamento; 
Baixo consumo de energia; Cabo de Força com 03 (três) metros; 
Garantia de 01 (um) ano para o Compressor; Dados de Identificação: 
Modelo, Marca e/ou Fabricante, Data de Fabricação, Prazo de Validade 
e Registro no M.S..
Unidade: UN
Marca: Zimedical
Valor Unitário: R$ 575,17

COTA RESERVADA

Lote: 08
Descrição: Colchão Hospitalar. Colchão Pneumático com Compressor, 
Características Mínimas do Colchão: Dimensões: 200 cm x 90 cm x 06 
cm (Comprimento, Largura e Altura inflado); Eficiência de mais de 90%; 
Confeccionado em Vinil resistente, Flexível e Impermeável; Tempo 
inicial para inflar: 10 minutos; Peso máximo: 100 kg; Garantia de 03 
(três) meses para o colchão; Características Mínimas do Compressor: 
Voltagem: 110 V; Pressão regulável; Luz indicadora de funcionamento; 
Baixo consumo de energia; Cabo de Força com 03 (três) metros; 
Garantia de 01 (um) ano para o Compressor; Dados de Identificação: 
Modelo, Marca e/ou Fabricante, Data de Fabricação, Prazo de Validade 
e Registro no M.S..
Unidade: UN
Marca: Zimedical
Valor Unitário: R$ 575,17

PROCESSO N.º 39.847/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 243/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de 
limpeza e higienização, 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 16/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 084/18
Empresa: IRINEU VALENTIM TONELOTTO – ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 03
Descrição: Detergente líquido neutro frasco com 500 ML; embalados 
em frascos plástico de 500 ml, composição: tensoativos aniônicos, 
sequestrante, conservantes, fragrância, espessante, corante e água, 
podendo conter glicerina. componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio. testado dermatologicamente; obs. constando na 
embalagem: lote, data de fabricação, data de validade e autoriz. de
funcion. do M.S. e ANVISA.
Unidade: FR

Marca: Limpol
Valor Unitário: R$ 1,29

Lote: 05
Descrição: Pano multiuso descartável, pano multiuso para limpeza e 
higienização em tecido azul/branco; rolo de 0,33 m x 30 m; prazo de 
validade: indeterminado. Composição: 70% viscose; 30% poliéster.
Unidade: RL
Marca: Ober
Valor Unitário: R$ 21,90

Lote: 07
Descrição: Sabão em pedra, sabão em pedra dura, pacotes com 05 
unidades de 200grs. Composição química: sabão de àcidos graxos de 
coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos
de soja, coadjuvante, glicerina, agente anti-redepositante e água. Testado 
dermatologicamente (constando no rótulo). embalados em caixas de 
papelão reforçado, contendo 20 pacotes com 05 unidades; constando na 
embalagem: data de fabricação, data de validade, nº do lote e autorização 
de funcionamento no MS e ANVISA.
Unidade: PT
Marca: Ypê
Valor Unitário: R$ 4,79

Lote: 08
Descrição: Sabão em pó caixa de 01 kg, composição: agente 
antiredepositante; água; alcalinizante; bentonita sódica; branqueador 
óptico; carga; coadjuvantes; componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio; contendo tensoativo biodegradável; corante; 
enzimas; fragrância; quelante; sequestrante; tensoativo aniônico; obs. 
constando na embalagem; data de fabricação, validade e nº do lote e 
autorização de func M.S., ANVISA; tipo de embalagem primária: caixa 
de papelão.
Unidade: CX
Marca: Assim
Valor Unitário: R$ 4,68

COTA RESERVADA

Lote: 12
Descrição: Amaciante de roupas galão de 02 litros, composição: água; 
cloreto dialquil dimetil amônio; coadjuvantes; conservantes(5cloro-
2metil isotiazolin-3-ona e 2metil-4 isotilazolin-3-ona); diluente; 
emulsão de silicone; fragrância; pigmento; estado físico: líquido, 
cor: azul; constando na embalagem: certificado do registro no MS e 
ANVISA, data de fabricação, validade, nº lote.
Unidade: GL
Marca: Triex
Valor Unitário: R$ 4,00

Lote: 14
Descrição: Detergente líquido neutro frasco com 500 ML; embalados 
em frascos plástico de 500 ml, composição: tensoativos aniônicos, 
sequestrante, conservantes, fragrância, espessante, corante e água, 
podendo conter glicerina. componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio. testado dermatologicamente; obs. constando na 
embalagem: lote, data de fabricação, data de validade e autoriz. de
funcion. do M.S. e ANVISA.
Unidade: FR
Marca: Limpol
Valor Unitário: R$ 1,29

Lote: 15
Descrição: Flanela branca – formato 28 x 38 cm, obs. em tecido 
100% algodão, dados das dimensões deverão estar mencionados na 
embalagem.
Unidade: UN
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Marca: Pano Bom
Valor Unitário: R$ 0,72

Lote: 16
Descrição: Pano multiuso descartável, pano multiuso para limpeza e 
higienização em tecido azul/branco; rolo de 0,33 m x 30 m; prazo de 
validade: indeterminado. Composição: 70% viscose; 30% poliéster.
Unidade: RL
Marca: Ober
Valor Unitário: R$ 21,90

Lote: 18
Descrição: Sabão em pedra, sabão em pedra dura, pacotes com 05 
unidades de 200grs. Composição química: sabão de àcidos graxos de 
coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos
de soja, coadjuvante, glicerina, agente anti-redepositante e água. Testado 
dermatologicamente (constando no rótulo). embalados em caixas de 
papelão reforçado, contendo 20 pacotes com 05 unidades; constando na 
embalagem: data de fabricação, data de validade, nº do lote e autorização 
de funcionamento no MS e ANVISA.
Unidade: PT
Marca: Ypê
Valor Unitário: R$ 4,79

Lote: 19
Descrição: Sabão em pó caixa de 01 kg, composição: agente 
antiredepositante; água; alcalinizante; bentonita sódica; branqueador 
óptico; carga; coadjuvantes; componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio; contendo tensoativo biodegradável; corante; 
enzimas; fragrância; quelante; sequestrante; tensoativo aniônico; obs. 
constando na embalagem; data de fabricação, validade e nº do lote e 
autorização de func M.S., ANVISA; tipo de embalagem primária: caixa 
de papelão.
Unidade: CX
Marca: Assim
Valor Unitário: R$ 4,68

Ata de Registro de Preços n.º 085/18
Empresa: LC COMERCIAL EIRELI – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 04
Descrição: Flanela branca – formato 28 x 38 cm, obs. em tecido 
100% algodão, dados das dimensões deverão estar mencionados na 
embalagem.
Unidade: UN
Marca: Sagatextil
Valor Unitário: R$ 0,62

Ata de Registro de Preços n.º 086/18
Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Amaciante de roupas galão de 02 litros, composição: água; 
cloreto dialquil dimetil amônio; coadjuvantes; conservantes(5cloro-
2metil isotiazolin-3-ona e 2metil-4 isotilazolin-3-ona); diluente; 
emulsão de silicone; fragrância; pigmento; estado físico: líquido, 
cor: azul; constando na embalagem: certificado do registro no MS e 
ANVISA, data de fabricação, validade, nº lote.
Unidade: GL
Marca: Triex
Valor Unitário: R$ 2,81

Ata de Registro de Preços n.º 087/18

Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 11
Descrição: Vassoura de pelo, vassoura de pelo com base de madeira 
envernizada 40 cm, com cabo revestido, rosqueável, cerdas firmes e 
volumosas.
Unidade: UN
Marca: PG
Valor Unitário: R$ 6,31

Ata de Registro de Preços n.º 088/18
Empresa: PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 06
Descrição: Papel toalha interfolha – Pct. c/ 1.000 Fls.), papel toalha 
interfolhado branco, na medida de 22 cm x 20,5 cm; pct. Com 1.000 
fls. duas dobras, feito com fibras virgens, macio e de boa qualidade, 
que não esfarele ao atrito com as mãos e que tenha boa absorção, sendo 
necessário no máximo três folhas para que se obtenha o efeito desejado. 
Na embalagem deverá conter informações sobre o produto, marca 
e fabricação, sendo que o mesmo deve atender a norma NBR ABNT 
vigente 15464-7, (produto de papel para fins sanitários), peso mínimo 
do fardo: 1.500 gramas.
Unidade: PT
Marca: Toalix
Valor Unitário: R$ 9,72

COTA RESERVADA

Lote: 17
Descrição: Papel toalha interfolha – Pct. c/ 1.000 Fls.), papel toalha 
interfolhado branco, na medida de 22 cm x 20,5 cm; pct. Com 1.000 
fls. duas dobras, feito com fibras virgens, macio e de boa qualidade, 
que não esfarele ao atrito com as mãos e que tenha boa absorção, sendo 
necessário no máximo três folhas para que se obtenha o efeito desejado. 
Na embalagem deverá conter informações sobre o produto, marca 
e fabricação, sendo que o mesmo deve atender a norma NBR ABNT 
vigente 15464-7, (produto de papel para fins sanitários), peso mínimo 
do fardo: 1.500 gramas.
Unidade: PT
Marca: Toalix
Valor Unitário: R$ 9,72

Ata de Registro de Preços n.º 089/18
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO – EPP.

COTA RESERVADA

Lote: 22
Descrição: Vassoura de pelo, vassoura de pelo com base de madeira 
envernizada 40 cm, com cabo revestido, rosqueável, cerdas firmes e 
volumosas.
Unidade: UN
Marca: PG
Valor Unitário: R$ 6,31

Ata de Registro de Preços n.º 090/18
Empresa: UNAPEL – COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 10
Descrição: Sapólio em pó frasco com 300 gr; composição: agente 
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abrasivo; agente de branqueamento; alcalinizante; componente ativo: 
dicloroisocianurato de sódio; contém tensoativo biodegradável; 
fragrância; linear alquil benzeno sulfonato de sódio, constando na 
embalagem: data de fabricação, validade, nº do lote, e autorização de 
func. no M.S., ANVISA.
Unidade: FR
Marca: Sany
Valor Unitário: R$ 1,93

COTA RESERVADA

Lote: 21
Descrição: Sapólio em pó frasco com 300 gr; composição: agente 
abrasivo; agente de branqueamento; alcalinizante; componente ativo: 
dicloroisocianurato de sódio; contém tensoativo biodegradável; 
fragrância; linear alquil benzeno sulfonato de sódio, constando na 
embalagem: data de fabricação, validade, nº do lote, e autorização de 
func. no M.S., ANVISA.
Unidade: FR
Marca: Sany
Valor Unitário: R$ 1,93

Secretaria de Administração, aos 21 dias do mês de Agosto de 2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

Divisão de Fiscalização Tributária

RAZÃO SOCIAL: MLV INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 
LTDA - ME
PROCESSO: 23.526/12
CNPJ: 12.532.176/0001-73
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – 
TALONÁRIO DE PAPEL
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 36.652

Notificação de Paralisação

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, através da Divisão de 
Fiscalização de Tributos, nos termos dos artigos 260 a 263 do Código 
Tributário Municipal, NOTIFICA o interessado acima que no prazo de 
30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, apresente junto a 
Divisão de Fiscalização de Tributos os Talonários de Notas Fiscais de 
Prestação de Serviço Série A de nº 001 à 100 para apuração/verificação 
e inutilização das notas em branco.

O não atendimento desta no prazo estipulado acarretará em sanções 
previstas na lei.

Para mais esclarecimentos, estamos à disposição na Divisão de 
Fiscalização de Tributos, sito à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque 
Jerônimo de Camargo – Atibaia – SP – Tel. (011) 4414-2750. (e-mail): 
hocchietti@atibaia.sp.gov.br.

Atibaia, 21 de Agosto de 2018.

Heloísa Helena Fernandes Occhietti
Fiscal de Tributos

Divisão de Fiscalização de Tributos

EDITAL DE ADVERTÊNCIA
Autuado(a): VANDERLAN FERREIRA GUIMARÃES
Processo Administrativo nº: 25948/18 
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 276

A Coordenadoria Especial de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância 
de Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar o(a) autuado(a) da 
lavratura do Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 276 – 
sanção de ADVERTÊNCIA - em 10/08/18, por na queimada em lote 
urbano sito na Estrada Hisaichi Takebayashi, s/nº – lote 07 PSL 01 da 
quadra “B” - Jardim Colonial, infração leve nos termos da Lei Municipal 
nº 4606/18 artigo 4º, § 3º, inciso I, alínea “a”. Para efeitos legais, foi 
lavrado o referido auto de infração, ficando o(a) autuado(a) ciente que 
deve oferecer defesa/impugnação no prazo de 15 (quinze) dias contados 
a partir da data de publicação deste edital. Informações: Rua Castro 
Fafe, 295 – 2º andar – Centro – Tel. nº 4418-7800.

Dirce S. Nishiguchi
Assessora Chefe de Fiscalização

CEMA

EDITAL DE MULTA
Autuado(a): VANDERLAN FERREIRA GUIMARÃES
Processo Administrativo nº: 25951/18 
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 277

A Coordenadoria Especial de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância 
de Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar o(a) autuado(a) 
da lavratura do Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 
277 – sanção de MULTA - em 10/08/18, no valor de 450 UVRM’s 
(quatrocentas e cinquenta Unidades de Valor de Referência do 
Município) pela supressão de dois indivíduos arbóreos sem licença, em 
imóvel sito na Estrada Hisaichi Takebayashi, s/nº – lote 07 PSL 01 da 
quadra “B” - Jardim Colonial, nos termos da Lei Complementar 764/17, 
artigo 17, § 1º cc. § 7º. Para efeitos legais, foi lavrado o referido auto 
de infração, ficando o(a) autuado(a) ciente que deve pagar a multa ou 
oferecer recurso no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de 
publicação deste edital. Fica concedido mesmo prazo para regularização 
do passivo. Informações: Rua Castro Fafe, 295 – 2º andar – Centro – Tel. 
nº 4418-7800.

Dirce S. Nishiguchi
Assessora Chefe de Fiscalização

CEMA

Coordenadoria Especial de Meio 
Ambiente

PORTARIA Nº 01/2018 - SOP
de 20 de agosto de 2018

O Ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Obras Públicas, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
8.116 de 12 de Janeiro de 2017 REALIZA a adequação orçamentária, 
nos termos do que dispõe o § 3º do art 10º da Lei 4.507 de 30 de junho 
de 2017, como segue:

DE:
693 - 27.101.15.451.0071.2.177.339030.01.110000 - R$ 16.000,00
PARA:

Secretaria de Obras Públicas
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696 - 27.101.15.451.0071.2.177.339039.01.110000 - R$ 16.000,00

JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária esta adequação em virtude aos 
novos serviços demandados em decorrência as novas instalações da sede 
da secretaria.

Atibaia, 20 de agosto de 2018.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Eng.º Civil Edson Ricardo Mungo Pissulin
Secretário de Obras Públicas

Companhia de Saneamento Ambiental 
de Atibaia - SAAE

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – 
SAAE

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADOR/AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento 
Ambiental de Atibaia – SAAE CONTRATO: CT 0505.662-19/2018 
AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ASSINATURA: 17/07/2018 OBJETIVO: Revisão do Plano 
Municipal de Saneamento – PMS, Plano Municipal de Drenagem 
Urbana e consolidação dos mesmos com o Plano Municipal de Gestão 
Entregada de Resíduos Sólidos, no âmbito do Programa Saneamento 
para Todos MODALIDADE: Plano de Saneamento Básico VALOR 
DE FINANCIAMENTO: R$ 1.820.777,59 (um milhão, oitocentos e 
vinte mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) 
VALOR DE INVESTIMENTO: R$ 2.023.086,21 (dois milhões, vinte 
e três mil, oitenta e seis reais e vinte e um centavos) .

Atibaia, 20 de agosto de 2018.

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
DIRETORA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – 
SAAE

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de 
Atibaia – SAAE PROCESSO: 17/2016 CONTRATO: 16/2018 
CONTRATADA: Silcon Ambiental Ltda ASSINATURA: 15/08/2018 
OBJETO: Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição 
Final de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. MODALIDADE: 
Pregão Presencial VIGÊNCIA: 12 meses a partir da Ordem de Serviço 
VALOR: R$989.000,00 PROPONENTES: 02.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – 
SAAE EXTRATO DE ADITAMENTOS

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de 
Atibaia – SAAE PROCESSO: 11/2017 CONTRATO: 16/2017 
CONTRATADA: Health Total Medicina e Segurança do Trabalho 
Ltda. ASSINATURA: 06/08/2018 OBJETO: Saúde e Segurança do 
Trabalho. VALOR: R$370.653,00 MODALIDADE: Pregão Presencial 
VIGÊNCIA: 06/08/2019 FINALIDADE DESTE TERMO: 
Prorrogação do Prazo e Supressão.

Atibaia, 21 de agosto de 2018.

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE
Jucimara Biazetto Romeira Pereira
GERENTE DE SUPRIMENTOS

Secretaria de Educação
Processo nº 1581/2018

P O R T A R I A Nº 24 – SE
 de 21 de agosto de 2018

O ORDENADOR DA DESPESA DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo Decreto n.º 8.116 de 12 de janeiro de 2017, REALIZA a adequação 
orçamentária, nos termos do que dispõe o §3º do art. 10º da Lei 4.507 de 
30 de junho de 2017, como segue:

DE:
347 – 18.200.12.361.0043.2.096.319011.01.220000 – R$ 60.000,00
PARA: 
349 – 18.200.12.361.0043.2.096.319094.01.220000 – R$ 60.000,00

Os recursos serão destinados para ocorrer despesas com pagamento de 
abono, conforme acordo coletivo, para os servidores da Secretaria de 
Educação que estão entrando com pedido de aposentadoria.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Márcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

Secretaria de Turismo
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA EXPLORAÇÃO 

DE BARRACAS NA FEIRA DE ARTE, ARTESANATO E 
ANTIGUIDADES DE ATIBAIA.

Art. 1º – A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de 
Turismo, usando de suas atribuições legais, convida os artistas, artesãos 
e demais produtores, interessadas na exposição e comercialização de sua 
arte, artesanato, plantas e antiguidades, além de manifestações artísticas 
e culturais, sempre de produção própria, a participarem da Feira de 
Arte, Artesanato e Antiguidades de 2018 no estacionamento inferior do 
Centro de Convenções Vitor Brecheret e/ou na avenida dos bandeirantes, 
no Parque das Águas a participarem do processo de seleção, conforme 
normas do edital abaixo: 
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Art. 2º - O presente edital tem por objetivo a regulamentação da 
exploração de barracas na Feira de artes, artesanato e antiguidades 
que ocorrerá nos dias 30 de setembro, 28 de outubro, 25 de novembro 
e 15 e 23 de dezembro do presente ano, das 10h às 17h, por meio de 
cadastramento e avaliação. O conselho gestor poderá solicitar alteração 
de local, data e horário da feira. 

CAPÍTULO I – DO LOCAL
Art. 3º - A Feira de Arte, Artesanato e Antiguidades, organizada pela 
Secretaria de Turismo, ocorrerá no estacionamento inferior do Centro 
de Convenções Vitor Brecheret, situado na Alameda Lucas Nogueira 
Garcez, 511 - Vila Thais e/ou na avenida dos bandeirantes S/N Vila 
junqueira das 10h às 17h, tendo a possibilidade de prorrogação do 
horário por decisão do conselho gestor. 

CAPÍTULO II – DA INSCRIÇÂO
Art. 4º - A inscrição e a avaliação são gratuitos. A exploração do espaço 
para feira e comércio de artesanato é isento do recolhimento do preço 
público, conforme Artigo 8º do Decreto n.º 8.409 de 21 de Dezembro 
de 2017. 
Art. 5.º – As vagas disponíveis para compor a feira, serão divididas 
da seguinte forma: 10 vagas a partir da edição de setembro, 30 vagas 
a partir da edição de outubro, distribuídos nas categorias de Artes 
Plásticas, Artesanato, Antiguidades e Economia Criativa e 2 vagas para 
comercialização de morango e flor. 
Art. 6º - É permitida a participação de artistas, artesãos e demais 
produtores, interessadas na exposição e comercialização de sua arte, 
artesanato, plantas e antiguidades, além de manifestações artísticas e 
culturais, sempre de produção própria do município de Atibaia e região.
Art. 7º – Os interessados deverão realizar a inscrição diretamente na 
Secretaria de Turismo (Av. dos bandeirantes, S/Nº, Vila Junqueira), no 
período de 23 a 31 de agosto de 2018, das 09h às 17h. Trazer uma cópia 
simples do CPF ou do CNPJ (se pessoa jurídica), cópia simples do RG e 
cópia simples do Comprovante de residência.
Art. 8º - Não serão aceitos cadastros após a data supracitada.

CAPÍTULO III – DA QUALIFICAÇÃO
Art. 9º – A avaliação será agendada no dia da inscrição e ocorrerá nos 
dias 04, 05 e/ou 06 de setembro das 9h às 17h na Secretaria de Turismo, 
serão qualificados de acordo com os critérios de sua categoria, descritos 
a seguir:
I - os Artesãos terão seus trabalhos classificados e avaliados pelo 
Conselho Gestor, considerando-se a proposta inicial de trabalho, a 
matéria prima, a perícia técnica, a porcentagem de trabalho manual, 
a qualificação do artesão, a produção, o grau de originalidade, o grau 
de tipicidade e estética, tomando-se como referência os critérios da 
Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades SUTACO. 
Nesta categoria, serão aceitos até 10% de artesãos oriundos de outra 
cidade da região. Limite de 40%.
II - os Artistas Plásticos terão seus trabalhos avaliados pelo Conselho 
Gestor ou profissional especializado, considerando-se a proposta de 
trabalho inicial, a matéria prima, a perícia técnica, a porcentagem de 
trabalho manual, a produção, o grau de originalidade e estética. Limite 
de 25%.
III - os Esotéricos deverão comprovar o conhecimento necessário 
dos produtos comercializados, produzidos ou não pelo expositor, 
devendo entregar ao Conselho Gestor uma proposta inicial de trabalho 
relacionando o conhecimento esotérico específico sobre cada produto, 
bem como seu currículo na área. Limite de 10%.
IV - os antiquários terão seus acervos avaliados pelo Conselho Gestor 
ou profissional especializado, considerando-se a proposta inicial de 

trabalho e a qualidade dos produtos expostos, que deverão apresentar 
percentual igual ou superior a 70 % de peças antigas, podendo o restante 
ser composto por peças mais recentes, que não sejam mais produzidas 
ou comercializadas, impreterivelmente. Limite de 10%.
V - Economia Criativa conceito em evolução baseado em ativos criativos 
que potencialmente geram crescimento e desenvolvimento econômico. 
São áreas: Arte e antiguidades, Artesanato, Música e Artes cênicas, 
instrumentos musicais, Serviços de patrimônio – restauro, registro e 
preservação da memória e cultura local - regional. Limite de 15%.
Art. 10º – O Conselho Gestor será composto por 02 (dois) membros da 
Secretaria de Turismo e por 02 (dois) membros da Coordenadoria de 
Emprego e Renda. 
Art. 11º - A ausência do interessado no dia e horário da avaliação, o 
desclassificará imediatamente. 
Art. 12º – Atendendo os requisitos estipulados no Capitulo III – 
qualificação, serão selecionados os expositores de acordo com o número 
de vagas por técnica e por ordem de inscrição. Não haverá reserva 
antecipada. Aos interessados qualificados, que ultrapassem o número de 
vagas disponíveis, serão inseridos na lista de espera para ser preenchida 
em caso de vacância. 

CAPÍTULO IV – DA ORGANIZAÇÃO
Art. 13º -  Os expositores e a mercadoria a ser exposta e comercializada 
deverão limitar-se ao espaço de 3.00 x 3.00 metros, com cobertura 
na cor azul ou branca.  As barracas e/ou tendas e/ou mesas são de 
responsabilidade do expositor.
Art. 14º - O horário estabelecido no artigo 3º deste regulamento deverá 
ser rigorosamente respeitado pelos expositores, observando-se:
I - a descarga e montagem de barracas deverá ocorrer, das 07:00 às 10:00 
horas, não sendo permitida a montagem das barracas antes das 7:00 
horas. Os veículos deverão entrar, descarregar todos os materiais, retirar 
o veículo e depois montar a barraca. 
II - as áreas de exposição deverão estar totalmente ocupadas até as 10:00 
horas, impreterivelmente;
III - o início do desmonte e a carga das barracas não será permitida antes 
das 17:00 horas, devendo estar encerrada até as 19:00 horas. A entrada 
dos veículos somente será permitida, após o desmonte da barraca. 
Art. 15º - A observância das regras previstas no artigo anterior é de 
inteira responsabilidade do expositor.
Art. 16° - Não será permitido ao expositor transitar com seu veículo 
no local de montagem e desmontagem das barracas durante o horário 
da feira. 
Art. 17° - A designação da área de exposição dos trabalhos de cada 
expositor compete ao Conselho Gestor, observando-se o tipo de material 
exposto.
Art. 18º - É terminantemente proibida à terceirização das barracas. O 
não cumprimento acarretará no fechamento imediato.
Art. 19º - A segurança dos pertences de cada barraca é de responsabilidade 
única e exclusiva de cada expositor.
Art. 20º –  As atividades de fiscalização serão desempenhadas pela 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 
Art. 21º - Quaisquer situações não previstas neste edital serão analisadas 
e resolvidas pelo Conselho Gestor.
Art. 22º – Os expositores que não cumprirem as normas deste edital 
serão notificados, e consequentemente não poderão participar de outras 
feiras de artes, artesanato e antiguidades a ser realizada em 2018 e 2019. 
Art. 23º – Será elaborado um regulamento para a Feira de Arte, 
Artesanato e Antiguidades de Atibaia. 
Art. 24º -  A lista dos expositores qualificados, será publicada na 
Imprensa Oficial do Município. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA EMPRESAS DIVERSAS 
INTERESSADAS EM PARTICIPAR COMO APOIADORES 

DURANTE EVENTO DA 2ª EDIÇÃO DO DESCUBRA 
ATIBAIA, EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO 

TURISMO, NO DIA 30.09.2018 NO ENTORNO DO PRÉDIO DO 
BALNEÁRIO E PARQUE DAS ÁGUAS

1. A Secretaria de Turismo, usando de suas atribuições legais, convoca 
as empresas do ramo de Turismo, de mídias, empresas relacionadas 
ao Trade Turístico, Associações , outras empresas ou pessoas físicas 
interessadas em participarem como parceiros/ apoiadorores, durante o 
Evento “Descubra Atibaia” 2ª edição, para a Comemoração do Semana 
Mundial do Turismo (Lei Municipal 4517 de 24.08.2017), demonstrando 
seus serviços ou produtos, que possam somar ao evento, a participar do 
processo de inscrição conforme normas do edital abaixo.

2. O evento a que esse Edital se refere, são os constantes dos quadros 
abaixo, inicialmente, sendo oficializada, a Secretaria fará sua divulgação 
em material de propaganda do evento, sites oficial da Prefeitura e outros.

3. Durante todo o dia ofereceremos atividades e algumas serão gratuítas 
para o público, com o objetivo de divulgar ao público local e turistas as 
atividades e produtos que possuímos na cidade de Atibaia, com o foco 
no turismo, conforme necessidade e programação a seguir:
3.1. A Programação a seguir, é apenas uma programação inicial e 
que poderá ser alterada de acordo com os interessados e os serviços 
oferecidos durante o processo de inscrição e seleção.

PROGRAMAÇÃO PRÉVIA (Podendo haver alterações de acordo 
com os interessados inscritos e as atividades propostas).

PROGRAMAÇÃO

Balneário
07h- Caminhada ROTA do TURISTA CAMINHANTE (9 km Nível 
Médio-Alto- 02 horas de caminhada)

Centro de Convenções - Estacionamento Inferior
07h as 17h- BALONISMO
07h as 17h- Encontro OUTDOOR

Quadra de Areia do Balneário/Lago da Paz
08h Passeio Ciclístico da Primavera: Secretaria de Esportes e Lazer

Centro de Convenções
09h as 10h -TAI CHI CHUAN- Celize-ATA-CULTURAL
10h as 11h -DANÇA CIRCULAR:Dançando pela Terra

Parque das Águas – Jd. Japonês
09h as 13h-LAZER na RUA - Secretaria de Esportes e Lazer.
09h as 16h-DRIFT TRIKE(Ladeira da Fonte).
09h as 17h-Gastronomia: FOODBIKE CHURROS & 
FOODTRUCKTEXMEX &
CERVEJARIA LOS COMPADRES.
Circuíto de Arco e Flecha

Balneário
09h as 13h -Encontro do Clube do Fusca de Atibaia

10h as 17h -Feira de Arte, Artesanato e Antiguidades de Atibaia.
10h as 17h -Brinquedos Infláveis no Play Ground 
11h as 13h GASTRONOMIA dos FESTIVAIS
15h as 17h- ESPETÁCULOS Teatrais ATA – Cultural
10h as 17h - Oficinas de Artes e Artesanatos

City Tour (Gratuíto) com saídas para diversos atrativos nos horários 
a seguir;
09:30 – 11:30 – 13:30 – 15:30 

Casa Rural – Espaço com Mini Fazendinha
08 as 17h 

Ilha do Lago da Paz/Lago do Major
10h as 17h-AMIGOS DO HOBBY:NAUTIMODELISMO & 
AEROMODELISMO
& AUTOMODELISMO
10h as 17h – Water ball 

Shows durante o evento e DJs

4. O limite será de até 20 (vinte) empresas, obedecendo os critérios e por 
ordem de chegada para a inscrição;

5. Os interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição diretamente 
na Secretaria de Turismo, localizada a Avenida Badeirante, s/nº Vila 
Junqueira – Prédio do Antigo Balneário, a partir do dia 23 de agosto de 
2018, das 9h00 às 16h00, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados 
da publicação deste.

6. O evento tem a finalidade de promover e desenvolver atividades 
relacionadas ao turismo na cidade de Atibaia em comemoração ao 
Dia Mundial do Turismo, visando mostrar que o turismo é uma 
atividade econômica e que vem crescendo a cada dia mais, trazendo 
o desenvolvimento para as cidades de forma consciente, o que muda a 
economia e a realidade local.

7. As contrapartidas serão:
7.1. Agradecimento no microfone feito pelo Cerimonial e/ou artista no 
dia do evento.
7.2. Divulgação da parceria nas mídias sociais e press releases 
encaminhados para os jornais locais.
7.3. Outros materiais de interesse da empresa, produzidos por sua 
exclusiva responsabilidade, desde que autorizados pela Secretaria de 
Turismo em momento prévio de negociação.

8. Os inscritos deverão oferecer seus serviços durante todo o evento, de 
acordo com sua disponibilidade, podendo ser firmado acordos entre as 
partes para definir a melhor forma da prestação do serviço tais como o 
local correto, horário, etc.

9. O resultado das empresas que irão participar oficialmente do evento, 
será publicado no Imprensa Oficial do Município até 1 semana antes do 
evento.

10. A arte e a confecção dos banners ou outro material de divulgação 
que trata o parágrafo 7º, item 7.4. serão de inteira responsabilidade 
da empresa e deverão ser entregues à Secretaria de Turismo, com no 
mínimo 5 de (cinco) dias de antecedência do evento para aprovação.

11. Os interessados poderão fazer ou contratar por conta própria, 
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distribuição de pipocas, algodão doce e picolé para distribuição 
gratuíta aos participantes do evento e ou demonstração e degustação 
de seus produtos, valendo para estes as mesmas regras de contrapartida 
constantes no parágrafo 7º.

12. Não serão aceitas propostas para divulgação de bebida alcoólica, 
cigarros ou medicamentos específicos ou outro produto análogo.

13. As artes deverão ser pré-aprovadas pela Secretaria de Comunicação 
e pela Secretaria de Turismo da Prefeitura da Estância de Atibaia.

14. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO
14.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
14.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
14.3 Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
14.4 Ficha de inscrição devidamente preenchida e protocolada dentro do 
prazo estabelecido.

15. Fica ressalvado que a empresa que se fizer representar por seu sócio 
terá substituída a credencial pela cédula de identidade do mesmo, desde 
que o nome do respectivo sócio conste do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, ou dos termos aditivos vigentes, ou, ainda, do documento 
de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta 
Comercial ou no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, conforme 
o caso.

16. Serão aceitas e analisadas todas as propostas que atendam aos 
critérios estabelecidos neste edital. 

17. O envio de propostas implica a total aceitação deste Chamamento 
Público.

18. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Turismo.

Atibaia, 22 de agosto de 2.018.

Bruno Perrotta Leal
Secretário de Turismo 

Secretaria de Segurança Pública

Portaria N°04/2018 SSP
de 20 de agosto de 2018

O ordenador da despesa da Secretaria de Segurança Pública, Lucas 
de Oliveira Cardoso, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo decreto n°8.116 de 12 de janeiro de 2017.REALIZA 
a adequação orçamentária nos termos do que dispõe o paragrafo 3° 
do artigo 10° da Lei 4.507 de 30 de junho de 2017, como segue:

DE: 647 25.101.06.181.0066.2.165.339039.01.110000 R$ 40.000,00
PARA: 644 25.101.06.181.0066.2.165.339030.01.110000   R$40.000,00
Justificativa: Considerando a necessidade de empenho para despesas 
com material de construção / canil.
Segue em anexo portaria para realizar adequação orçamentária, 

Gabinete do Prefeito

Portaria N°04/2018 CG
de 20 de agosto de 2018

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

DE:     18 11.001.04.122.0004.2.004.339036.01.110000 R$ 10.000,00
PARA:  17 11.001.04.122.0004.2.004.339033.01.110000  R$ 10.000,00
Justificativa: Necessidade de empenho para passagens aérea.
Segue em anexo portaria para realizar adequação orçamentária, 
conforme dispõe o paragrafo 3° do artigo 10° da Lei 4.507 de 30 de 
junho de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, aos 20 de agosto de 2018.

Adauto Batista de Oliveira
Chefe de Gabinete

Secretaria de Governo

conforme dispõe o paragrafo 3° do artigo 10° da Lei 4.507 de 30 de 
junho de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Segurança Pública, aos 20 de agosto de 2018.

Lucas de Oliveira Cardoso
Secretário de Segurança Pública 

Proc. nº 27072/2018

P O R T A R I A Nº 4.176-GP
de 21 de agosto de 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica 
do Município, NOMEIA, Membros da COMISSÃO PERMANENTE 
DE RELAÇÕES DO TRABALHO com a seguinte composição:

PRESIDENTE
Adriane Trofino

MEMBROS TITULARES
Joelma Pinto Miguel Bonatti
Augusto de Pinho Rodrgues
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SUPLENTE
Fabio Zanussi Rocha

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, 
aos 21 de agosto de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza - 
PREFEITO DA ESTANCIA DE ATIBAIA

Proc. nº 27072/2018

P O R T A R I A Nº 4.177-GP
de 21 de agosto de 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, 
da Lei Orgânica do Município, NOMEIA, membros da COMISSÃO 
PROCESSANTE PERMANENTE DISCIPLINAR – CPPD – com a 
seguinte composição:

PRESIDENTE
Ana Cláudia Aur Roque

MEMBROS
Edson Carlos de Campos Marques

Carolina Lara Soares 

SUPLENTE
Miguel Ferreira dos Santos

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, 
21 de agosto de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza - 
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 

Proc nº 5233/2016

D E C R E T O   Nº 8.612
de 21 de agosto de 2018

Dispõe sobre autorização de uso a título precário, de espaço na Avenida 
da Saudade s/nº, em frente a Padaria Lege, Centro, neste Município 
ao Sr. HENRIQUE TOMOKAZU NAKANO, para instalação de uma 
Banca de Jornais, e Revistas.

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

Considerando o requerido nos autos administrativos nº 5233/2016;

Considerando que a autorização de uso é ato unilateral, discricionário e 
precário, pela qual a Administração consente na prática de determinada 
atividade incidente sobre um bem público;

Considerando que a autorização de uso independe de licitação, 
conforme inteligência do artigo 2º da Lei nº 8.666/93;

Considerando, por fim, razões de interesse público,

D E C R E T A 

Art. 1º Fica o Sr. HENRIQUE TOMOKAZU  NAKANO, portador do 
CPF nº 292.786.738-03,  autorizado a utilizar a título precário, o espaço 
de 2,45m x 1,25 m, na Avenida da Saudade s/nº em frente a Padaria 
Lege, Centro, neste Município, para instalação de uma Banca de Jornais, 
e Revistas.

Art. 2º O autorizado deverá, recolher os tributos e preço público 
incidentes pelo exercício da atividade comercial, sem prejuízo de outras 
obrigações legais.

Art. 3º A presente autorização é de caráter pessoal, intransferível, 
precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo 
da Autoridade Administrativa Municipal, sem que o autorizado tenha 
direito a indenização ou retenção de qualquer natureza.

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, aos 21 de agosto de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza  - 
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Sílvio Ramon Llaguno-
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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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° 8.613
de 21 de agosto de 2018

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 
133.699,24 (cento e trinta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e 
vinte e quatro centavos).

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

D E C R E T A

Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria 
de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um 
crédito de R$ 133.699,24 (cento e trinta e três mil, seiscentos e noventa 
e nove reais e vinte e quatro centavos) para suplementar a seguintes 
dotações orçamentárias do Executivo:

21 SECRETARIA DE SERVIÇOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS
2131 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE SERVIÇOS
507 – 21.101.15.451.0057.2.131.449052.01.110000........R$ 115.962,61

23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE RECURSOS 
HUMANOS
2134 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE RECURSOS HUMANOS
524 – 23.101.04.128.0059.2.134.319094.01.110000............R$ 9.736,63

27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
2177 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS
696 – 27.101.15.451.0071.2.177.339039.01.110000............R$ 8.000,00

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

13 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO

2066 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO
236 – 13.101.04.122.0027.2.066.319013.01.110000.............R$ 9.736,63

21 SECRETARIA DE SERVIÇOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS
2131 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE SERVIÇOS
504 - 21.101.15.451.0057.2.131.339039.01.110000..........R$ 115.962,61

27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
2177 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS
698 - 27.101.15.451.0071.2.177.449051.01.110000.............R$ 8.000,00

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, 21 de agosto de 2018. 

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 

- Paulo Turato Miotta -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Alcides Ribeiro de Almeida Junior -
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS 

- Carlos Américo Barbosa da Rocha -
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

- Edson Ricardo Mungo Pissulin -
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS

- Jairo de Oliveira Bueno -
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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PORTARIA nº 038/2018
De 16 de agosto de 2018

A Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, 
Vereadora Roberta Engle Barsotti de Souza, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e, nos termos do Artigo 27 – inciso VII – 
alínea “a” do Regimento Interno, combinado com o artigo 27 Parágrafo 
único da Resolução 02/2005, e, Anexo V da Resolução nº 04/2012, 
designa o Sr. Diego Henrique Mello Guimarães Oficial em Tecnologia 
da Informação, para substituir o Sr. Fernando da Silva Lopes – Chefe 
da Divisão de Informática, referente ao gozo de sua Licença Prêmio e 
Afastamento Regular, conforme Lei Complementar 495/06 – Artigo 4º, 
no período de 27 de agosto a 03 de setembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 16 de 
agosto de 2018.

Publique-se.
Arquive-se

Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente

Ciente e de acordo:
Diego Henrique Mello Guimarães

PORTARIA nº 039/2018
De 16 de agosto de 2018

A Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, 
Vereadora Roberta Engle Barsoti de Souza, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e, nos termos do Artigo 27 – inciso VII – 
alínea “a” combinado com o artigo 32 inciso II, alínea “a” do Regimento 
Interno, e combinado com o Capítulo III – Da Lotação – artigo 45 em 
seu parágrafo único da Resolução 02/2005, REVOGA a Portaria sob 
nº 021/2018 pela qual a Sra. Aline Aparecida Penteado – Faxineira 
substitui a Sra. Silviane Moraes de Oliveira Pagani – Agente de Apoio 
Administrativo, por motivos de Licença Maternidade.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 16 de 
agosto de 2018.

Publique-se.
Arquive-se

Roberta Engle Barsoti de Souza
Presidente

Ciente e de acordo:
Aline Aparecida Penteado

Pregão Presencial nº 002/18 Aquisição de pneus para uso na frota 
municipal. Ata de Registro de preços nº 003/18 de 22/02/18 – vigência: 
12 meses - (3ª publicação) Itens/descrição do produto/Quantidade 
estimada/preço unitário: Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA 
S.A - Item 03 Pneu 1000 x 20 16 lonas borrachudo 16 un R$ 1.041,38;18 
Pneu 185 R14 8 lonas ou superior 30 un R$ 289,00; 23 Pneu 215X75 
R17.5 liso 14 lonas ou superior 24 un R$ 701,00. - Fornecedor: - CPA 
– COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. - Item 05 
Pneu 12 X 16,5 10 lonas ou superior borrachudo 08 un R$ 790,00; 08 
Pneu 1300X24 12 lonas borrachudo 08 un R$ 1.640,00; 15 Pneu 175X70 
R14 88T 34 un R$ 248,00; 16 Pneu 18,4 X 34 10 lonas traseiro 02 un R$ 
2.325,00; 27 Pneu 275X80 R 22,5 16 lonas liso 24 un R$ 1.074,00; 29 
Pneu 900X20 14 lonas borrachudo 30 un R$ 800,00; 30 Pneu 900X20 
14 lonas liso 36 un R$ 715,00. - Fornecedor: - ELAINE CRISTINA 
CANDIDA DA SILVA - EPP. - Item 02 Câmara de ar 900 X 20 35 un 
R$ 67,90; 09 Pneu 14,9 X 24 12 lonas dianteiro 02 un R$ 1.647,30; 
19 Pneu 19,5X24 12 lonas 08 un R$ 2.514,00; 31 Protetor 1000X20 
20 un R$ 24,15; 32 Protetor 900 X 20 35 un R$ 24,15. - Fornecedor: 
- GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI – ME. - Item 01  Câmara de ar 1000 X 20 30 
un R$ 72,27; 10 Pneu 1400X24 12 lonas ou superior borrachudo 25 un 
R$ 2.079,00; 28 Pneu 750X16 10 lonas borrachudo 08 un R$ 490,00. - 
Fornecedor: - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA. 
- Item 06 Pneu 12,5 X 80 X 18  10 lonas ou superior 12 un R$ 990,00; 11 
Pneu 17,5 X 25 12 lonas ou superior borrachudo 06 un R$ 2.925,00; 17 
Pneu 18,4 X 30 12 lonas traseiro 04 un R$ 2.408,00; 25 Pneu 255 X 70 
R16 04 un R$ 550,00; 26 Pneu 275X80 R 22,5 16 lonas borrachudo 34 
un R$ 1.361,00. - Fornecedor: - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E 
SERVIÇOS EIRELI. - Item 04  Pneu 1000X20 16 lonas liso radial 16 
un R$ 984,45; 07 Pneu 12,4X 24 12 lonas dianteiro 06 un R$ 1.105,24; 
12 Pneu 175X65 R14 82T 08 un R$ 171,28; 13 Pneu 175X70 R13 82T 
40 un R$ 142,47; 14 Pneu 175X70 R14 84T 40 un R$ 199,20; 20 Pneu 
195X60 R15 04 un R$ 205,90; 21 Pneu 205X70 R15 8 lonas 20 un R$ 
301,00; 22 Pneu 205X75 R16 8 lonas 32 un R$ 412,40; 24 Pneu 225 
X 75 R16 8 lonas 10 un R$ 508,23. - Nazaré Paulista, 22 de agosto de 
2.018 – Candido Murilo Pinheiro Ramos – Prefeito

Pregão Presencial nº 003/18 Aquisição de materiais de limpeza e 
descartáveis para uso das Divisões da municipalidade. Ata de Registro 
de preços nº 004/18 de 21/02/18 – vigência: 12 meses - (3ª publicação) 
Lotes/Itens/descrição do produto/Quantidade estimada/preço unitário: 
Fornecedor: ANA VALERIA TONELOTTO – EPP. – (Cota 
reservada 25%) - Lote 01 - Item 01 Água sanitária 2 litros 1045 fr R$ 
2,4884; 02 Alcool 70% frasco c/ 1 litro 180 fr R$ 3,5549; 03 Álcool 
70% glicerinado, bactericida, gel transparente em sachê com 800 ml 75 
fr R$ 7,0209; 04 Álcool 92,8 INPM frasco c/ 1 Lt 42 fr R$ 3,9993; 05 
Álcool em gel frasco de 500 ml 331 fr R$ 3,4660; 08 Cera incolor frasco 
com 750 ml 117 fr R$ 3,1994; 09 Cloro alvejante 6% de 5 lts 162 gl 
R$ 9,1539; 13 Desinfetante em frasco de 750 ml 1171 fr R$ 1,6886; 14 
Detergente líquido em frasco de 500 ml 3573 fr R$ 1,1109; 15 Esponja 
dupla face para louça 1001 un R$ 0,3999; 20 Lã de aço em pacote com 
8 unidades, peso 60 g 360 pct R$ 0,9776; 21 Limpa alumínio frasco c/ 
500 ml 130 fr R$ 1,6886; 22 Limpa vidros frasco c/ 500 ml 12 fr R$ 
1,6886; 23 Limpador multi-uso em frasco de 500 ml 262 fr R$ 1,3331; 
24 Lustra móveis 500 ML 31 fr R$ 2,5773; 35 Sabão em barra 200 gr 
514 un R$ 0,6221; 36 Sabão em pó pacote com 1 kg 256 pct R$ 3,3772; 
37 Sabonete líquido anti-sepsia das mãos 08 gl R$ 25,6842; 38 Sabonete 
líquido, sache refil de 800 ML 251 un R$ 4,6214. - (Cota reservada 25%) 
- Lote 02 - 06 Bobina plástica picotada 30 X 40 cm 60 kg R$ 9,5930; 
07 Bobina plástica picotada 40 X 60 cm 64 kg R$ 14,0820; 10 Coador 
de papel nº 103 cx c/ 30 unid 89 cx R$ 2,6463; 11 Copo descartável 
180 ml cx c/ 2.500 unidades 94 cx R$ 51,9804; 12 Copo descartável 
50 ml cx c/ 5.000 unidades 12 cx R$ 51,9804; 17 Fósforo, composição: 
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fósforo, clorato de potássio e aglutinantes, em maços com 10 caixas 185 
mç R$ 1,7957; 18 Guardanapo de papel 22X24 594 pct R$ 1,0396; 19 
Guardanapo de papel medindo 33 X 33 cm 154 pct R$ 1,4649; 27 Papel 
alumínio 30 rl R$ 2,7408; 32 Papel toalha para cozinha pct c/ 02 rolos 
82 pct R$ 2,6463; 33 Plástico filme 26 rl R$ 3,6859; 39 Touca rede nylon 
05 pct R$ 34,8741. - (Cota reservada 25%) - Lote 05 - 34 Rodo 40 cm 
com cabo em madeira 121 un R$ 3,4286; 40 Vassoura de fibra pet à base 
de prolopopileno com cabo em madeira 121 un R$ 3,4285; 41 Vassoura 
de palha, composição: confeccionada em palha de 1ª qualidade 79 un 
R$ 11,6570; 42 Vassoura de piaçava com cabo de madeira cilíndrico 27 
un R$ 8,7183. - (Cota 75% ampla disputa) - Lote 06 - 43 Água sanitária 
2 litros 3135 fr R$ 2,4884; 44 Alcool 70% frasco c/ 1 litro 540 fr R$ 
3,5549; 45 Álcool 70% glicerinado, bactericida, gel transparente em 
sachê com 800 ml 225 fr R$ 7,0209; 46 Álcool 92,8 INPM frasco c/ 1 Lt 
126 fr R$ 3,9993; 47 Álcool em gel frasco de 500 ml 993 fr R$ 3,4660; 
48 Cera incolor frasco com 750 ml 351 fr R$ 3,1994; 49 Cloro alvejante 
6% de 5 lts 488 gl R$ 9,1539; 50 Desinfetante em frasco de 750 ml 3513 
fr R$ 1,6886; 51 Detergente líquido em frasco de 500 ml 10719 fr R$ 
1,1109; 52 Esponja dupla face para louça 3003 un R$ 0,3999; 53 Lã de 
aço em pacote com 8 unidades peso 60 g 1082 pct R$ 0,9776; 54 Limpa 
alumínio frasco c/ 500 ml 390 fr R$ 1,6886; 55 Limpa vidros frasco c/ 
500 ml 36 fr R$ 1,6886; 56 Limpador multi-uso em frasco de 500 ml 
786 fr R$ 1,3331; 57 Lustra móveis 500 ML 96 fr R$ 2,5773; 58 Sabão 
em barra 200 gr 1543 un R$ 0,6221; 59 Sabão em pó pacote com 1 kg 
768 pct R$ 3,3772; 60 Sabonete líquido anti-sepsia das mãos 25 gl R$ 
25,6842; 61 Sabonete líquido, sache refil de 800 ML 753 un R$ 4,6214. 
- (Cota 75% ampla disputa) - Lote 07 - 62 Bobina plástica picotada 30 X 
40 cm 182 kg R$ 9,5930; 63 Bobina plástica picotada 40 X 60 cm 192 kg 
R$ 14,0820; 64 Coador de papel nº 103 cx c/ 30 unid 267 cx R$ 2,6463; 
65 Copo descartável 180 ml cx c/ 2.500 unidades 283 cx R$ 51,9804; 
66 Copo descartável 50 ml cx c/ 5.000 unidades 39 cx R$ 51,9804; 
67 Fósforo, composição: fósforo, clorato de potássio e aglutinantes, 
em maços com 10 caixas 558 mç R$ 1,7957; 68 Guardanapo de papel 
22X24 1782 pct R$ 1,0396; 69 Guardanapo de papel medindo 33 X 33 
cm 464 pct R$ 1,4649; 70 Papel alumínio 92 rl R$ 2,7408; 71 Papel 
toalha para cozinha pct c/ 02 rolos 249 pct R$ 2,6463; 72 Plástico filme 
81 rl R$ 3,6859; 73 Touca rede nylon 16 pct R$ 34,8741. - (Cota 75% 
ampla disputa) - Lote 10 - 81 Rodo 40 cm com cabo em madeira 363 
un R$ 3,4286; 82 Vassoura de fibra pet à base de prolopopileno com 
cabo em madeira 366 un R$ 3,4285; 83 Vassoura de palha 239 un R$ 
11,6570; 84 Vassoura de piaçava com cabo de madeira cilíndrico 81 
un R$ 8,7183. - Fornecedor: PAULO LEANDRO MARCULINO 
LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO – 
ME - (Cota reservada 25%) - Lote 03 - 16 Flanela branca, composição: 
100% algodão medindo 38 X 58 cm 293 un R$ 1,48; 25 Pano de chão 
xadrez, composição: 100% algodão, medida aprox. de 40 X 70 cm 498 
un R$ 1,82; 26 Pano de copa em 100 % algodão 352 un R$ 1,80. - (Cota 
reservada 25%) - Lote 04 - 28 Papel higiênico folha dupla texturizado 
de alta qualidade, 100% fibras celulósicas, picotado, em fardo com 
64 rolos de 30m X 10 cm 179 fd R$ 50,17; 29 Papel higiênico folha 
simples 16 X 4 X 30m 43 fd R$ 21,85; 30 Papel higiênico rolão 8 X 300 
Metros 30 fd R$ 15,88; 31 Papel toalha interfolhas, folha simples com 
2 dobras, em fibras 100% celulose, natural virgem, 30 g/m², medindo 
aproximadamente 23 X 20 cm, em pacotes com 1.000 folhas 628 pct 
R$ 6,74. - (Cota 75% ampla disputa) - Lote 08 - 74 Flanela branca 881 
un R$ 1,48; 75 Pano de chão xadrez 1496 un R$ 1,82; 76 Pano de copa 
em 100 % algodão 1058 un R$ 1,80. - (Cota 75% ampla disputa) - Lote 
09 - 77 Papel higiênico folha dupla texturizado de alta qualidade, 100% 
fibras celulósicas, picotado, em fardo com 64 rolos de 30m X 10 cm 537 
fd R$ 50,17; 78 Papel higiênico folha simples 16 X 4 X 30m 129 fd R$ 
21,85; 79 Papel higiênico rolão 8 X 300 Metros 90 fd R$ 15,88; 80 Papel 
toalha interfolhas, folha simples com 2 dobras, em fibras 100% celulose, 
natural virgem, 30 g/m², medindo aproximadamente 23 X 20 cm, em 
pacotes com 1.000 folhas 1884 pct R$ 6,74. - Nazaré Paulista, 21 de 
agosto de 2.018 – Candido Murilo Pinheiro Ramos – Prefeito

Pregão Presencial nº 038/17 Aquisição de Gêneros Alimentícios – 
Hortifrutigranjeiro – para a Merenda Escolar. Ata de Registro de 

preços nº 012/17 de 22/08/17 – vigência: 12 meses - (5ª publicação) 
Lotes/itens/descrição do produto/Quantidade estimada/preço unitário: 
Fornecedor: CRISTIAN A. DA COSTA. – Lote 01 (Cota Principal 
75% Ampla Disputa) - Item 01 Abóbora madura in-natura. 450 kg R$ 
2,5176; 02 Abobrinha brasileira, extra, AA de primeira 2.025 kg R$ 
2,7655; 03 Alho bulbo inteiro estrangeiro nº 7, argentino; boa  qualidade 
900 kg R$ 20,4091; 04 Batata lisa ESPECIAL 2.250 kg R$ 1,6752; 05 
Beterraba extra AA sem folhas, fresca, de primeira qualidade 2.100 
kgs 1,7247; 06 Brócolis ninja 112 kg R$ 4,8272; 07 Cebola CAIXA 3 
amarela, de primeira 750 kg R$ 1,9527; 08 Cenoura extra AA 2.400 kg 
R$ 1,695; 09 Chuchu extra AA 75 kg R$ 1,2093; 10 Mandioca extra 
AA, primeira qualidade 75 kg R$ 3,4693; 11 Inhame boa qualidade 75 
kg R$ 3,9549; 12 Quiabo liso extra AA 75 kg R$ 3,9649; 13 Berinjela 
boa qualidade 112 kg R$ 4,5992; 14 Cará extra A 75 kg R$ 3,4593; 
15 Tomate salada extra AA 2.850 kg R$ 3,4593; 16 Vagem extra AA 
75 kg R$ 6,9286; 17 Pimentão verde extra AA de primeira 187 kg R$ 
5,0453; 18 Pepino extra AA de primeira qualidade 450 kg R$ 2,9637; 19 
Mandioquinha extra AA de primeira qualidade 375 kg R$ 5,4913. - Lote 
02 (Cota Principal 75% Ampla Disputa) - 20 Acelga de 1ª qualidade 300 
kg R$ 2,2640; 21 Alface de 1ª qualidade 2.550 kg R$ 3,5431; 22 Cheiro 
verde de 1ª qualidade 187 kg R$ 2,9034; 23 Couve Flor, tamanho de 
médio a grande 45 unid R$ 4,2222; 24 Couve manteiga de 1ª qualidade 
450 kg R$ 3,5235; 25 Escarola de 1ª qualidade 412 kg R$ 3,6908; 26 
Repolho branco de 1ª qualidade 750 kg R$ 1,929. - Lote 03 (Cota 
Principal 75% Ampla Disputa) - 27 Banana nanica ou prata 11.625 kg 
R$ 2,5370; 28 Goiaba vermelha, tamanho 12 150 kg R$ 21,878; 29 
Laranja tipo pêra extra GRANDE 9.075 kg R$ 2,0794; 30 Limão extra 
de primeira qualidade 225 kg R$ 3,313; 31 Maçã Gala nacional - FUJI 
OU GALA 8.325 kg R$ 3,6115; 32 Mamão formosa, extra; de  primeira 
525 kg R$ 3,2136; 33 Melância redonda, graúda, de primeira 4.125 kg 
R$ 1,9967; 34 Melão extra, tamanho 8 a 10, de  primeira 525 kg R$ 
3,1937; 35 Pêra WILLIANS, nacional, de primeira 225 kg R$ 7,9493; 
36 Manga hadem, classe 12 frutos, comum 300 kg R$ 6,3276. - Lote 
04 (Cota Principal 75% Ampla Disputa) - 37 Ovo de galinha, branco, 
grande 5.700 dz R$ 4,6491. - Fornecedor: WILLIAM LUCIANO 
DA COSTA - ME. - Lote 5 – (Cota reservada 25% Exclusiva MEI/
ME/EPP) - item 38 Abóbora madura in-natura 150 kg R$ 2,5172; 39 
Abobrinha brasileira, extra, AA de primeira 675 kg R$ 2,765; 40 Alho 
bulbo inteiro estrangeiro nº 7, argentino 300 kg R$ 20,4058; 41 Batata 
lisa ESPECIAL 750 kg R$ 1,6749; 42 Beterraba extra AA 700 kg R$ 
1,7244; 43 Brócolis ninja 38 kg R$ 4,8264; 44 Cebola CAIXA 3 amarela, 
de primeira 250 kg R$ 1,9524; 45 Cenoura extra AA 800 kg R$ 1,6947; 
46 Chuchu extra AA, de primeira 25 kg R$ 1,2091; 47 Mandioca extra 
AA, primeira qualidade 25 kg R$ 3,4687; 48 Inhame boa qualidade 25 
kg R$ 3,9543; 49 Quiabo liso extra AA 25 kg R$ 3,9642; 50 Berinjela 
boa qualidade 38 kg R$ 4,5985; 51 Cará extra A 25 kg R$ 3,4588; 52 
Tomate salada extra AA 950 kg R$ 3,4588; 53 Vagem extra AA, boa 
qualidade 25 kg R$ 6,9275; 54 Pimentão verde extra AA de primeira 
63 kg R$ 5,0445; 55 Pepino extra AA de primeira qualidade 150 kg R$ 
2,9633; 56 Mandioquinha extra AA de primeira qualidade 125 kg R$ 
5,4904. - Lote 6 – (Cota reservada 25% Exclusiva MEI/ME/EPP) - 57 
Acelga de 1ª qualidade 100 kg R$ 2,2617; 58 Alface de 1ª qualidade 850 
kg R$ 3,54; 59 Cheiro verde de 1ª qualidade 63 kg R$ 2,9009; 60 Couve 
Flor, tamanho de médio a grande 15 unid R$ 4,2185; 61 Couve manteiga 
de 1ª qualidade 150 kg R$ 3,5204; 62 Escarola de 1ª qualidade 138 kg 
R$ 3,6875; 63 Repolho branco de 1ª qualidade 250 kg R$ 1,9274. - Lote 
7 – (Cota reservada 25% Exclusiva MEI/ME/EPP) - 64 Banana nanica 
ou prata 3.875 kg R$ 2,5370; 65 Goiaba vermelha, tamanho 12 50 kg 
R$ 21,8776; 66 Laranja tipo pêra extra GRANDE 3.025 kg R$ 2,0793; 
67 Limão extra de primeira qualidade 75 kg R$ 3,313; 68 Maçã Gala 
nacional - FUJI OU GALA 2.775 kg R$ 3,6115; 69 Mamão formosa, 
extra; de  primeira 175 kg R$ 3,2135; 70 Melância redonda, graúda, 
de primeira 1.375 kg R$ 6,0589; 71 Melão extra, tamanho 8 a 10, de  
primeira 175 kg R$ 3,1936; 72 Pêra WILLIANS, nacional, de primeira 
75 kg R$ 7,9492; 73 Manga hadem 100 kg R$ 6,3275. - Lote 8 – (Cota 
reservada 25% Exclusiva MEI/ME/EPP) - 74 Ovo de galinha, branco, 
grande 1900 dz R$ 4,6474. Nazaré Paulista, 22 de agosto de 2.018 – 
Candido Murilo Pinheiro Ramos – Prefeito
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