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Exposição acontece de 6 a 30 de setembro, no Centro de Convenções, com o tema
“Sentir Faz Sentido” e entrada gratuita ao público

O contato com a arte é extremamente importante para 
as crianças, pois possibilita que elas desenvolvam tanto 
o raciocínio quanto a afetividade. Com o objetivo de 

incentivar a produção e a apreciação de conteúdos artísticos, 
a Prefeitura da Estância de Atibaia promove, em setembro, a 
V Mostra de Artes das Escolas Municipais, além da Semana de 
Arte Professora Aline Araújo.
A abertura da Mostra acontece na quinta-
feira, dia 6 de setembro, às 19h, no Centro de 
Convenções e Eventos “Victor Brecheret”, 
momento em que quatro escolas da rede 
municipal realizarão diversas apresentações, 
como coral, ginástica rítmica, fanfarra mirim, 
teatro e dança. A exposição de artes visuais 
ficará aberta ao público para visitação 
(gratuita) até o dia 30 de setembro.
A Mostra será preparada pelos professores 
de arte da rede municipal e as obras que 
serão expostas foram desenvolvidas 
pelos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental de Atibaia – cerca de nove mil estudantes – durante 
as aulas de arte, contemplando trabalhos individuais e coletivos.
Entre os dias 10 e 13 de setembro, das 9h às 16h, também 
acontece a “Semana de Arte Professora Aline Araújo”, instituída 
no município pela Lei nº 4.541/2017. Nesse período, os alunos do 
Ensino Fundamental de Atibaia visitarão o Centro de Convenções 
para prestigiar a Mostra e realizar uma apresentação de música, 

teatro ou dança no auditório (atividade restrita aos estudantes). 
A ideia é que os alunos sejam artistas e espectadores, apreciando 
todas as linguagens de arte.
De acordo com a Secretaria de Educação, a V Mostra, com o 
tema “Sentir Faz Sentido”, chama a atenção para a quantidade 
de experiências que deixamos de viver ao insistir em achar 
significados. Na apresentação do evento, um convite: “permita 

que a emoção e os sentimentos te invadam 
e vá lá sentir tudo o que sempre quis. E sinta 
muito por quem escolhe não sentir nada. 
O que faz sentido é sentir. E só. Somos 
instantes e cada um deles tem seu próprio 
sabor, aroma e lembrança. Tempo perdido 
é tentar decifrar, entender, controlar... Estar 
presente nas experiências pelas quais 
passamos faz com que nos tornemos 
potencialmente capazes de sentir cada vez 
mais”, descreve o convite.
Ainda segundo a Secretaria de Educação, 
a Mostra é resultado de um processo de 

vivências e aprendizagens que acontecem no dia dia dos 
alunos, dentro das escolas. O objetivo é valorizar todo esse 
processo apresentando seus resultados e estimulando 
nas crianças a apreciação pela cultura. Conforme a Pasta, 
a proposta não é formar, de maneira direta, artistas em 
potencial, mas sim alimentar, nos estudantes de Atibaia, o 
interesse por arte e cultura.

Atibaia prepara V Mostra de Artes das Escolas Municipais
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Audiência Pública
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE
Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012

O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria de Saúde de Atibaia, 
fazem saber que realizarão no próximo dia 25 de setembro as 14:00 
horas, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Av. Nove 
de Julho, 265 – Centro, “Audiência Pública da Saúde”, quando serão 
apresentados os demonstrativos da aplicação financeira referentes 
ao segundo quadrimestre do ano de 2018, bem como as atividades 
desenvolvidas e produção de serviços realizados pela Secretaria.

Atibaia, 03 de setembro de 2018.

Edson Visgaudiz
Conselho Municipal de Saúde

Presidente.

Maria Amélia Sakamiti Roda
Secretária de Saúde

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Boa noite, boa noite a todos, então são dezoito horas e três minutos 
do dia 08 de agosto de 2.018, na qualidade de coordenador especial da 
ouvidoria, estamos reunidos no auditório do Forum de Cidadania, para 
darmos início a audiência Pública a pedido da Secretaria de Mobilidade 
e Planejamento Urbano para exposição e discussão do projeto de 
construção de um centro comercial na Rua Dona Ângela Corradini, no 
Loteamento Jardim Ypê, conforme processo administrativo da Prefeitura 
n.º 14.321/2.017.
 A Audiência Pública tem por objetivo recolher subsídios para o processo 
e tomada de decisão do poder Executivo no sentido de proporcionar aos 
cidadãos da comunidade encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões; 
identificar de forma mais ampla os aspectos relevantes da matéria e dar 
publicidade a um assunto de interesse público, informamos ainda que 
esta Audiência Pública segue os parâmetros fixados pela lei Municipal 
n.º 3.190/2.001, alterada pela Lei 3.567 de 2.006, bem como suas 
alterações dada pelo Decreto n.º 8.258 de 27 de junho de 2.017 e terá a 
duração máxima de 3 horas. 
Compondo a mesa o presidente o engenheiro Sr. Renato Barreto Pacitti, 
diretor do departamento de urbanismo e como secretário o Engenheiro 
Clayton Gomes Barbosa Cavalcante. 
Dando continuidade à audiência, eh, passa direto para a explanação do 
projeto ou vocês querem ter uma fala antes. Então vamos dar início já, 
passando para a apresentação do projeto. 
Se quiser desfazer a mesa nesse momento para sentar lá.
Boa noite a todos, meu nome é Orestes Bueno de Moraes, sou o arquiteto 
responsável pelo projeto do Centro Comercial que vai ser construído 
aqui em Atibaia pela NNC & CACIATORI INCORPORADORA LTDA.
CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Localização
Rua Dona Ângela Corradini - Sub Lotes 06, 07 e 08 dos lotes 10, 11, 12 
e 13 da Quadra H
Jardim Ypê – Bairro da Ressaca - Atibaia - São Paulo
Descrição 
Consiste na execução de um centro comercial de quatro pavimentos 
composto por estacionamento, lojas e salas comerciais. 

O subsolo comportará estacionamento com capacidade para 168 vagas 
para automóveis, sendo: 158 vagas comuns, 04 vagas para portadores 
de necessidades especiais e 06 vagas para idosos; também abrigará 
depósitos e salas específicas para o departamento de manutenção. Todo 
o aparato administrativo também ficará nesse pavimento.
O pavimento térreo abrigará 20 lojas com diferentes áreas úteis, sanitários 
comuns, praça de alimentação e estacionamento com capacidade para 
204 vagas para automóveis, sendo: 194 vagas comuns, 04 vagas para 
portadores de necessidades especiais e 06 vagas para idosos.
O primeiro andar abrigará 54 salas comerciais com diferentes áreas 
úteis.
O segundo andar será idêntico ao primeiro abrigando o mesmo número 
de salas.
Objetivos
Centralizar num só local serviços e comércio diversificado, possibilitando 
a seus usuários desenvolver atividades profissionais e lazer num mesmo 
espaço.
O crescimento da cidade se promove com grande velocidade e já 
sinaliza a falta de estruturas específicas para abrigar um grande número 
de atividades de prestadores de serviços e pontos de compra e diversão.
Caracterização da vizinhança
O empreendimento será inserido próximo a um corredor comercial 
formado pela Avenida Jerônimo de Camargo, local onde a ocupação 
está se caracterizando por várias edificações comerciais de pequeno e 
grande porte. 
Apesar da Avenida Jerônimo de Camargo estar tendo uma ocupação 
rápida e se desenvolvendo a cada dia, ainda existe uma grande quantidade 
de terrenos vazios. O empreendimento será inserido num local de pouca 
ocupação sendo ladeado por terrenos sem ocupação.
A densidade residencial é pequena, caracterizada por terrenos de grandes 
dimensões, que foram inicialmente utilizados como propriedades de 
veraneio.
Como já está em andamento um plano de revitalização da Avenida 
Jerônimo de Camargo, com previsão de duplicação de pistas, pois se trata 
de uma avenida de grande importância para o município, interligando 
as rodovias Fernão Dias e D. Pedro, o que em breve se caracterizará 
como umas das principais vias para o desenvolvimento da cidade, o 
empreendimento trará benefícios a esse crescimento. 
Impactos no meio urbano
A construção não causará impacto negativo visto que, a proximidade 
com o corredor da Avenida Jerônimo de Camargo é muito grande, se 
aproveitando dessa forma do desenvolvimento da mesma.
O empreendimento proporcionará a geração de novas oportunidades de 
trabalho e atrairá novos investimentos, trazendo desenvolvimento para 
os bairros próximos.
Repercussão da infraestrutura urbana
A Rua Dona Ângela Corradini por estar geminada a Avenida Jerônimo 
de Camargo facilitará todo o acesso ao empreendimento, evitando dessa 
forma qualquer congestionamento de veículos.
Os acessos foram dimensionados de forma a agilizar a entrada de 
veículos.
A capacidade do estacionamento foi dimensionada bem acima das 
exigências municipais para um maior conforto dos usuários.
Para a gente ter uma noção, se seguirmos as normas da Legislação de 
Cidade nós precisaríamos de 135 vagas, foram dimensionadas mais de 
300.
A Rede elétrica, abastecimento de água e rede de esgoto, telefonia e 
transporte público serão adequadas pelos órgãos competentes para 
atender as necessidades provocadas pelo empreendimento.
Bom agora entrou no RIT, nada melhor para explicar do que a pessoa 
que o fez.
Pessoal Boa tarde ou boa noite neh, me chamo Fábio, sou arquiteto, 
tenho algumas especializações, eh, já é o terceiro trabalho que eu faço 
de RIT, eh, não sou daqui de Atibaia, mas acho que como vocês tenho 
o conhecimento de que a avenida, eh, Jerônimo, ela possui, eh, uma 
margem de crescimento que são aquelas marginais e existe uma grande 
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especulação por conta do desenvolvimento que está iniciado a vir de 
uma verba que está prometida já a algum tempo e quando isso acontecer 
vai realmente mudar aquela avenida.
Hoje o empreendimento, diante do que o colega Orestes falou, eh, a 
princípio a gente, nos vem na cabeça uma possibilidade de um shopping, 
mas não é, é um centro comercial e gradativamente no período de 
construção, gradativamente nessa linha de tempo acompanhando, eh, o 
crescimento até da locação das lojas neh, talvez esse tempo é permitido 
que se acompanhe também o desenvolvimento da infra estrutura, tá 
bom, pode passar.
Bom os objetivos específicos são identificar, eh, a possibilidade 
ou a passividade de haver qualquer risco de impacto de tráfego na 
localidade por conta do empreendimento, isso não se caracteriza neh, 
o empreendimento ele é de pequeno porte, comparado a um nível de 
um shopping.Veja que pelo pequeno porte como eu falei agora a pouco 
ele vai acompanhar o desenvolvimento de uma linha de tempo, que 
crescentemente do período de construção e o período de locação é o 
responsável também pela assimilação do empreendimento no local.
Pode passar, eh, tem uma observação que mais a frente eu vou falar, que 
foi a contagem de veículos, que é uma avaliação a princípio qualitativa, 
mas o resultado disso é quantitativo, então se avalia motocicletas, 
pedestres, ciclistas, caminhões, então existe isso, acaba resultando 
num resultado em número, mas acontece que a avenida se comporta, 
ela ela tem uma personalidade, como tem muito material de construção 
e alguns comércios maiores neh, que utilizam de caminhões então 
o horário das sete as nove é um horário que existe uma grande saída 
do comércio depois existe uma parada, depois só volta a ter um certo 
crescimento de movimento no horário do almoço, depois também tem 
mais uma parada aí depois volta de novo no pico no final do dia neh, e o 
empreendimento tem um perfil também de desenvolvimento a noite neh, 
então é, possivelmente a  área de entretenimento que vai ser alocada no 
empreendimento, existe um decréscimo muito acentuado na avenida é, a 
caracterização, o Orestes já comentou.
Os horários de funcionamento são os horários comerciais.
Pode seguir, ali tá o local, é, aquele espaço que está sinalizado ali,
Pode seguir, bom, memória descritiva eu vou resumir nessa parte aqui 
, a localização e a interface com o RIT que é essa simbologia vermelha 
e violeta que são as vias primárias e secundárias de acesso tá, então 
existe uma condição positiva e favorável neh, tanto pra acesso ao 
empreendimento pela faixa marginal que é a avenida, que é a rua Ângela 
Corradini, que a gente pode chamar de faixa de desaleração pra entrar, 
como a faixa de aceleração pra sair de acesso da avenida Jerônimo 
é, ali são condições que se encontra no projeto e que é mais número, 
porcentagem, pode seguir, então a gente tem as linhas de acesso, 
a pessoa seguindo pela linha primária pelo Jerônimo, tanto vindo da 
Rodovia D. Pedro, quanto vindo do centro, ela tem esse acesso de entrar 
nas vias secundárias que estão sinalizadas em violeta pra poder fazer o 
contorno e adentrar ao estabelecimento, quem vem da avenida D. Pedro, 
pode perfeitamente entrar na faixa que é a Rua Ângela e entrar na faixa 
de desaleração é, e entrar no empreendimento, como também quem sai, 
se a pessoa precisar fazer o contorno e voltar pra D. Pedro.
Todo mundo atualmente já usa um contorno que passa em frente a uma 
padaria neh, então ela sai na faixa de aceleração e faz o contorno e 
retorna. É bem tranquilo a implementação do empreendimento, pode 
seguir, é só uma descrição de hierarquização viária, como se comportaria 
esse acesso, pode seguir, é, aqui é um esquema de circulação viária, é, 
arterial, então tem uma simbologia, infelizmente está um pouco ruim de 
ver pela distância também e pelo tamanho do slide, mas isso é fácil de 
consultar no projeto, mas a gente consegue ver na próxima, no próximo, 
por favor, esse é o relatório que foi escrevendo o comportamento do 
transito, que se comportou em cinco dias de avaliação e das sete as nove 
e das dezesseis as dezoito, porque, no demais o transito flui de forma 
normal.
Pode seguir, o pedestre é, então hoje é assim, a acesso de quem tá ali na, 
numa via é, numa via, numa via mais elevada que tem um restaurante 
aqui em cima pra pessoa adentrar, então ali possivelmente teria um 

ponto de ônibus é, como a implementação do empreendimento, ali tem 
que ser sinalizado uma faixa de pedestres ou uma lombofaixa pra pessoa 
poder chegar até o empreendimento, seria o único obstáculo pra, que 
teria que ser feito, além da sinalização viária, que infelizmente até hoje 
a avenida não possui, mas isso é passível de fazer.
Pode seguir, esse é o comportamento quantitativo dos veículos desses 
cinco dias e nesses horários, esses horários representativos das sete as 
nove e das dezesseis as dezoito, justamente são os horários de pico, 
porque depois o transito flui e se comporta de forma natural, natural 
e urbana, esses movimentos das pessoas de forma civil e também do 
comércio neh, como que eles se comportariam, são os grandes picos 
porque depois realmente tem um decréscimo muito grande, pode seguir, 
essa é a frente do imóvel onde foi feita a contagem, uma outra imagem.
Pode seguir, vamos pra próxima que tem uma planta, bom é, essa é a 
representação, nós não temos aquele laser aqui neh? Tem?, tem, acho 
que vai ter que apagar a luz, bom vou explicar, vou explicar,  não eu 
vou explicar, não tem importância, inaudível, muito pouco, então vamos 
dar, infelizmente a intensidade do laser na imagem branca não tá legal, 
é, tem um corte aqui em baixo pessoal, no corte esquemático aqui em 
baixo que representa é que representa a implantação, o empreendimento 
tá ali do lado esquerdo, neh, então a via da Jerônimo, sentido indo pra 
rodovia D. Pedro, ah, o carro do lado esquerdo tá voltando, então ali 
no meio teria que ser sinalizado, no meio teria uma lombofaixa junto 
aquele poste, entrando até ao lado direito nessa marginal que tem aqui e 
a Ângela Corradini que é de conhecimento de todos. 
O empreendimento tá ali tem a faixa de desaleração neh, a pessoa vem da 
rodovia, tem um carrinho, que um carrinho ali na frente que ele começa a 
entrar pra esquerda acessando, hoje a gente pensa que é um acostamento, 
mas na verdade é a Rua Ângela Corradini é já a faixa de desaleração da 
entrada do empreendimento, tem aí a entrada do estacionamento e do 
empreendimento do lado, do lado direito do empreendimento, ok, ao 
lado direito tem a entrada, a saída é do lado esquerdo e já pega a faixa 
de aceleração, retornando para a Avenida Jerônimo, tem mais uma? Aí 
já começa do projeto, seria isso senhores.
No caso aí seria o subsolo do prédio. Quer que eu volte? Não, não, eu 
queria conseguir ler ali, mas não vai dar.
O que que a gente tem nesse, nesse subsolo, na parte direita toda a 
parte administrativa e toda parte de manutenção do shopping, onde 
funcionaria a  administração, depósito e todo o que seria necessário 
pra que administrasse esse shopping. Temos todas essas vagas ali 
que são todas cobertas, temos a destinação de vagas para portadores 
de necessidades especiais e idosos já de frente a entrada próxima aos 
elevadores. 
A quantidade de vagas ali, que eu não consigo ler daqui, mas eu tenho o 
número, o subsolo tem quinhentos e quarenta e dois metros e quarenta 
e oito centímetros quadrados de construída, de área construída, tá, pelas 
normas da Prefeitura, nós necessitaríamos para essa área construída, sete 
vagas, e nós temos um total de trezentos e setenta e duas vagas, somando 
as vagas necessárias pro subsolo, pro térreo, pros dois pavimentos, 
necessitaríamos de cento e trinta e cinco vagas, nós estamos com 
trezentas e setenta e duas, quase duzentos e cinquenta por cento a mais 
do exigido.
Pavimento térreo, teremos dois acessos para evitar acúmulo de veículos 
na rua, com cancelas, teríamos o estacionamento, duas lojas de grande 
porte, com a maior área, várias lojas com áreas diferentes e uma praça de 
alimentação central. Elevadores dos dois lados pra, dois elevadores pra 
atender os outros dois andares e duas escadas de segurança. 
Próximo slide, primeiro e segundo andares são idênticos, todos com 
salas comerciais que poderão ocupar cada uma nessa dimensão que está, 
ou ampliar a área de cada sala. 
Cobertura. Todo o empreendimento será com condicionamento de ar, 
volta um slide, volta um, você está adiantando, nós vamos ter uma 
central de ar condicionado lá em cima que vai atender a parte de lojas 
tá, e cada sala comercial vai ter seu ar condicionado independente que 
vai ser colocado também nessa cobertura, caixa d’água e tudo mais vai 
ocorrer ai também, no próximo slide a gente pode ver as fachadas e os 
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cortes. Por aqui é um tanto difícil de visualizar, mas agora nas imagens 
da maquete eletrônica a gente vai conseguir ver bem o que seria o 
empreendimento. Agora a gente pode passar uma por uma, aí seria uma 
imagem frontal, tá, seria a saída, uma imagem diurna e noturna, uma 
frontal, imagem diurna e noturna também, a lateral direita, outra vista 
lateral esquerda, aí seria a saída do empreendimento, aí seria uma vista 
do estacionamento da lateral esquerda do empreendimento, aí seria 
uma vista do fundo do empreendimento, uma vista do lado direito do 
empreendimento, são duas cancelas de entrada, uma perspectiva do que 
seria o empreendimento no todo, imagem noturna, o estacionamento 
coberto, estacionamento lateral. 
Agora nós temos várias imagens do que seriam a parte interna e 
possibilidade de ocupação de cada sala, aí seria a praça de alimentação, 
são muitas imagens então a gente vai passar um pouco rápido, praça de 
alimentação também, parte de escritórios e as diversas maneiras que as 
salas poderiam ser ocupadas. São várias imagens agora.
 Agora temos algumas animações de como seria o empreendimento.
Bom, assim se encerra a apresentação, estamos abertos agora para 
qualquer dúvida e comentários. 
Então, após a explanação do projeto, vocês querem fazer algum 
comentário, alguma coisa ou vai pra pergunta.
Engenheiro Renato, departamento de Urbanismo, é, vocês consideraram, 
a Rua Ângela Corradini, ela não está interditada hoje em dia fisicamente, 
ah, o empreendimento ele sai direto para a Jerônimo de Camargo, vocês, 
é, consideraram que vai ter uma, uma obra na Jerônimo de Camargo neh, 
e eu não sei se vocês tiveram acesso ao projeto pra...é, desse trecho neh, 
pra, pra ver como é que fica a questão da rua se vocês estão, se vocês 
estão preparados pra, pra trabalhar nessa, nessa, o acesso neh, de entrada 
e saída, porque ainda não se sabe como vai ficar ali neh, vocês tem 
algumas, vocês estão, eu gostaria de saber se vocês estão, estão cientes 
que vai ter ali a duplicação da Jerônimo neh, e a Rua Ângela Corradini, 
não sei como ela vai ficar neh, só é mais uma consideração pra ficar 
registrado que vocês, que vocês tem consciência que ali o espaço físico 
ali vai ser alterado.
Nós temos a consciência de que essa duplicação da Jerônimo ela vai 
provocar uma interferência na Ângela Corradini, primeiro a gente sabe 
que hoje ela tem um leito carroçável pequeno, vai ser aumentado, já 
existe espaço suficiente para a Jerônimo dentro do espaço físico, agora 
a nossa proposta é justamente usar a Ângela Corradini como acesso 
ao empreendimento com desaleração e aceleração porque é uma rua 
pequena que começa numa rua e termina, quer dizer é uma rua sem saída 
praticamente e como ela é geminada a Jerônimo de Camargo ela passa 
a poder ser incorporada com a proposta que a gente fez de aceleração e 
desaleração.
Boa noite a todos B. Bonifácio, engenheiro, aproveitando o gancho 
da pergunta do engenheiro Renato e dando continuidade a explanação 
do Orestes, a Ângela Corradini ela tá hoje obstruída pelos lotes 
circunvizinhos, então pra que haja esse acesso de aceleração e 
desaleração vai ter que haver uma interferência junto aos lotes vizinhos 
que vem desde do loteamento do Morumbi, da, da, da Madeireira Santa 
Helena, pra dar acesso a Ângela Corradini, hoje ela está como uma rua 
sem saída porém, ela está obstruída pelos lotes circunvizinhos, então pra 
existir essa, esse acesso deverá ter uma interferência da prefeitura junto 
ao, junto aos circunvizinhos lá pra dar esse acesso também, obrigado.
Esse pedaço é, o pessoal acabou usando esse espaço que é a Rua Ângela 
Corradini neh, e o pessoal foi notificado, todos eles, eles são, tem 
consciência que eles estão usando área pública e eles foram notificados 
e eles responderam que quando começassem as obras de duplicação, 
eles iriam desobstruir, certo, então essa é, mas se eles não fizerem isso, 
a prefeitura vai fazer neh, então, porque ali é área pública neh, então 
todos eles, todos os lotes lindeiros ali estão cientes que ali é área pública. 
Mais alguém quer formular alguma pergunta?
Então como a gente não tem mais perguntas, é, ah, eu vou estar encerrando 
essa audiência. Agradeço ao engenheiro Renato, ao engenheiro Clayton 
neh, registrar a presença também do secretário André Agatti aqui na 
audiência pública, agradeço também a presença André, agradeço a 

participação de todos que estiveram aqui, os munícipes, toda a equipe 
técnica da empresa é, colocar que a ouvidoria está a disposição para 
qualquer dúvida, qualquer questionamento que possa vir pós essa 
audiência, também pode ser formulada e encaminhada a ouvidoria 
municipal tah, então agora é dezoito horas e trinta e seis minutos e eu 
dou por encerrada então essa Audiência Pública, agradeço a participação 
e a presença de todos, muito obrigado.

Gleice Juliane de Souza Kosloski
Coordenadoria Especial de Ouvidoria

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 140/2018, PROCESSO Nº 25.952/2018, 
cujo o objeto é o “Registro de preço para eventual aquisição de uniformes, 
destinados ao uso dos colaboradores do SAMU, da Secretaria Municipal 
da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses”. 
Recebimento de propostas iniciais até: 20/09/2018 às 08h25. Abertura 
de propostas dia 20/09/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de 
preços dia: 21/09/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2018, PROCESSO Nº 25.946/2018, 
cujo o objeto é o “Registro de preço para eventual aquisição de cadeiras 
destinados ao uso do gabinete e diversas secretarias desta Prefeitura, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses”. Recebimento 
de propostas iniciais até: 24/09/2018 às 08h25. Abertura de propostas 
dia 24/09/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 
25/09/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2018, PROCESSO Nº 25.950/2018, 
cujo o objeto é o “Registro de preço para eventual aquisição de colchão, 
destinado ao uso dos alunos das creches, da Rede Municipal de Ensino, 
da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 
12 (doze) meses”. Recebimento de propostas iniciais até: 24/09/2018 às 
08h25. Abertura de propostas dia 24/09/2018 às 08h30 e início da sessão 
de disputa de preços dia: 25/09/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018, PROCESSO Nº 25.167/2018, 
cujo o objeto é o “Registro de preço para eventual aquisição de materiais 
de sinalização viária (cavalete de madeira, cone flexível, fita zebrada), 
destinado ao uso da Secretaria de Segurança Pública, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses”. Recebimento de 
propostas iniciais até: 24/09/2018 às 08h25. Abertura de propostas 
dia 24/09/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 
25/09/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2018, PROCESSO Nº 22.659/2018, 
cujo o objeto é o “Registro de preço para eventual aquisição de troféus 
e medalhas, destinados ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses”. Recebimento 
de propostas iniciais até: 24/09/2018 às 08h25. Abertura de propostas 
dia 24/09/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 
25/09/2018 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 
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10h às 16h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 
10,00 (dez reais).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018, PROCESSO Nº 25.247/2018, 
cujo o objeto é o  “Registro de Preços para eventual aquisição de 
materiais para fins de pavimentação e manutenção (emulsão asfáltica, 
tela soldada, concreto usinado), em diversos locais do município de 
Atibaia, destinado ao uso da Secretaria de Obras Públicas, com entregas 
parceladas por um período de 12 (doze) meses”. Entrega dos envelopes 
e início da sessão de lances: “Proposta e Documentação”, às 09 horas dia 
20 de setembro de 2.018 na sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica, Atibaia/SP.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018, PROCESSO Nº 22.963/2018, 
cujo o objeto é a “Registro de preços para eventual aquisição de produtos 
para limpeza de piscinas dos ginásios (ácido muriático e sulfato de 
alumínio), destinados ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses”. Entrega dos 
envelopes e início da sessão de lances: “Proposta e Documentação”, às 
14 horas dia 20 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, 
04 de setembro de 2.018. 

Everaldo da Silva
Diretor do Departamento de Compras e Licitações – Em Substituição

AVISO DE NOVA DATA

PROCESSO N.º 25.246/2018. PREGÃO PRESENCIAL N.º 080/2018. 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de gramas, terrra 
vegetal, flores variadas, mudas de árvores nativas e exóticas, destinadas 
ao uso da Secretaria de Serviços e adubos e insumos agricolas, destinados 
ao uso da Secretaria de Agricultura, com entregas parceladas por um 
período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no uso 
de suas atribuições, em atenção à solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde, resolve REDESIGNAR para o dia 19/09/2018 às 09 horas, 
NOVA DATA para a ENTREGA DOS ENVELOPES “Proposta e 
Documentação”, na Sala de Licitações, situada à Rua Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica, Atibaia/SP. A Ata encontra-se disponível 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, 
03 de Setembro de 2.018. 

Everaldo da Silva
 Diretor do Departamento de Compras e Licitações - Interino

RATIFICAÇÃO

PROCESSO N.º 28.296/18 - DISPENSA Nº 015/18 - RATIFICAÇÃO. 
Vistos, Ratifico a dispensa de licitação na contratação da empresa 
ESTRELA TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA para 
prestação de serviço de locação de veículo tipo van adaptada e van 

simples, sem motoristas e sem fornecimento de combustível, destinadas 
ao atendimento do transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino, da Secretaria de Educação e para uso do transporte sanitário, da 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 24, Inciso IV da 
Lei de Licitações n.º 8.666/93, de acordo com o parecer da Procuradoria 
Geral do Município constante nos autos, no valor de R$ 560.025,00 
(quinhentos e sessenta mil, vinte e cinco reais), e determino a publicação 
na Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com 
o disposto no artigo 26 da Lei n.° 8.666/93. Retorne-se o processo à 
Secretaria de Administração, para os fins legais. PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 04 dias do mês de setembro de 2.018. 
- MARCIA APARECIDA BERNARDES - Secretária de Educação - 
MARIA AMÉLIA SAKAMITI RODA - Secretária de Saúde.

Secretaria de Administração, 04 de setembro de 2.018. 

Everaldo da Silva 
 Diretor do Departamento de Compras e Licitações em Substituição

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.888/18 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 076/18 - INTERESSADO: Secretaria de Segurança 
Pública - OBJETO: Contratação de serviços de gestão de uma cidade 
e a criação de um centro de comando municipal, agregando em um 
único local, diversos serviços articulando as ações dos órgãos públicos 
e concessionárias de serviços para a Prefeitura de Atibaia, destinado 
ao uso da Secretaria De Segurança Pública, de forma parcelada, pelo 
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 076/18, referente ao lote 01 do objeto licitado 
à empresa ARC COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
DE SERVIÇOS LTDA, no valor unitário mensal de R$ 295.000,00, 
perfazendo o valor total de sua proposta de R$ 7.080.000,00 (Sete 
milhões e oitenta mil reais). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-
se: À Secretaria de Administração para os fins. Prefeitura da Estância 
de Atibaia, aos 30 dias do mês de agosto de 2018. - Lucas de Oliveira 
Cardoso - Secretário de Segurança Pública.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.238/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 077/2018 – OBJETO: Registro de preços para 
eventual aquisição de ração para cães do canil da Guarda Civil 
Municipal, da Secretaria de Segurança Pública, com entregas parceladas, 
por um período de 12 (doze) meses. LICITAÇÃO DESERTA E 
HOMOLOGAÇÃO - Considerando a conduta adotada pelo Pregoeiro 
Municipal, no qual declarou DESERTA a presente licitação, conforme 
parecer constante dos autos, HOMOLOGO o procedimento licitatório 
em referência e AUTORIZO abertura de novo procedimento licitatório. 
Prefeitura da Estância de Atibaia, ao 03º dia do mês de setembro de 
2018. - Lucas de Oliveira Cardoso - Secretário de Segurança Pública.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
03 de Setembro 2.018. 

Everaldo da Silva 
Diretor do Departamento de Compras e Licitações em Substituição

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20.266/2018 - PREGÃO 
PRESENCIAL N° 070/2018 - Interessado: Secretaria de Administração 
- Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para 
lavagem de veículos e materiais para borracharia, destinado ao uso 
nos veículos leves e pesados, de diversas Secretarias desta Prefeitura, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
HOMOLOGAÇÃO - Em face dos elementos constantes no presente 
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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 70/2018, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários, 
entre parênteses, para os lotes indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias, conforme se descreve abaixo: - BRILHO XIKE 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para os lotes 16 (R$ 79,30), 
20 (R$ 83,40), 21 (R$ 21,21), 26 (R$ 19,28), 28 (R$ 2,90), 35 (R$ 
79,85), 36 (R$ 39,20); - Os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 
38 e 39 foram DESERTOS. 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 04 dias 
do mês de setembro de 2018. - Jairo de Oliveira Bueno – Secretário de 
Administração.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.385/2018. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 075/2018. Objeto: Contratação de serviços de 
locação de aparelho de ultrassom, destinado ao uso da UBS Centro, para 
atendimento aos usuários da Rede Municipal de Saúde, da Secretaria 
Municipal da Saúde, de forma parcelada por um período de 06 (seis) 
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 075/2018, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor 
unitário entre parêntes para o lote indicado ofertado pela empresa 
adjudicatária conforme descrito abaixo: PRO IMAGEM COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, para o lote 01 pelo 
valor unitário mensal de R$ 6.490,00 perfazendo o valor total de sua 
proposta de R$ 38.490,00 (trinta e oito mil quatrocentos e noventa 
reais). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:À Secretaria de 
Administração para 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 30 dias do mês de agosto de 2018 
– Maria Amélia Sakamiti Roda –  Secretária de Saúde.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
04 de Setembro 2.018. 

Everaldo da Silva 
Diretor do Departamento de Compras e Licitações em Substituição

EXTRATO DE CONTRATOS

Processo nº 35.491/15 – Pregão Presencial nº 101/15 – 7º Termo de 
Aditamento ao Contrato Administrativo n.º 001/16 – Contratante: 
Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Arq Soluções em 
Serviços Eireli – Objeto: Prorrogação de prazo  – Vigência: 07/08/18 a 
06/09/18 – Valor: R$ 69.790,12 – Assinatura: 06/08/18.

Processo nº 14.164/07 – Dispensa nº 018/07 – 13° termo de Aditamento 
ao Contrato Administrativo n° 149/07 – Locatária: Prefeitura da Estância 
de Atibaia – Locador: Shuhei Tsuji – Objeto: Prorrogação de prazo – 
Vigência: 12 meses – Valor: R$ 31.223,16 – Assinatura: 06/08/18.

Processo nº 14.295/17 – Tomada de Preços nº 002/18 – 1º Termo de 
Aditamento ao Contrato Administrativo n.º 036/18 – Contratante: 
Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Hebrom Construtora 
7 Ltda - Me– Objeto: Prorrogação de prazo e acréscimo no importe 
de 47,25% – Vigência: 90 dias – Valor: R$ 62.554,79 – Assinatura: 
17/08/18.

Secretaria de Administração, 04 de setembro de 2018. 

Everaldo da Silva 
Diretor do Departamento de Compras e Licitações em Substituição

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 22.040/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 110/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gênero alimentícios 
(dietas), conforme determinação judicial, destinados ao atendimento da 
Central de Nutrição, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/08/2019).
Atibaia, 31 de agosto de 2.018.

Ata de Registro de Preços n.º 482/18
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Lote: 01
Descrição: Alimento nutricionalmente completo, à base de peptídeos, 
em pó, para nutrição enteral ou oral. Acondicionamento: latas contendo 
400 g. Marca conforme determinação judicial: Peptamen – Nestlê.
Consumo Estimado Anual: 600
Unidade: LT
Marca: Nestlê
Valor Unitário: R$ 195,00
Valor Total: R$ 117.000,00

Secretaria de Administração, aos 04 dias do mês de Setembro de 2018 

Everaldo da Silva
Diretor do Departamento de Compras e Licitações em substituição

 § 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 32.117/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 209/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de livros didáticos, 
destinados ao uso dos alunos do ensino fundamental, da rede municipal 
de ensino, da secretaria de educação, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 753/17
Empresa: EDITORA MODERNA LTDA.

Lote: 01
Descrição: Livro de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 4º ano 
do ensino fundamental.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 85,50

Lote: 02
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Descrição: Livro de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 2º ano 
do ensino fundamental.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 84,00

Lote: 03
Descrição: Livro de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 3º ano 
do ensino fundamental.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 86,50

Lote: 04
Descrição: Livro de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 5º ano 
do ensino fundamental.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 86,50

Lote: 05
Descrição: Livro de Matemática, destinado aos alunos do 4º ano do 
ensino fundamental.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 86,50

Lote: 06
Descrição: Livro de Matemática, destinado aos alunos do 5º ano do 
ensino fundamental.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 86,50

Ata de Registro de Preços n.º 754/17
Empresa: GALERIA SABER E LER – COMERCIO DE LIVROS 
LTDA - EPP.

Lote: 07
Descrição: Livro: Ápis; Disciplina: Letramento e Alfabetização; Língua 
Portuguesa. Autores: Ana Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Marchezi 
Editora: Ática 1º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 110,52

Lote: 08
Descrição: Livro: Ápis; Disciplina: Letramento e Alfabetização; Língua 
Portuguesa. Autores: Ana Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Marchezi 
Editora: Ática 2º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 118,85

Lote: 09
Descrição: Livro: Ápis; Disciplina: Letramento e Alfabetização; Língua 
Portuguesa. Autores: Ana Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Marchezi 
Editora: Ática 3º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 118,85

Lote: 10
Descrição: Livro: Ápis; Disciplina: Letramento e Alfabetização; Língua 
Portuguesa. Autores: Ana Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Marchezi 
Editora: Ática 4º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 120,55

Lote: 11
Descrição: Livro: Ápis; Disciplina: Letramento e Alfabetização; Língua 
Portuguesa. Autores: Ana Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Marchezi. 
Editora: Ática .5º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN

Valor Unitário: R$ 120,55

Lote: 12
Descrição: Livro: Porta Aberta – Ciências Humanas e da Natureza 
Integrado. Autores: Denise Mendes, Margarete Artacho, Mônica 
Jakievicius, Roberto Giansanti – Editora: FTD. 1º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 98,50

Lote: 13
Descrição: Livro: Porta Aberta – Ciências Humanas e da Natureza 
Integrado. Autores: Denise Mendes, Margarete Artacho, Mônica 
Jakievicius, Roberto Giansanti – Editora: FTD. 2º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 98,50

Lote: 14
Descrição: Livro: Porta Aberta – Ciências Humanas e da Natureza 
Integrado. Autores: Denise Mendes, Margarete Artacho, Mônica 
Jakievicius, Roberto Giansanti – Editora: FTD. 3º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 102,50

Lote: 15
Descrição: Livro: Porta Aberta – Ciências Humanas e da Natureza 
Integrado. Autores: Denise Mendes, Margarete Artacho, Mônica 
Jakievicius, Roberto Giansanti – Editora: FTD. 4º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 109,50

Lote: 16
Descrição: Livro Porta Aberta – Ciências Humanas e da Natureza 
Integrado. Autores: Denise Mendes, Margarete Artacho, Mônica 
Jakievicius, Roberto Giansanti – Editora: FTD. 5º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 112,50

Lote: 17
Descrição: Livro: Saber Matemática – Edição Renovada – Alfabetização 
Matemática. Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz, Vlademir 
Marim – Editora: FTD. 1º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 112,50

Lote: 18
Descrição: Livro: Saber Matemática – Edição Renovada – Alfabetização 
Matemática. Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz, Vlademir 
Marim – Editora: FTD. 2º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 109,50

Lote: 19
Descrição: Livro: Saber Matemática – Edição Renovada – Alfabetização 
Matemática. Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz, Vlademir 
Marim – Editora: FTD. 3º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 110,50

Lote: 20
Descrição: Livro: Saber Matemática – Edição Renovada – Alfabetização 
Matemática. Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz, Vlademir 
Marim – Editora: FTD. 4º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 112,50

Lote: 21



Atos do Poder Executivo

8

Quarta-feira, 5 de setembro de 2018 - n.º 2016 - 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

Descrição: Livro: Saber Matemática – Edição Renovada – Alfabetização 
Matemática. Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz, Vlademir 
Marim – Editora: FTD. 5º Ano – Livro do Aluno.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 111,50

PROCESSO N.º 35.092/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 093/17

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de 
locação de ônibus rodoviário, para viagens intermunicipais, dentro do 
Estado de São Paulo, destinado ao uso dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino, da Secretaria de Educação, de forma parcelada, por um período 
de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 755/17
Empresa: MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA.

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Locação de ônibus rodoviário 44 lugares, prestação de 
serviços de locação de ônibus rodoviário, com no mínimo 44 lugares, 
com toilette e ar-condicionado, para viagens intermunicipais, dentro do 
Estado de São Paulo, até 150 km (o que exceder esta quilometragem, 
deverá ser computado por km rodado).
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.285,00

Item: 02
Descrição: Quilometragem excedente para viagens com ônibus com 
toilette a bordo e ar-condicionado.
Unidade: KM
Valor Unitário: R$ 2,00

PROCESSO N.º 36.224/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 214/17

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de shows 
pirotécnicos, destinados ao uso em eventos da Secretaria de Cultura e 
Eventos, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.

Ata de Registro de Preços n.º 756/17
Empresa: RINALDO ARAUJO - EPP.

Lote: 01
Descrição: Show Pirotécnico Ano Novo - 01. 72 tubos replise de cores 
em leque - 01. 72 tubos fest cores c/ elétric show em leque - 01. 72 tubos 
elétric show plus em leque - 01. 72 tubos folha seca em leque - 01. 72 
tubos loop de cores tail efeito em leque - 02. girândolas 468 tiros - 40. 
morteiros 2” cores e efeitos importados - 28. morteiros 2” ½ cores e 
efeitos importados - 12. morteiros 3” cores e efeitos importados - 12. 
morteiros 4” cores e efeitos importados - 04. morteiros 5” cores e efeitos 
importados - 04. morteiros 6” cores e efeitos importados - 02. morteiros 
7” cores e efeitos importados.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$  10.500,00

Lote: 02
Descrição: Show Pirotécnico Tipo 1 (São Benedito) - 1 caixa-torta 150 
tubos 38mm elite - 1 caixa-torta 54 tbs cores diversas - 1 caixa-girandola 
468 tiros.

Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 2.130,00

Lote: 03
Descrição: Show Pirotécnico Tipo 2 (Ciclo Natalino) - 6 caixas-girandola 
468 tiros - 4 peças - morteiro 3” tiro seco - 10 caixas-foguete 12x1 tiros.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 3.800,00

Lote: 04
Descrição: Show Pirotécnico Tipo 3 (Aniversário Da Cidade) - 1 caixa-
girandola 468 tiros - 2 peças - morteiro 3” tiro seco - 4 caixas-foguete 
12x1 tiros.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 450,00

Lote: 05
Descrição: Show Pirotécnico Tipo 4 (Virada do ano, com duração de 
aproximadamente 10 minutos) - 02 caixas  torta 50 tbs 1.0 vaso leque - 
01 caixas  torta bagual - 04 caixas  tortal 30 tbs crossete/explosão na cor 
vermelha - 01 caixa  torta tropical - 01 caixa  torta oigalê - 01 caixa  torta 
arquipeloga - 01 caixa torta paraiso - 06 caixa  torta radiante - 01 peça  
placa de 5 tbs tiro estrelado - 04 caixa torta de 12 tbs 2,5” - 10 caixas  
torta de 12 tbs de 3,0” vermelho / azul / cores - 02 caixas  torta 90 tbs 
magnifica z - 02 caixas  torta 135 tbs festive metralhadora - 01 caixa  
torta 100 tbs explosão - 02 caixas torta 100 tbs tiro estrelado - 08 peças 
morteiro 3”, tiro seco - 80 peças morteiro 4”, cores e efeitos diversos - 
48 peças morteiro 5”, cores e efeitos diversos - 21 peças morteiro 6”, 
cores e efeitos diversos - 02 peças - morteiro 8”, cores e efeitos diversos 
- 01 caixa - torta 140 tbs ufc em cores - 01 caixa - torta 50 tbs vaso em 
leque - 07 caixas - girando 468 ti - 12 cx. c/12 - foguete 3 tiros canhão.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 43.500,00

PROCESSO N.º 37.197/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 230/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de livros didáticos, 
destinados ao uso em salas de aula pelos alunos de educação infantil 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 13/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 757/17
Empresa: EDITORA MODERNA LTDA.

Lote: 01
Item: 01
Descrição: Livro I - Kit consumível para Educação Infantil, destinado 
aos alunos entre 3 e 4 anos, composto por – Kit para o aluno: 1) 01 (um) 
Livro consumível, impresso em papel Offset, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato horizontal, aproximado 
de 24 x 32, organizado em aproximadamente por 8 (oito) unidades de 
lições com o objetivo de possibilitar a vivência integrada do 
conhecimento, compostas pelos seguintes conteúdos: – Criatividade e 
brincadeiras; – Conhecimento de si e do mundo; – Aprendendo a 
conhecer a escola; – Identidade da criança e as tarefas no vestir; – 
Conhecimento do campo e alguns de seus animais e aves; – O pomar; – 
Preservação dos animais; – Arte, dança e a cultura circense. As atividades 
deverão ser sinalizadas com ícones e cores que orientem os eixos de 
aprendizagem, deverá haver também peças a serem destacadas e jogos a 
serem explorados. 2) 1 (um) Livro de orientações, impressas em papel 
couchê fosco, com dobra central e 02 grampos, empastado com capa 
plástica, no formato horizontal, fechado, aproximado de 27,5 x 23, com 
o objetivo de explicar a proposta de trabalho, com atividades sugeridas 



Atos do Poder Executivo

9

Quarta-feira, 5 de setembro de 2018 - n.º 2016 - 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

aos pais de forma a construir relações de colaboração e integração entre 
família e escola. O livro deverá trazer atividades para serem 
desenvolvidas coletivamente entre os membros da família; incentivar o 
hábito da leitura e habituar a criança em alguns gêneros orais; trazer 
sugestões de atividades educacionais diversas, resguardada as 
características etárias, incentivar a autoavaliação; instrumento no qual a 
criança se perceba com auxílio do professor e da família, que tenha uma 
série de atividades “brincadeiras”, para serem feitas com a família e que 
seja uma proposta complementar as propostas realizadas na escola. 3) 1 
(um) Envelope impresso em papel Offset, no formato aproximado de 
32x24, contendo aproximadamente 20 fichas destacáveis correspondentes 
as atividades propostas nas unidades contidas no livro consumível item 
1; Contendo: aproximadamente 07 fichas destacáveis de cenários com 
desenhos frente e verso que se relacionam com os textos literários e os 
respectivos cenários das histórias infantis, contos e poesias; 5 fichas 
cartonadas de ilustrações destacáveis que remetem o aluno as histórias 
infantis de contos e poesias; 8 fichas cartonadas com figuras destacáveis 
que remetem aos conteúdos item 1, fichas cartonadas para jogos que 
abordem temas da matemática; 5 tabuleiros de jogos, fichas das regras 
dos jogos propostos; ficha com o roteiro de jogo de cooperação; os jogos 
propostos devem contemplar a participação entre 2 a 8 alunos por jogo. 
4) 1 (uma) Caixa retangular, confeccionada em material resistente, 
sendo a tampa no formato aproximado 35,5 x 26,5 x 3,8 e o fundo no 
formato aproximado 34,7 x 25,8 x 4,0, para armazenar as peças descritas 
no item 3. A caixa deverá ser dividida por itens de compartimentos, 
composta por cores distintas, e que sirva de organização do material do 
aluno, e local onde possa armazenar seus objetos pedagógicos descritos 
neste termo de referência. A caixa deverá ter espaço específico para 
anotação do nome do aluno expresso na etiqueta colada a caixa. Kit 
Material Pedagógico do Professor - 1) 1 (um) – Guia e Recursos 
Didáticos composto por aproximadamente 150 páginas, impresso em 
papel Offset, com acabamento em espiral empastado com capa plástica, 
no formato horizontal aproximado de 24 x 32. Destinado aos professores 
de Educação Infantil de faixa etária entre 03 e 04 anos, cada página 
deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno, 
gabaritado, trazer orientações pedagógicas detalhadas para antes, 
durante e depois de cada atividade proposta no livro consumível do 
aluno. Deverá conter propostas de Lição de casa, com o objetivo de 
preparar ou dar continuidade as atividades realizadas em sala de aula, 
incentivar a inserção da família no processo de aprendizagem do filho, e 
apoiar a organização da criança para a vida estudantil. Deverá trazer 
sugestões de atividades contextualizadas. Deverá conter orientações e 
subsidiar o professor nas atividades educacionais propostas, sugestão de 
aplicação do conhecimento, de atividades, fomentar a criatividade do 
aluno, ser guia dos recursos didáticos que podem ser utilizados pelo 
professor; seja apoio ao trabalho do professor, oriente-o no 
encaminhamento das propostas didáticas, indicando novas possibilidades 
de trabalho relacionados às atividades sugeridas em cada conteúdo 
proposto, tenha visual explicativo dos itens de cada lição, sugestões para 
leitura de imagem e realização do fazer artístico pelas crianças. Deverá 
conter uma indicação para desenvolvimento do vocabulário, com intuito 
de oferecer às crianças a oportunidade de ampliar seu repertório de 
palavras conhecidas e, gradativamente, expandir suas possibilidades de 
uso da linguagem, à medida que se apropriam dos significados de novas 
palavras. Deverá estar inserido no guia para o professor 5 páginas para 
serem destacadas como peças para jogos, sendo 1 (uma) das páginas 
com stickers destacáveis para ilustração de jogos. O guia do professor 
deverá conter folhas com ilustrações recortáveis referentes, no mínimo, 
a 04 lições; folhas com figuras destacáveis ilustrativas referentes, no 
mínimo, a 04 lições. Conter 02 jogos cooperativos. Deverá estar inserido 
no final do guia para o professor, 01 CD com textos complementares 
para enriquecimento da prática pedagógica do professor com conteúdos 
referentes à faixa etária do aluno, que valorize canções e enriqueça as 
atividades pedagógicas. 2) 1 (um) livro de história, impresso em papel 
couchê fosco, com dobra central e 02 grampos, empastado com capa 
plástica, no formato fechado aproximado de 27 x 20, deverá conter no 

mínimo 08 propostas de textos literários de gêneros diferentes, 
contemplando histórias infantis, prosa e poesia com textos literários 
ilustrados, os textos literários do livro de história devem corresponder as 
propostas apresentadas no item 3 – do objeto consumível do aluno. 3) 1 
(um) Livro de orientações, impresso em papel couchê fosco, com dobra 
central e 02 grampos, empastado com capa plástica, no formato 
horizontal fechado aproximado de 27,5 x 23, com o objetivo de explicar 
a proposta de trabalho do kit aos pais e sugerir formas de colaboração e 
integração entre família e escola. O livro deverá trazer atividades para a 
criança desenvolver junto com a família, e ajudá-la a entender o processo 
de aprendizagem, que tenha informações, textos pedagógicos, atividades 
para desenvolver habilidades específicas das crianças, atividades que 
requerem a participação dos familiares ou de adultos, atividades que 
promovam a motricidade, a criativa e a autoavaliação. Que contemple 
jogos, espaço para colorir, desenhar e leitura familiar. Que a proposta 
expressa fomente o envolvimento dos familiares com a formação 
integral da criança fortalecendo assim a parceria entre comunidade e 
escola. 4) 1 (um) Conjunto de objetos pedagógicos impressos em papel 
Offset, no formato aproximado de 32 x 24, composto aproximadamente 
20 fichas destacáveis, de formato aproximado de 30X 22, correspondentes 
as atividades propostas no livro consumível – item 1, sendo: 
aproximadamente 07 fichas de cenários com desenhos frente e verso 
relacionadas aos textos literários e às personagens do livro de contos e 
prosas, 5 fichas cartonadas com personagens e objetos destacáveis que 
se remetem aos enredos dos cenários, 8 fichas cartonadas com figuras 
destacáveis que remetem aos jogos e aos temas das lições dos conteúdos 
do livro consumível do aluno – item 1 – e que abordem jogos com 
figuras da matemática e outras fichas cartonadas de jogos diversos, 
fichas cartonadas com as regras dos jogos, do roteiro, 5 tabuleiros de 
jogos que contemplem a forma cooperada e de equipe entre grupos, os 
jogos propostos devem contemplar a participação entre 2 a 8 alunos por 
jogos. A empresa vencedora do certame deverá enviar uma amostra dos 
materiais para análise técnica da equipe pedagógica da Secretaria de 
Educação.
Unidade: KIT
Marca: Moderna
Valor Unitário: R$ 161,70

Lote: 01
Item: 02
Descrição: Livro II - Kit consumível para Educação Infantil, destinado 
aos alunos entre 4 e 5 anos, composto por: – Kit para o Aluno: 1) 1 (um) 
Livro consumível, impresso em papel Offset, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato vertical aproximado de 
23,2 x 28,8, organizado em aproximadamente por 8 (oito) unidades de 
lições, com o objetivo de possibilitar a vivência integrada do 
conhecimento, compostas pelos seguintes conteúdos: – Brincadeiras e 
adaptação escolar. – Família – Natureza – Alimentos diversos – Bichos 
que vivem no mar – Profissões – Seres vivos – Artes. As atividades 
deverão ser sinalizadas com ícones e cores que orientem os eixos de 
aprendizagem e também se haverá peças a serem destacadas e jogos a 
serem explorados. 2) 1 (um) Livro de orientações, impresso em papel 
Couchê fosco, com dobra central e 02 grampos, empastado com capa 
plástica, no formato horizontal fechado aproximado de 27,5 x 23, com o 
objetivo de explicar a proposta de trabalho do kit aos pais e sugerir 
formas de colaboração e integração entre família e escola. O livro deverá 
trazer atividades para a criança desenvolver junto com a família, que 
possam habituar os alunos em alguns gêneros orais. Trazer dicas, onde a 
família possa navegar na rede mundial de computadores com a criança, 
compatíveis a faixa etária da criança, trazer um capítulo de autoavaliação; 
instrumento no qual a criança se perceba com auxílio do professor e da 
família. Que tenha uma série de atividades “brincadeiras”, para ser feitas 
com a família e que seja uma proposta complementar as propostas 
realizadas na escola. 3) 1 (um) Envelope impresso em papel Offset, no 
formato aproximado de 32 x 24, contendo aproximadamente 20 fichas 
destacáveis correspondentes as atividades propostas nas unidades 
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contidas no livro consumível do aluno – item 1, contendo: 
aproximadamente 07 fichas destacáveis de cenários, com desenhos 
frente e verso, que se relacionam com os textos literários e os respectivos 
cenários das histórias infantis, contos e poesias; 4 fichas cartonadas de 
ilustrações destacáveis que remetem o aluno as histórias infantis; contos 
e poesias e aos conteúdos de cenário; 8 fichas cartonadas com figuras 
destacáveis que remetem a jogos e aos temas dos conteúdos – item 1 – 
fichas cartonadas de jogos que abordem tema da matemática; jogos de 
figuras geométricas, fichas das regras de cada jogo proposto; 03 
tabuleiros de jogos, fichas com os roteiros de jogo de cooperação, os 
jogos propostos devem contemplar a participação entre 2 a 8 alunos por 
jogos. 2 fichas contendo letras e números destacáveis de 1 a 9 e de A a Z, 
contemplando Ç e “til”. 4) 1 (uma) Caixa retangular, confeccionada em 
material resistente, sendo a tampa no formato aproximado 35,5 x 26,5 x 
3,8 e o fundo no formato aproximado 34,7 x 25,8 x 4,0, para armazenar 
as peças descritas no item 3. A caixa deverá ser dividida por itens de 
compartimentos, com cores distintas e que sirva para a organização do 
material do aluno. A caixa deverá ter espaço específico para anotação do 
nome do aluno expresso na etiqueta colada a caixa. Kit Material 
Pedagógico do Professor 1) 1 (um) – Guia e Recursos Didáticos 
composto por aproximadamente 160 páginas, impresso em papel Offset, 
com acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 
horizontal aproximado de 23 x 28,5. Destinado aos professores de 
Educação Infantil de faixa etária entre 04 e 05 anos, cada página deverá 
conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno, gabaritado, 
trazer orientações pedagógicas detalhadas para antes, durante e depois 
de cada atividade proposta no livro consumível do aluno. Deverá trazer 
propostas de Lição de casa, com o objetivo de preparar ou dar 
continuidade as atividades realizadas em sala de aula, incentivar a 
inserção da família no processo de aprendizagem do filho, e apoiar a 
organização da criança para a vida estudantil. Deverá trazer sugestões de 
atividades contextualizadas. Deverá conter orientações e subsidiar o 
professor nas atividades educacionais propostas, sugestão de aplicação 
do conhecimento, de atividades a fomentar a criatividade do aluno, ser 
guia dos recursos didáticos que podem ser utilizados pelo professor; seja 
apoio ao trabalho do professor, oriente-o no encaminhamento das 
propostas didáticas e indicando novas possibilidades de trabalho 
relacionados às atividades sugeridas em cada conteúdo proposto, tenha 
visual explicativo dos itens de cada lição, sugestões para leitura de 
imagem e realização do fazer artístico pelas crianças. Deverá conter uma 
indicação para desenvolvimento do vocabulário com intuito de oferecer 
às crianças a oportunidade de ampliar seu repertório de palavras 
conhecidas e, gradativamente, expandir suas possibilidades de uso da 
linguagem, à medida que se apropriam dos significados de novas 
palavras. Deverá conter em folhas a parte 02 tabuleiros de jogos 
cooperativos no formato aberto, aproximado de 53,0 x 76, com as 
instruções de uso impressas a parte de como conduzir o jogo. Deverá 
trazer inseridas no guia 5 páginas com figuras destacáveis como peças 
para compor os jogos, sendo 1 (uma) página com stickers destacáveis 
para ilustração dos jogos, folhas com figuras recortáveis que se referem 
ao mínimo 5 lições das unidades do livro consumível do aluno – item 01, 
1 de cartaz de filme, páginas com figuras destacáveis que se referem ao 
mínimo 4 lições das unidades do livro consumível do aluno, conforme 
item 01. Deverá conter no final do guia, textos complementares para 
enriquecimento da prática pedagógica do professor em 01 (um) CD, 
com conteúdos referentes à faixa etária do aluno que valorize canções e 
enriqueça as atividades pedagógicas. 2) 1 (um) livro de história, impresso 
em papel couchê fosco com dobra central e 02 grampos, empastado com 
capa plástica, no formato fechado aproximado de 27 x 20 deverá trazer 
no mínimo 08 propostas de textos literários de gêneros diferentes, 
contemplando histórias infantis, prosa, poesia, com textos literários 
ilustrados, os textos literários devem corresponder as propostas de 
cenários apresentadas, - conforme item 3. 3) 1 (um) Livro de orientações, 
impresso em papel couchê fosco, com dobra central e 02 grampos, 
empastado com capa plástica, no formato horizontal fechado aproximado 
de 27,5 x 23, com o objetivo de explicar a proposta de trabalho do kit aos 

pais e sugerir formas de colaboração e integração entre família e escola. 
O livro deverá trazer atividades para a criança desenvolver junto com a 
família, e ajudá-la a entender o processo de aprendizagem, que tenha 
informações, textos pedagógicos, atividades para desenvolver 
habilidades específicas das crianças, atividades que requerem a 
participação dos familiares ou de adultos, atividades que promovam a 
motricidade, a criativa e a autoavaliação. Que contemple jogos, espaço 
para colorir, desenhar e leitura familiar. Que a proposta expressa fomente 
um envolvimento dos familiares com a formação integral da criança 
fortalecendo assim a parceria entre comunidade e escola. 4) 1 (um) 
Conjunto de objetos pedagógicos impresso em papel Offset, no formato 
aproximado de 32 x 24 contendo aproximadamente 20 fichas destacáveis, 
de formato aproximado de 30X22, correspondentes as atividades 
propostas no livro consumível – item 1, sendo: aproximadamente 07 
fichas de cenários, com desenhos frente e verso, relacionadas aos textos 
literários e às personagens de contos e prosas, 5 fichas cartonadas com 
personagens e objetos destacáveis que se remetem aos conteúdos, 8 
fichas cartonadas com figuras destacáveis que remetem aos jogos e aos 
temas dos conteúdos – item 1 – e que abordem figuras da matemática, 5 
fichas cartonadas de jogos, fichas contendo as regras dos jogos, com 
roteiro, jogos cooperado e de equipe entre grupos, os jogos propostos 
devem contemplar a participação entre 2 a 8 alunos por jogos, 2 fichas 
destacáveis contendo letras e números destacáveis de 1 a 9 e de A a Z, 
contemplando Ç e “til”.A empresa vencedora do certame deverá enviar 
uma amostra dos materiais para análise técnica da equipe pedagógica da 
Secretaria de Educação.
Unidade: KIT
Marca: Moderna
Valor Unitário: R$ 161,70

Lote: 01
Item: 03
Descrição: Livro III Kit consumível para Educação Infantil, destinado 
aos alunos entre 5 e 6 anos, composto por: – Kit para o Aluno 1) 1 (um) 
Livro consumível impressas em papel Offset, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato vertical aproximado de 
23,2 x 28,8, organizado em aproximadamente por 8 (oito) unidades de 
lições, com o objetivo de possibilitar a vivência integrada do 
conhecimento, compostas pelos seguintes conteúdos: – Esportes; – 
Comunidade; – Conhecendo minha rua; – Comemorações e aniversários 
– Conhecendo as paisagens – Saberes, direitos e deveres – Animais 
Selvagens – Artes. As atividades deverão ser sinalizadas com ícones e 
cores que orientem os eixos de aprendizagem e também se haverá peças 
a serem destacadas e jogos a serem explorados. 2) 1 (um) Livro de 
orientações, impresso em papel Couchê fosco, com dobra central e 02 
grampos, empastado com capa plástica, no formato horizontal fechado 
aproximado de 27,5 x 23, com o objetivo de explicar a proposta de 
trabalho do kit aos pais e sugerir formas de colaboração e integração 
entre família e escola. O livro deverá trazer atividades para a criança 
desenvolver junto com a família, que possam habituar os alunos em 
alguns gêneros orais. Trazer dicas onde a família possa navegar na rede 
mundial de computadores com a criança, para cada faixa etária, trazer 
um capítulo de autoavaliação; instrumento no qual a criança se perceba 
com auxílio do professor e da família. Que tenha uma série de atividades 
“brincadeiras”, para ser feitas com a família e que seja uma proposta 
complementar as propostas realizadas na escola. 3) 1 (um) Envelope 
impresso em papel Offset, no formato aproximado de 32 x 24, contendo 
aproximadamente 20 fichas destacáveis correspondentes as atividades 
propostas nas unidades contidas no livro consumível – item 1, contendo: 
aproximadamente 07 fichas destacáveis de cenários, com desenhos 
frente e verso, que se relacionam com os textos literários e os respectivos 
cenários das histórias infantis, contos e poesias; 5 fichas cartonadas com 
ilustrações destacáveis que remetem o aluno aos cenários, aos contos e 
poesias, aos conteúdos dos livros consumíveis, conforme item 01; 5 
fichas cartonadas de jogos coletivos e de cooperação; 8 fichas cartonadas 
com figuras destacáveis que remetem aos jogos e aos temas dos 
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conteúdos das lições – item 1, fichas cartonadas de jogo que abordem 
temas da matemática; fichas das regras de cada jogo proposto; ficha com 
o roteiro de jogo de cooperação, os jogos propostos devem contemplar a 
participação entre 2 a 8 alunos por jogos, 2 fichas destacáveis contendo 
letras e números destacáveis de 1 a 9 e de A a Z, contemplando Ç e “til”. 
4) 1 (uma) Caixa retangular, confeccionada em material resistente, 
sendo a tampa no formato aproximado 35,5 x 26,5 x 3,8 e o fundo no 
formato aproximado 34,7 x 25,8 x 4,0, para armazenar as peças descritas 
no item 3. A caixa deverá ser dividida por itens de compartimentos, com 
cores distintas e que sirva para a organização do material do aluno. A 
caixa deverá ter espaço específico para anotação do nome do aluno 
expresso na etiqueta colada a caixa. Kit do Material Didático do 
Professor 1) 1 (um) – Guia e Recursos Didáticos composto por 
aproximadamente 160 páginas, impressas em papel Offset, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 
horizontal aproximado de 24 x 32. Destinado aos professores de 
Educação Infantil de faixa etária entre 05 e 06 anos, cada página deverá 
conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno, gabaritado, 
trazer orientações pedagógicas detalhadas para antes, durante e depois 
de cada atividade proposta no livro do aluno. Deverá trazer propostas de 
Lição de casa, com o objetivo de preparar ou dar continuidade as 
atividades realizadas em sala de aula, incentivar a inserção da família no 
processo de aprendizagem do filho, e apoiar a organização da criança 
para a vida estudantil. Deverá trazer sugestões de atividades 
contextualizadas. Deverá conter orientações e subsidiar o professor nas 
atividades educacionais propostas, sugestão de aplicação do 
conhecimento, de atividades a fomentar a criatividade, ser guia dos 
recursos didáticos que podem ser utilizados pelo professor; seja apoio ao 
trabalho do professor, oriente-o no encaminhamento das propostas 
didáticas e indicando novas possibilidades de trabalho relacionados às 
atividades sugeridas em cada conteúdo proposto, tenha visual explicativo 
dos itens de cada lição, sugestões para leitura de imagem e realização do 
fazer artístico pelas crianças. Deverá conter uma indicação para 
desenvolvimento do vocabulário, com intuito de oferecer às crianças a 
oportunidade de ampliar seu repertório de palavras conhecidas e, 
gradativamente, expandir suas possibilidades de uso da linguagem, à 
medida que se apropriam dos significados de novas palavras. Deverá 
conter em folhas a parte 02 tabuleiros de jogos cooperativos no formato 
aberto, aproximado de 53,0 x 76, com as instruções impressas em fichas 
a parte de como conduzir o jogo. Deverá trazer inseridas no guia 3 
páginas com peças destacáveis para jogos, 1(uma) página com stickers, 
fichas impressas de orientação das regras dos jogos. Fichas destacáveis 
com figuras recortáveis que se reportem ao mínimo a 5 lições das 
unidades, folhas com figuras destacáveis que se reportem ao mínimo a 9 
lições das unidades. Deverá conter no final do guia, textos 
complementares para enriquecimento da prática pedagógica do professor 
em (um) CD, com conteúdos referentes à faixa etária do aluno, que 
valorize canções e enriqueça as atividades pedagógicas. 2) 1 (um) livro 
de história, impressas em papel couchê fosco com dobra central e 02 
grampos, empastado com capa plástica, no formato fechado aproximado 
de 27 x 20 deverá trazer no mínimo 08 propostas de textos literários de 
gêneros diferentes, contemplando histórias infantis, prosa, poesia, com 
ilustração dos textos literários, os textos literários devem corresponder 
as propostas de cenários apresentadas, - conforme item 3. 3) 1 (um) 
Livro de orientações, impressas em papel couchê fosco, com dobra 
central e 02 grampos, empastado com capa plástica, no formato 
horizontal fechado aproximado de 27,5 x 23, com o objetivo de explicar 
a proposta de trabalho do kit aos pais e sugerir formas de colaboração e 
integração entre família e escola. O livro deverá trazer atividades para a 
criança desenvolver junto com a família, e ajudá-la a entender o processo 
de aprendizagem, que tenha informações, textos pedagógicos, atividades 
para desenvolver habilidades específicas das crianças, atividades que 
requerem a participação dos familiares ou de adultos, atividades que 
promovam a motricidade, a criativa e a autoavaliação. Que contemple 
jogos, espaço para colorir, desenhar e leitura familiar. Que a proposta 
expressa fomente um envolvimento dos familiares com a formação 

integral da criança fortalecendo assim a parceria entre comunidade e 
escola. 4) 1 (um) Conjunto de objetos pedagógicos impresso em papel 
Offset, no formato aproximado de 32 x 24 contendo aproximadamente 
20 fichas destacáveis, de formato aproximado de 30X 22, correspondentes 
as atividades propostas no livro consumível – item 1, sendo: 
aproximadamente 07 fichas de cenários, com desenhos frente e verso, 
relacionadas aos textos literários e às personagens de contos e prosas, 5 
fichas cartonadas com personagens e objetos destacáveis que se remetem 
aos conteúdos com ilustrações destacáveis dispostas em 5 fichas 
cartonadas, 8 fichas cartonadas com figuras destacáveis que remetem 
aos jogos e aos temas dos conteúdos – item 1 – e que abordem jogos com 
figuras da matemática, 5 fichas cartonadas de jogos e fichas das regras 
dos jogos, do roteiro, da forma cooperada e de equipe entre grupos, os 
jogos propostos devem contemplar a participação entre 2 a 8 alunos por 
jogos. 2 fichas destacáveis contendo letras e números destacáveis de 1 a 
9 e de A a Z, contemplando Ç e “til”. A empresa vencedora do certame 
deverá enviar uma amostra dos materiais para análise técnica da equipe 
pedagógica da Secretaria de Educação.
Unidade: KIT
Marca: Moderna
Valor Unitário: R$ 161,70

PROCESSO N.º 35.512/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 218/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos 
– lista 43/2017, destinados ao atendimento das farmácias da Secretaria 
Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 758/17
Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

Lote: 04
Descrição: Insulina detemir 100ui/ml refil com 3ml + caneta descartável.
Unidade: UN
Marca: Levemir Flexpen
Valor Unitário: R$ 69,08

Ata de Registro de Preços n.º 759/17
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA.

Lote: 06
Descrição: Metoprolol, tartarato de 1 mg/ml, ampola 5 ml.
Unidade: AMP
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 19,55

Ata de Registro de Preços n.º 760/17
Empresa: CM HOSPITALAR S.A.

Lote: 08
Descrição: Oseltamivir, fosfato 30 mg, cápsula.
Unidade: CAP
Marca: Roche
Valor Unitário: R$ 6,25

Lote: 09
Descrição: Oseltamivir, fosfato 45 mg, cápsula
Unidade: CAP
Marca: Roche
Valor Unitário: R$ 9,37
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PROCESSO N.º 35.094/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 221/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de toldos instalados, 
destinados ao uso nas Unidades Escolares 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 14/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 761/17
Empresa: NEIDE CARDOSO E CIA LTDA ME.

Lote: 01
Descrição: Toldo Fixo, estrutura: de aço galvanizado e zincado com 
pintura eletrostática, com solda mig e fundo anticorrosivo; cor: a definir; 
cobertura: lona poliéster revestido por 2 camadas de PVC, antichama, 
antifungo e proteção contra raios UV, espessura aproximada: 0,46 mm. 
cor: a definir; garantia: 12 meses após instalação.
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 199,00

Lote: 02
Descrição: Toldo Tipo Cortina, estrutura: de aço galvanizado e zincado 
com pintura eletrostática, com solda mig e fundo anticorrosivo; cor: 
a definir; cobertura: lona poliéster revestido por 2 camadas de PVC, 
antichama, antifungo e proteção contra raios UV, espessura aproximada: 
0,46 mm. cor: a definir; garantia: 12 meses após instalação.
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 152,00

PROCESSO N.º 37.196/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 103/17

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços 
de assistência técnica, sem o fornecimento de peças, destinados a 
manutenção e conservação dos veículos pesados de diversas Secretarias 
desta Prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.

Ata de Registro de Preços n.º 762/17
Empresa: RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME.

Lote: 01
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Alinhamento, balanceamento e geometria.
Valor Unitário: R$ 145,00

Lote: 03
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Lanternagem em geral.
Valor Unitário: R$ 120,00

Lote: 04
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Manutenção de tacógrafo.
Valor Unitário: R$ 120,00

Lote: 05
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Manutenção de terminais e direção.

Valor Unitário: R$ 120,0

Lote: 06
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Pintura automotiva.
Valor Unitário: R$ 120,00

Lote: 07
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Reparo de tacógrafo.
Valor Unitário: R$ 120,00

Lote: 09
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Revisão completa de caixa de câmbio e diferencial.
Valor Unitário: R$ 120,00

Lote: 11
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Substituição completa do sistema de embreagem
Valor Unitário: R$ 120,00

Lote: 12
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Substituição completa de juntas.
Valor Unitário: R$ 120,00

Lote: 13
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Substituição de lonas, pastilhas de freios e discos.
Valor Unitário: R$ 120,00

Lote: 14
Item: 01
Unidade: Hora
Consumo Estimado Anual: 1.500
Descrição: Substituição de rolamentos.
Valor Unitário: R$ 120,00
Valor Total: R$ 180.000,00

Lote: 15
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Substituição do escapamento.
Valor Unitário: R$ 120,00

Lote: 16
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Revisão e substituição na suspensão e amortecedores.
Valor Unitário: R$ 120,00

Ata de Registro de Preços n.º 763/17
Empresa: ZERGO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP.

Lote: 10
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Revisão e substituição completa do sistema elétrico.
Valor Unitário: R$ 120,00
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Ata de Registro de Preços n.º 764/17
Empresa: COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS LTDA ME.

Lote: 02
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Embuchamentos.
Valor Unitário: R$ 135,00

Lote: 08
Item: 01
Unidade: Hora
Descrição: Retífica do motor do recalque completo.
Valor Unitário: R$ 135,00

PROCESSO N.º 31.319/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 206/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
odontológicos, lista 08, 09 e 10/2017, destinados ao uso do centro de 
especialidades odontológicas, da secretaria municipal da saúde, com 
entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 765/17
Empresa: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI – ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Agulha gengival longa, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: agulhas gengivais, estéreis, atóxicas e apirogênicas 
bisel trifacetado e cânula siliconada 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 0,30 
cm embaladas individualmente.
Unidade: UN
Marca: Injecta
Valor Unitário: R$ 0,28

Lote: 02
Descrição: Amálgama pré-dosado 02 porções – cápsula, com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: composição: isento de fase 
gama ii alto teor de cobre alta resistência à compressão facilidade de 
manipulação tempo de trabalho satisfatório embalagem com no máximo 
50 cápsulas.
Unidade: UN
Marca: SDI
Valor Unitário: R$ 2,09

Lote: 04
Descrição: Broca de gates n. 01.
Unidade: UN
Marca: Eurodonto / TDKA
Valor Unitário: R$ 6,19

Lote: 05
Descrição: Broca de gates n. 02.
Unidade: UN
Marca: Eurodonto / TDKA
Valor Unitário: R$ 6,19

Lote: 06
Descrição: Broca gates nº 04 28 mm, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável, possui ponta 
guia, baixa rotação, dimensões aproximadas 2,8 cm x 0,1 cm x 0,1 cm; 
embaladas individualmente.
Unidade: UN
Marca: Eurodonto / TDKA
Valor Unitário: R$ 6,19

Lote: 07
Descrição: Cápsula de amálgama pré dosado 1 porção, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: composição: isento de fase gama ii; alto 
teor de cobre; alta resistência à compressão; facilidade de manipulação; 
tempo de trabalho satisfatório; embalagem com no máximo 50 cápsulas.
Unidade: UN
Marca: SDI
Valor Unitário: R$ 1,06

Lote: 08
Descrição: Cimento cirúrgico pasta base + pasta catalizadora sem 
eugenol, com 90 g; cciamdean-t koit cirúrgico; conjunto de pasta/pasta, 
em embalagem com aproximadamente 90 g; pasta catalisadora isenta 
de eugenol; constando externamente marca comercial, procedência de 
fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 1 
ano e meio da data de entrega. Constando externamente na embalagem 
marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para 
armazenamento; validade mínima de 1 ano e meio da data de entrega. 
O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Com registro na 
Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação ou certificado de 
isenção.
Unidade: KIT
Marca: Technew
Valor Unitário: R$ 48,99

Lote: 13
Descrição: Cone de guta percha acessório, calibre fm, 28 mm de 
comprimento, caixa com 120 unidades; composto de guta percha, 
óxido de zinco, corantes minerais; embalado em caixa com 120 pontas 
em media; constando externamente marca comercial, procedência e 
validade. Constando externamente na embalagem marca comercial, 
procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; 
validade mínima de 1 ano e meio da data de entrega. O produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. Com registro na Anvisa e certificado 
de boas práticas de fabricação ou certificado de isenção.
Unidade: CAIXA
Marca: Injecta
Valor Unitário: R$ 17,99

Lote: 14
Descrição: Cone de guta percha 1ª série, 6 conjuntos.
Unidade: UN
Marca: Injecta
Valor Unitário: R$ 17,99

Lote: 15
Descrição: Cone de papel absorvente 1ª série. Caixa contendo 120 
pontas sortidas.
Unidade: CAIXA
Marca: Injecta
Valor Unitário: R$ 18,50

Lote: 16
Descrição: Cone de papel absorvente 2ª série. Caixa contendo 120 
pontas sortidas.
Consumo Estimado Anual: 52
Unidade: CAIXA
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Marca: Injecta
Valor Unitário: R$ 18,50
Valor Total: R$ 962,00

Lote: 19
Descrição: Formocresol frasco com 10ml.
Unidade: FR
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 4,62

Lote: 27
Descrição: Limalha de prata isenta de zinco, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: composição: 45% prata
31% estanho; 24% cobre; frasco com quantidade não inferior a 30 gr.
Unidade: FR
Marca: Metalms
Valor Unitário: R$ 57,82

Lote: 28
Descrição: Pasta para tratamento de alveolite, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: pasta a base de iodofórmio; frasco/
seringa com quantidade aproximada e não inferior a 5 g.
Unidade: UN
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 19,62

Lote: 31
Descrição: Ponta tip perio e, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: universal; ponta finíssima; compatível com equipamento de 
profilaxia dabi atlante.
Unidade: UN
Marca: Holdent
Valor Unitário: R$ 87,50

Lote: 32
Descrição: Ponta tip perio supra, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: universal; ponta finíssima; compatível com equipamento de 
profilaxia dabi atlante.
Unidade: UN
Marca: Holdent
Valor Unitário: R$ 87,50

Lote: 33
Descrição: Ponteira tip para sonic border, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: universal; rosca externa; autoclavável; embalagem 
individual.
Unidade: UN
Marca: Holdent
Valor Unitário: R$ 137,50

Lote: 35
Descrição: Resina flow opaco, resina composta fotopolimerizável, 
opaca, com alta fluidez. embalagem com no mínimo 1,2 g. Similar Fill 
Magic.
Unidade: CAIXA
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 15,33

Lote: 36
Descrição: Resina fotopolimerizável cor a1, com matriz inorgânica de 
zirconia / sílica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgânica 
de Bisgma e Tegdma, seringa com 4 g. Similar z100.
Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 31,99

Lote: 37
Descrição: resina fotopolimerizável cor a2, com matriz inorgânica de 
zirconia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgânica 
de bis GMA e Tegdma, seringa com 4 g. similar z100.
Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 31,99

Lote: 38
Descrição: Selante, c/ as seguintes especificações técnicas mínimas: 
composição mínima-bisgma, Tegdma, monômeros metacrílicos ácidos, 
estabilizantes, carga e fluoretos; apresentação – embalagem contendo, 
no mínimo, 1 seringa com quantidade não inferior a 2 g.
Unidade: UN
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 17,25

Lote: 39
Descrição: Tricresol formalina, frasco 10 ml.
Unidade: UN
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 6,40

COTA RESERVADA

Lote: 40
Descrição: Agulha gengival longa, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: agulhas gengivais, estéreis, atóxicas e apirogênicas 
bisel trifacetado e cânula siliconada 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 0,30 
cm embaladas individualmente.
Unidade: UN
Marca: Injecta
Valor Unitário: R$ 0,28

Lote: 41
Descrição: Amálgama pré-dosado 02 porções – cápsula, com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: composição: isento de fase 
gama II alto teor de cobre alta resistência à compressão facilidade de 
manipulação tempo de trabalho satisfatório embalagem com no máximo 
50 cápsulas.
Unidade: UN
Marca: SDI
Valor Unitário: R$ 2,09

Lote: 42
Descrição: Benzocaína 200 mg/g (20%), com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: composição – benzocaína 0,2 g, excipiente q.s.p. 1 g; 
saborizado; apresentação – embalagem com quantidade aproximada e 
não inferior a 12 g.
Unidade: UN
Marca: DFL
Valor Unitário: R$ 6,00

Lote: 43
Descrição: Broca de gates n. 01.
Unidade: UN
Marca: Eurodonto / TDKA
Valor Unitário: R$ 6,19

Lote: 44
Descrição: Broca de gates n. 02.
Unidade: UN
Marca: Eurodonto / TDKA
Valor Unitário: R$ 6,19
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Lote: 45
Descrição: Broca gates nº 04 28 mm, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável, possui ponta 
guia, baixa rotação, dimensões aproximadas 2,8 cm x 0,1 cm x 0,1 cm; 
embaladas individualmente.
Unidade: UN
Marca: Eurodonto / TDKA
Valor Unitário: R$ 6,19

Lote: 46
Descrição: Cápsula de amálgama pré dosado 1 porção, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: composição: isento de fase gama ii; alto 
teor de cobre; alta resistência à compressão; facilidade de manipulação; 
tempo de trabalho satisfatório; embalagem com no máximo 50 cápsulas.
Unidade: UN
Marca: SDI
Valor Unitário: R$ 1,06

Lote: 47
Descrição: Cimento cirúrgico pasta base + pasta catalizadora sem 
eugenol, com 90 g; cciamdean-t koit cirúrgico; conjunto de pasta/pasta, 
em embalagem com aproximadamente 90 g; pasta catalisadora isenta 
de eugenol; constando externamente marca comercial, procedência de 
fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 1 
ano e meio da data de entrega. Constando externamente na embalagem 
marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para 
armazenamento; validade mínima de 1 ano e meio da data de entrega. 
O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Com registro na 
Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação ou certificado de 
isenção.
Unidade: KIT
Marca: Technew
Valor Unitário: R$ 48,99

Lote: 52
Descrição: Cone de guta percha acessório, calibre fm, 28 mm de 
comprimento, caixa com 120 unidades; composto de guta percha, 
óxido de zinco, corantes minerais; embalado em caixa com 120 pontas 
em media; constando externamente marca comercial, procedência e 
validade. Constando externamente na embalagem marca comercial, 
procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; 
validade mínima de 1 ano e meio da data de entrega. O produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. Com registro na Anvisa e certificado 
de boas práticas de fabricação ou certificado de isenção.
Unidade: CAIXA
Marca: Injecta
Valor Unitário: R$ 17,99

Lote: 53
Descrição: Cone de guta percha 1ª série, 6 conjuntos.
Unidade: UN
Marca: Injecta
Valor Unitário: R$ 17,99

Lote: 54
Descrição: Cone de papel absorvente 1ª série. Caixa contendo 120 
pontas sortidas
Unidade: CAIXA
Marca: Injecta
Valor Unitário: R$ 18,50

Lote: 55
Descrição: Cone de papel absorvente 2ª série. Caixa contendo 120 
pontas sortidas.
Unidade: CAIXA

Marca: Injecta
Valor Unitário: R$ 18,50

Lote: 58
Descrição: Formocresol frasco com 10ml.
Unidade: FR
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 4,62

Lote: 59
Descrição: Iodofórmio frasco com 10 g.
Unidade: FR
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 18,82
Lote: 66
Descrição: Limalha de prata isenta de zinco, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: composição: 45% prata, 31% estanho; 
24% cobre; frasco com quantidade não inferior a 30 gr.
Unidade: FR
Marca: Metalms
Valor Unitário: R$ 57,82

Lote: 67
Descrição: Pasta para tratamento de alveolite, com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: pasta a base de iodofórmio; frasco/
seringa com quantidade aproximada e não inferior a 5 g.
Unidade: UN
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 19,62

Lote: 70
Descrição: Ponta tip perio e, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: universal; ponta finíssima; compatível com equipamento de 
profilaxia dabi atlante.
Unidade: UN
Marca: Holdent
Valor Unitário: R$ 87,50

Lote: 71
Descrição: Ponta tip perio supra, com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: universal; ponta finíssima; compatível com equipamento de 
profilaxia dabi atlante.
Unidade: UN
Marca: Holdent
Valor Unitário: R$ 87,50

Lote: 72
Descrição: Ponteira tip para sonic border, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: universal; rosca externa; autoclavável; embalagem 
individual.
Unidade: UN
Marca: Holdent
Valor Unitário: R$ 137,50

Lote: 74
Descrição: Resina flow opaco, resina composta fotopolimerizável, 
opaca, com alta fluidez. Embalagem com no mínimo 1,2 g. Similar Fill 
Magic.
Unidade: CAIXA
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 15,33

Lote: 75
Descrição: Resina fotopolimerizável cor a1, com matriz inorgânica de 
zirconia / sílica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgânica 
de Bisgma e Tegdma, seringa com 4 g. similar z100.
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Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 31,99

Lote: 76
Descrição: Resina fotopolimerizável cor a2, com matriz inorgânica de 
zirconia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgânica 
de bis GMA e Tegdma, seringa com 4 g. similar z100.
Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 31,99

Lote: 77
Descrição: Selante, com as seguintes especificações técnicas mínimas: 
composição mínima-bisgma, Tegdma, monômeros metacrílicos ácidos, 
estabilizantes, carga e fluoretos; apresentação – embalagem contendo, 
no mínimo, 1 seringa com quantidade não inferior a 2 g.
Unidade: UN
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 17,25

Lote: 78
Descrição: Tricresol formalina, frasco 10 ml.
Unidade: UN
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 6,40

Ata de Registro de Preços n.º 766/17
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME.
COTA PRINCIPAL

Lote: 03
Descrição: Benzocaína 200 mg/g (20%), com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: composição – benzocaína 0,2 g, excipiente Q.S.P. 1 
g; saborizado; apresentação – embalagem com quantidade aproximada 
e não inferior a 12 g.
Unidade: UN
Marca: DFL
Valor Unitário: R$ 5,00

Lote: 09
Descrição: Cimento de zinco frasco 10 ml, constando externamente na 
embalagem marca comercial, procedência de fabricação; recomendações 
para armazenamento; validade mínima de 1 ano e meio da data de 
entrega. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Com 
registro na Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação ou 
certificado de isenção.
Unidade: FR
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 6,78

Lote: 10
Descrição: Cimento de zinco pó frasco 28 g.
Unidade: FR
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 10,26

Lote: 11
Descrição: Cimento endodôntico a base de Hidróxido de cálcio 
não rensinoso, com as seguintes especificações técnicas mínimas: 
composição: hidróxido de cálcio (38%) sulfato de bário (38%) 
iodofórmio (26%) veículo embalagem: seringa com quantidade máxima 
de 3 g com bicos aplicadores.
Unidade: KIT
Marca: Biodinâmica

Valor Unitário: R$ 25,36

Lote: 18
Descrição: Espelho bucal plano nº 5, produzido em aço inoxidável 
espelho em cristal float 2 camadas protetoras anti – corrosão.
Unidade: UN
Marca: Barash
Valor Unitário: R$ 3,85

Lote: 20
Descrição: Iodofórmio frasco com 10 g.
Unidade: FR
Marca: Quimidrol
Valor Unitário: R$ 17,11

Lote: 21
Descrição: Lidocaína a 5% pomada com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: contendo no mínimo 20 gr de lidocaína 50 mg/g; 
composição: cada grama contém: lidocaína 50 mg; veículo q.s.p 1 g; 
veículos: macrogol, propilenoglicol, butil-hidroxianisol, sacarina; 
sódica, essência e corante.
Unidade: UN
Marca: Cimed
Valor Unitário: R$ 9,80

Lote: 22
Descrição: Lima tipo k n.10 de 25 mm, com liga metálica similar 
Dentsply, kit com 6 unidades.
Unidade: KIT
Marca: Sybronendo – Kerr
Valor Unitário: R$ 32,31

Lote: 23
Descrição: Lima tipo k n.15 de 25 mm, com liga metálica similar 
Dentsply, kit com 6 unidades.
Unidade: KIT
Marca: Sybronendo – Kerr
Valor Unitário: R$ 32,31

Lote: 24
Descrição: Lima tipo k nº 25 de 21 mm, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: produzida em aço inoxidável; secção quadrangular; 
torção de 18 a 20 espiras; lâminas em ângulo de 45°; embalagem no ato 
da entrega – kit com no mínimo 6 unidades. 
Unidade: KIT
Marca: Sybronendo – Kerr
Valor Unitário: R$ 32,31

Lote: 25
Descrição: Lima tipo k nº 30 de 21 mm, de aço inox. Caixa com 06 
unidades.
Unidade: CAIXA
Marca: Sybronendo – Kerr
Valor Unitário: R$ 32,31

Lote: 29
Descrição: Pedra para afiar instrumento de pério.
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 29,60

Lote: 30
Descrição: Ponta p/ o aparelho de ultrassom Gnatus, periodontia 10-p.
Unidade: UN
Marca: Gnatus
Valor Unitário: R$ 215,29
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Lote: 34
Descrição: Resina acrílica para provisório tipo Dencor cor 66 só pó.
Unidade: UN
Marca: Dencor – Clássico
Valor Unitário: R$ 32,05

COTA RESERVADA

Lote: 48
Descrição: Cimento de zinco frasco 10 ml, constando externamente na 
embalagem marca comercial, procedência de fabricação; recomendações 
para armazenamento; validade mínima de 1 ano e meio da data de 
entrega. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Com 
registro na Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação ou 
certificado de isenção.
Unidade: FR
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 6,78

Lote: 49
Descrição: Cimento de zinco pó frasco 28 g.
Unidade: FR
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 10,26

Lote: 50
Descrição: Cimento endodôntico a base de Hidróxido de cálcio 
não rensinoso, com as seguintes especificações técnicas mínimas: 
composição: hidróxido de cálcio (38%) sulfato de bário (38%) 
iodofórmio (26%) veículo embalagem: seringa com quantidade máxima 
de 3 g com bicos aplicadores.
Unidade: KIT
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 25,36

Lote: 57
Descrição: Espelho bucal plano nº 5, produzido em aço inoxidável 
espelho em cristal float 2 camadas protetoras anti – corrosão
Unidade: UN
Marca: Barash
Valor Unitário: R$ 3,85

Lote: 60
Descrição: Lidocaína a 5% pomada com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: contendo no mínimo 20 gr de lidocaína 50 mg/g; 
composição: cada grama contém: lidocaína 50 mg; veículo Q.S.P 1 
g; veículos: macrogol, propilenoglicol, butil-hidroxianisol, sacarina; 
sódica, essência e corante.
Unidade: UN
Marca: Cimed
Valor Unitário: R$ 9,80

Lote: 61
Descrição: Lima tipo k n.10 de 25 mm, com liga metálica similar 
Dentsply, kit com 6 unidades.
Unidade: KIT
Marca: Sybronendo – Kerr
Valor Unitário: R$ 32,31

Lote: 62
Descrição: Lima tipo k n.15 de 25 mm, com liga metálica similar 
Dentsply, kit com 6 unidades.
Unidade: KIT
Marca: Sybronendo – Kerr
Valor Unitário: R$ 32,31

Lote: 63
Descrição: Lima tipo k nº 25 de 21 mm, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: produzida em aço inoxidável; secção quadrangular; 
torção de 18 a 20 espiras; lâminas em ângulo de 45°; embalagem no ato 
da entrega – kit com no mínimo 6 unidades. 
Unidade: KIT
Marca: Sybronendo – Kerr
Valor Unitário: R$ 32,31

Lote: 64
Descrição: Lima tipo k nº 30 de 21 mm, de aço inox. Caixa com 06 
unidades.
Unidade: CAIXA
Marca: Sybronendo – Kerr
Valor Unitário: R$ 32,31

Lote: 68
Descrição: Pedra para afiar instrumento de pério.
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 29,60

Lote: 69
Descrição: Ponta para o aparelho de ultrassom Gnatus, periodontia 10-p.
Unidade: UN
Marca: Gnatus
Valor Unitário: R$ 215,29

Lote: 73
Descrição: Resina acrílica para provisório tipo Dencor cor 66 só pó.
Unidade: UN
Marca: Dencor – Clássico
Valor Unitário: R$ 32,05

PROCESSO N.º 36.554/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 232/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de motocicletas 0 km, 
destinadas ao uso da Guarda Civil Municipal da Secretaria de Segurança 
Pública, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.

Ata de Registro de Preços n.º 767/17
Empresa: QUATTRO D DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Lote: 01
Descrição: Motocicleta, zero km, ano modelo 2017 ou superior; 
combustível gasolina (admitindo-se a versão flex); cilindrada não 
inferior a 645 cm³; potência não inferior a 45 CV; torque não inferior 
a 5,5 KGFM; alimentação por injeção eletrônica; ciclo do motor de 
04 (quatro) tempos; refrigeração líquida; partida elétrica; câmbio no 
mínimo de 05 (cinco) marchas; caixa de mudanças mecânica, sequencial, 
acionada por pedal; embreagem conforme especificação do fabricante; 
relação conforme especificação do fabricante; dotação de sistema de 
tração; pneus conforme especificação do fabricante; rodas raiadas 
conforme especificação do fabricante; garfo telescópico na dianteira 
e mono amortecedor na traseira; sistema de freio disco na dianteira e 
traseira, dotado de ABS; tanque de combustível conforme especificação 
do fabricante; adaptada com sinalização dianteira e traseira em LED, na 
cor rubi, com sirene eletrônica de quatro tons de 100 W; pintura na cor 
branca e grafismo padrão do órgão; protetor de motor, baú não inferior a 
30 l, antena corta linha de pipa com chicote e instalação
Unidade: UN
Marca: Triumph Tiger 800 XCX
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Valor Unitário: R$ 51.470,00

PROCESSO N.º 37.592/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de massa asfáltica 
(concreto asfáltico usinado à quente – CAUQ) aplicada, destinada ao 
uso da Secretaria de Obras Públicas, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 22/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras Públicas.

Ata de Registro de Preços n.º 768/17
Empresa: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.

Lote: 01
Descrição: Aquisição de massa asfáltica, (concreto asfáltico usinado a 
quente – CAUQ) aplicado, conforme as normas vigentes.
Unidade: M3
Valor Unitário: R$ 1.615,32

PROCESSO N.º 37.270/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 106/17

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de 
locação de equipamento (oxigenoterapia domiciliar), destinada ao uso 
da Secretaria Municipal de Saúde, de forma parcelada, por um período 
de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 769/17
Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

Lote: 01
Descrição: Locação do equipamento concentrador de Oxigênio; 
alimentação elétrica: 127/220 V; fluxômetro (fluxo variável de 0.5 
a 5 litros/minuto); umidificador; extensão nasal ou traqueal; com 
substituição mensal ou quando necessária, dos respectivos acessórios; 
cilindro backup com capacidade compreendida entre 4 m³ e 10 m³ de 
oxigênio medicinal para utilização exclusiva em períodos de interrupção 
no fornecimento da energia elétrica; o cilindro acompanha válvula e 
regulador.
Marca: Philips / Respironics
Unidade: Diária
Valor Unitário: R$ 5,00

Lote: 02
Descrição: Locação do equipamento concentrador de Oxigênio; 
alimentação elétrica: 127/220 V; fluxômetro (fluxo variável de 0.5 
a 8 litros/minuto); umidificador; extensão nasal ou traqueal; com 
substituição mensal ou quando necessária, dos respectivos acessórios; 
cilindro backup com capacidade compreendida entre 4 m³ e 10 m³ de 
oxigênio medicinal para utilização exclusiva em períodos de interrupção 
no fornecimento da energia elétrica; o cilindro acompanha válvula e 
regulador.
Marca: VR Medical Caire
Unidade: Diária
Valor Unitário: R$ 10,30

Lote: 03
Descrição: Locação do equipamento concentrador de oxigênio portátil; 
alimentação elétrica: 127/220 V; bateria interna, com autonomia mínima 
de 03 horas; fluxômetro (fluxo variável de litros/minuto); umidificador; 
extensão nasal ou traqueal; com substituição mensal ou quando 
necessária, dos respectivos acessórios.

Marca: Philips / Respironics
Unidade: Diária
Valor Unitário: R$ 40,00

Lote: 04
Descrição: Locação do equipamento p/ tratamento dos distúrbios 
respiratórios e apneia do sono; alimentação elétrica: 127/220 V; 
desempenho do intervalo de pressão de funcionamento: 04 a 20 cm H2O; 
rampa de até 45 minutos; gorro e máscara de silicone nasal ou facial, 
com prendedor (de acordo com a prescrição médica); com substituição 
mensal ou quando necessária, dos respectivos acessórios.
Marca: Philips / Respironics
Unidade: Diária
Valor Unitário: R$ 4,20

Lote: 05
Descrição: Locação do equipamento p/ tratamento dos distúrbios 
respiratórios e apneia do sono; alimentação elétrica: 127/220 V; 
desempenho do intervalo de pressão de funcionamento: 04 a 20 cm H2O; 
rampa de até 45 minutos; - gorro e máscara de silicone nasal ou facial, 
com prendedor (de acordo com a prescrição médica); com substituição 
mensal ou quando necessária, dos respectivos acessórios; umidificador 
aquecido com reservatório de água.
Marca: Philips / Respironics
Unidade: Diária
Valor Unitário: R$ 9,60

PROCESSO N.º 38.520/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 229/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamento 
rodoviário (rolo compactador), destinado 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 26/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 770/17
Empresa: LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS 
EIRELI – EPP.

Lote: 01
Descrição: Rolo Compactador, vibratório pé de carneiro para solos, 
nova, ano de fabricação 2017 ou ano da compra; fabricação nacional; 
motor diesel; potência mínima 110 HP ou unidade equivalente; impacto 
dinâmico mínimo de 13,50 toneladas; peso operacional (mínimo) 10,00 
toneladas; peso módulo do cilindro mínimo de 5.000 kg; estrutura de 
proteção ROPS com toldo.
Marca: XCMG / XS122PDBR
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 315.966,00

PROCESSO N.º 30.636/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 201/17

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 26/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 771/17
Empresa: SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS  
LTDA – ME.
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COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Alimento em pó à base de soja diversos sabores. Ingredientes 
básicos: (laranja, abacaxi, morango com maça, pêssego, limão), 
enriquecido com vitaminas: a, c, b1, b2 e niacina, minerais: ferro e 
zinco, comprovado em laudo bromatológico. valores nutricionais 
mínimos por 100 g de produto: prot.: 2 g, ch: 85 g, vit. c: 60 mg, vct: 
360 kcal embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 1 
(um) quilo. embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada, 
com capacidade para 10 quilos. validade: mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 16,80

Lote: 05
Descrição: Mistura para preparo de bolo de cenoura com calda de 
chocolate, ingredientes básicos do bolo: açúcar, farinha de trigo 
enriquecido com ferro e ácido fólico, amido milho, gordura vegetal, ovo 
pó, leite em pó, cenoura em pó, fermento químico e corante natural. no 
preparo deverá ser acrescido apenas de água. ingredientes básicos da 
calda: açúcar, cacau em pó, leite em pó, amido, aroma natural idêntico 
de chocolate. valores nutricionais mínimos por 100 g do produto (bolo): 
vct: 380 kcal , ch: 70 g, proteína: 7 g valores nutricionais máximos 
por 100 g do produto (bolo): sódio: 360 mg e gorduras totais: 11 g 
rendimento mínimo: 24 porções de 60 grs. embalagem primária: sacos 
de polietileno leitoso contendo 900 g de pó do bolo e 100 g de pó de 
calda. embalagem secundária: caixas de papelão reforçada contendo 
de 10 kg validade mínima: 12 meses a partir da fabricação rotulagem 
deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,92

Lote: 06
Descrição: Mistura para preparo de bolo milho(tipo pamonha), 
ingredientes básicos bolo milho: açúcar, farinha de trigo e milho, 
gordura vegetal, leite em pó, ovo em pó, maltodextrina, sal, ferro, 
zinco. fermento químico, aroma natural de milho. no preparo deverá 
ser acrescido somente água. valores nutricionais mínimos por 100 g 
de produto: prot.: 7 g , ch: 69 g , lip. 8 g, vct.: 400kcal. rendimento 
aproximado de 30 fatias de 60 gramas. embalagem primária: sacos 
de polietileno leitoso contendo 1 kg. embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado e resistente, com capacidade para até 10 kg. validade: 
mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,92

Lote: 07
Descrição: Mistura para preparo de bolo sabor baunilha e chocolate tipo 
mármore, ingredientes básicos: açúcar, farinha de trigo, amido de milho, 
leite em pó, gordura vegetal, ovo em pó, cacau em pó, fermento em 
pó, aroma idêntico natural de chocolate e baunilha. ingredientes básicos 
do chocolate em pó. conter: ferro e zinco. no preparo o produto deverá 
ser acrescido somente de água. valores nutricionais mínimos por 100 
g de produto: prot.: 6 g, ch: 65 g, vct.: 400kcal, lip.: 9 g. rendimento 
aproximado de 20 fatias de 60 gramas. embalagem primária: sacos de 
polietileno leitoso de 1 quilo. embalagem secundária: caixa de papelão 
reforçado e resistente, com capacidade para até 10 quilos. validade: 
mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,71

Lote: 08

Descrição: Mistura para preparo de bolo sabor chocolate(tipo floresta 
negra), ingredientes básicos: açúcar, farinha de trigo, cacau, gordura 
vegetal, leite em pó, ovo em pó, sal, amido de milho, fermento químico, 
aroma natural de chocolate e baunilha e cereja. deverá conter ferro e 
zinco. ingredientes básicos das frutas: polpa de morango, amora, 
framboesa, aroma idêntico ao natural de frutas vermelhas e açúcar. 
no preparo deverá ser acrescido somente água. valores nutricionais 
mínimos por 100 g do bolo: prot: 8 g, c.h: 69 g, vct: 400kcal lip: 8 g. 
rendimento aproximado de 20 fatias de 60 gramas. embalagem primária: 
sacos de polietileno leitoso de 900 g de bolo e 100 g de frutas vermelhas 
cristalizadas. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado e 
resistente, com capacidade para até 10 quilos. validade: mínima de 06 
meses. 
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,92

Lote: 13
Descrição: Pó para o preparo de bebida láctea sabor chocolate com 
açúcares e gordura reduzido, ingredientes básicos: açúcar, leite em 
pó desnatado, cacau, maltodextrina, albumina de ovo, ferro, zinco, 
vitaminas a, c, b1, b2 e niacina e aromas idênticos ao natural de baunilha 
e chocolate. valores nutricionais mínimos por 100 gr do produto: 
prot.: 12 g, vct.: 320 kcal, ferro: 10 mg, zinco: 5 mg, vit. c: 42 mg. 
valores nutricionais máximo por 100 g do produto: ch máx. de: 57 g, 
gorduras totais máx. de: 6 g. rendimento mínimo: 48 porções de 200 
ml embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 2 kg. 
embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado contendo 
de 10 a 12 kg. validade: mínima do produto de 12 meses
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 23,80

Lote: 14
Descrição: Pó para preparo de bebida láctea sabor chocolate trufado, 
ingredientes básicos: açúcar, leite em pó, cacau, maltodextrina, albumina 
de ovo, ferro, zinco, vitaminas a, c, b1, b2 e niacina e aromas idênticos 
ao natural de baunilha e chocolate. valores nutricionais mínimos por 
100 gr do produto: prot.: 12 g, ch:70 g, gorduras totais: 6 g, vct.: 400 
kcal, ferro: 10 mg, zinco: 5 mg, vit.c: 42 mg. rendimento mínimo de: 
48 porções 200 ml embalagem primária: sacos de polietileno leitoso 
contendo 2 kg. embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, 
reforçado contendo de 10 a 12 kg. validade mínima do produto: de 06 
meses após fabricação.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 22,60

Lote: 15
Descrição: Pó para preparo de bebida láctea sabor morango com leite 
fermentado, ingredientes básicos: açúcar, leite em pó, amido modificado, 
leite fermentado em pó, aroma idêntico ao natural de morango e de 
iogurte, espessante e corante natural, enriquecido de vitaminas a, c, b1, 
b2 e niacina e minerais: ferro e zinco, comprovado em laudo. valores 
nutricionais mínimos por 100 gr: vct: 370 kcal, prot.: 12 g, ch: 70 g, 
gorduras totais: 1,0 g. embalagem primária: pacotes de polietileno 
leitoso de 2 quilos. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, 
lacrada e resistente, com capacidade para 10 a 12 quilos. validade: 
mínima de 6 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 23,70

Lote: 16
Descrição: Pó para preparo de bebida láctea sabor uva com leite 
fermentado, ingredientes básicos: açúcar, leite em pó, amido 
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modificado, leite fermentado em pó, aroma idêntico ao natural de uva 
e de iogurte, espessante e corante natural, enriquecido de vitaminas a, 
c, b1, b2 e niacina e minerais: ferro e zinco, comprovado em laudo. 
valores nutricionais mínimos por 100 gr: vct: 370 kcal, prot.: 12 g, ch: 
70 g, gorduras totais: 1,0 g. embalagem primária: pacotes de polietileno 
leitoso de 2 quilos. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, 
lacrada e resistente, com capacidade para 10 a 12 quilos. validade: 
mínima de 6 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 22,80

Lote: 17
Descrição: Pó para preparo de bolo tipo pão de queijo. Ingredientes 
básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, 
fécula de mandioca, leite em pó, queijo em pó, óleo de soja, sal, fermento 
químico, aroma natural de queijo. No preparo deverá ser acrescido 
apenas de água. Valores nutricionais mínimos por 100 g do produto: vct: 
360 kcal, ch: 60 g, proteína: 9 g valores nutricionais máximos por 100 g 
do produto: sódio: 1250 mg e gorduras totais: 10 g rendimento mínimo: 
28 porções de 60 grs. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso 
contendo 1 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada 
contendo de 10 kg. Validade mínima: 12 meses a partir da fabricação 
rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,95

Lote: 18
Descrição: Pó para preparo de purê de batata instantâneo (sabor 
manteiga), ingredientes básicos: batata em flocos desidratada, 
maltodextrina, leite em pó, gordura vegetal, sal, cebola e cúrcuma em 
pó, urucum, aroma natural idêntico de manteiga. o produto deverá ser 
preparado apenas com adição de água. valores nutricionais mínimos por 
100 g de produto: vct: 330 kcal, ch: 70 g, prot.:5 g. valores nutricionais 
máximos por 100 g do produto: sódio: 1140 mg e gorduras totais: 2,5 g. 
rendimento mínimo: 30 porções de 150 g. embalagem primária: sacos 
de polietileno leitoso com capacidade para 1 kg. embalagem secundária: 
caixas de papelão ondulado, reforçado com capacidade para até 10 kg. 
validade: mínima de 12 meses a partir da fabricação. rotulagem deverá 
seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 24,95

Lote: 19
Descrição: Pó para purê de batata com mandioquinha e cenoura. 
Ingredientes básicos; batata em flocos, mandioquinha e cenoura em pó, 
leite em pó, maltodrextrina, óleo de soja, sal, cebola e cúrcuma em pó, 
aroma natural idêntico de manteiga. O produto deverá ser preparado 
apenas com adição de água. Valores nutricionais mínimos por 100 g 
do produto: vct: 330 kcal, ch: 70 g, proteína: 5 g valores nutricionais 
máximos por 100 g do produto: sódio: 1140 mg e gorduras totais: 2,5 g 
rendimento mínimo: 30 porções de 150 grs. Embalagem primária: sacos 
de polietileno leitoso contendo 1 kg embalagem secundária: caixas de 
papelão reforçada contendo 10 kg validade mínima: 12 meses a partir da 
fabricação rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 24,95

COTA RESERVADA

Lote: 20
Descrição: Alimento em pó à base de soja diversos sabores. Ingredientes 
básicos: (laranja, abacaxi, morango com maça, pêssego, limão), 

enriquecido com vitaminas: a, c, b1, b2 e niacina, minerais: ferro e 
zinco, comprovado em laudo bromatológico. valores nutricionais 
mínimos por 100 g de produto: prot.: 2 g, ch: 85 g, vit. c: 60 mg, vct: 
360 kcal embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 1 
(um) quilo. embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada, 
com capacidade para 10 quilos. validade: mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 16,80
Lote: 24
Descrição: Mistura para preparo de bolo de cenoura com calda de 
chocolate, ingredientes básicos do bolo: açúcar, farinha de trigo 
enriquecido com ferro e ácido fólico, amido milho, gordura vegetal, ovo 
pó, leite em pó, cenoura em pó, fermento químico e corante natural. no 
preparo deverá ser acrescido apenas de água. ingredientes básicos da 
calda: açúcar, cacau em pó, leite em pó, amido, aroma natural idêntico 
de chocolate. valores nutricionais mínimos por 100 g do produto (bolo): 
vct: 380 kcal , ch: 70 g, proteína: 7 g valores nutricionais máximos 
por 100 g do produto (bolo): sódio: 360 mg e gorduras totais: 11 g 
rendimento mínimo: 24 porções de 60 grs. embalagem primária: sacos 
de polietileno leitoso contendo 900 g de pó do bolo e 100 g de pó de 
calda. embalagem secundária: caixas de papelão reforçada contendo 
de 10 kg validade mínima: 12 meses a partir da fabricação rotulagem 
deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,92

Lote: 25
Descrição: Mistura para preparo de bolo milho(tipo pamonha), 
ingredientes básicos bolo milho: açúcar, farinha de trigo e milho, 
gordura vegetal, leite em pó, ovo em pó, maltodextrina, sal, ferro, 
zinco. fermento químico, aroma natural de milho. no preparo deverá 
ser acrescido somente água. valores nutricionais mínimos por 100 
g de produto: prot.: 7 g, ch: 69 g, lip. 8 g, vct.: 400kcal. rendimento 
aproximado de 30 fatias de 60 gramas. embalagem primária: sacos 
de polietileno leitoso contendo 1 kg. embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado e resistente, com capacidade para até 10 kg. validade: 
mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,92

Lote: 26
Descrição: Mistura para preparo de bolo sabor baunilha e chocolate tipo 
mármore, ingredientes básicos: açúcar, farinha de trigo, amido de milho, 
leite em pó, gordura vegetal, ovo em pó, cacau em pó, fermento em 
pó, aroma idêntico natural de chocolate e baunilha. ingredientes básicos 
do chocolate em pó. conter: ferro e zinco. no preparo o produto deverá 
ser acrescido somente de água. valores nutricionais mínimos por 100 
g de produto: prot.: 6 g, ch: 65 g, vct.: 400kcal, lip.: 9 g. rendimento 
aproximado de 20 fatias de 60 gramas. embalagem primária: sacos de 
polietileno leitoso de 1 quilo. embalagem secundária: caixa de papelão 
reforçado e resistente, com capacidade para até 10 quilos. validade: 
mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,71

Lote: 27
Descrição: Mistura para preparo de bolo sabor chocolate(tipo floresta 
negra), ingredientes básicos: açúcar, farinha de trigo, cacau, gordura 
vegetal, leite em pó, ovo em pó, sal, amido de milho, fermento químico, 
aroma natural de chocolate e baunilha e cereja. deverá conter ferro e 
zinco. ingredientes básicos das frutas: polpa de morango, amora, 
framboesa, aroma idêntico ao natural de frutas vermelhas e açúcar. 
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no preparo deverá ser acrescido somente água. valores nutricionais 
mínimos por 100 g do bolo: prot: 8 g, c.h: 69 g, vct: 400kcal lip: 8 g. 
rendimento aproximado de 20 fatias de 60 gramas. embalagem primária: 
sacos de polietileno leitoso de 900 g de bolo e 100 g de frutas vermelhas 
cristalizadas. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado e 
resistente, com capacidade para até 10 quilos. validade: mínima de 06 
meses. 
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,92

Lote: 32
Descrição: Pó para o preparo de bebida láctea sabor chocolate com 
açúcares e gordura reduzido, ingredientes básicos: açúcar, leite em 
pó desnatado, cacau, maltodextrina, albumina de ovo, ferro, zinco, 
vitaminas a, c, b1, b2 e niacina e aromas idênticos ao natural de baunilha 
e chocolate. valores nutricionais mínimos por 100 gr do produto: 
prot.: 12 g, vct.: 320 kcal, ferro: 10 mg, zinco: 5 mg, vit. c: 42 mg. 
valores nutricionais máximo por 100 g do produto: ch máx. de: 57 g, 
gorduras totais máx. de: 6 g. rendimento mínimo: 48 porções de 200 
ml embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 2 kg. 
embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado contendo 
de 10 a 12 kg. validade: mínima do produto de 12 meses
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 23,80

Lote: 33
Descrição: Pó para preparo de bebida láctea sabor chocolate trufado, 
ingredientes básicos: açúcar, leite em pó, cacau, maltodextrina, albumina 
de ovo, ferro, zinco, vitaminas a, c, b1, b2 e niacina e aromas idênticos 
ao natural de baunilha e chocolate. valores nutricionais mínimos por 
100 gr do produto: prot.: 12 g, ch:70 g, gorduras totais: 6 g, vct.: 400 
kcal, ferro: 10 mg, zinco: 5 mg, vit.c: 42 mg. rendimento mínimo de: 
48 porções 200 ml embalagem primária: sacos de polietileno leitoso 
contendo 2 kg. embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, 
reforçado contendo de 10 a 12 kg. validade mínima do produto: de 06 
meses após fabricação.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 22,60

Lote: 34
Descrição: Pó para preparo de bebida láctea sabor morango com leite 
fermentado, ingredientes básicos: açúcar, leite em pó, amido modificado, 
leite fermentado em pó, aroma idêntico ao natural de morango e de 
iogurte, espessante e corante natural, enriquecido de vitaminas a, c, b1, 
b2 e niacina e minerais: ferro e zinco, comprovado em laudo. valores 
nutricionais mínimos por 100 gr: vct: 370 kcal, prot.: 12 g, ch: 70 g, 
gorduras totais: 1,0 g. embalagem primária: pacotes de polietileno 
leitoso de 2 quilos. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, 
lacrada e resistente, com capacidade para 10 a 12 quilos. validade: 
mínima de 6 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 23,70

Lote: 35
Descrição: Pó para preparo de bebida láctea sabor uva com leite 
fermentado, ingredientes básicos: açúcar, leite em pó, amido 
modificado, leite fermentado em pó, aroma idêntico ao natural de uva 
e de iogurte, espessante e corante natural, enriquecido de vitaminas a, 
c, b1, b2 e niacina e minerais: ferro e zinco, comprovado em laudo. 
valores nutricionais mínimos por 100 gr: vct: 370 kcal, prot.: 12 g, ch: 
70 g, gorduras totais: 1,0 g. embalagem primária: pacotes de polietileno 
leitoso de 2 quilos. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, 

lacrada e resistente, com capacidade para 10 a 12 quilos. validade: 
mínima de 6 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 22,80

Lote: 36
Descrição: Pó para preparo de bolo tipo pão de queijo. Ingredientes 
básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, 
fécula de mandioca, leite em pó, queijo em pó, óleo de soja, sal, fermento 
químico, aroma natural de queijo. No preparo deverá ser acrescido 
apenas de água. Valores nutricionais mínimos por 100 g do produto: vct: 
360 kcal, ch: 60 g, proteína: 9 g valores nutricionais máximos por 100 g 
do produto: sódio: 1250 mg e gorduras totais: 10 g rendimento mínimo: 
28 porções de 60 grs. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso 
contendo 1 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada 
contendo de 10 kg. Validade mínima: 12 meses a partir da fabricação 
rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,95

Lote: 37
Descrição: Pó para preparo de purê de batata instantâneo (sabor 
manteiga), ingredientes básicos: batata em flocos desidratada, 
maltodextrina, leite em pó, gordura vegetal, sal, cebola e cúrcuma em 
pó, urucum, aroma natural idêntico de manteiga. o produto deverá ser 
preparado apenas com adição de água. valores nutricionais mínimos por 
100 g de produto: vct: 330 kcal, ch: 70 g, prot.:5 g. valores nutricionais 
máximos por 100 g do produto: sódio: 1140 mg e gorduras totais: 2,5 g. 
rendimento mínimo: 30 porções de 150 g. embalagem primária: sacos 
de polietileno leitoso com capacidade para 1 kg. embalagem secundária: 
caixas de papelão ondulado, reforçado com capacidade para até 10 kg. 
validade: mínima de 12 meses a partir da fabricação. rotulagem deverá 
seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 24,95

Lote: 38
Descrição: Pó para purê de batata com mandioquinha e cenoura. 
Ingredientes básicos; batata em flocos, mandioquinha e cenoura em pó, 
leite em pó, maltodrextrina, óleo de soja, sal, cebola e cúrcuma em pó, 
aroma natural idêntico de manteiga. O produto deverá ser preparado 
apenas com adição de água. Valores nutricionais mínimos por 100 g 
do produto: vct: 330 kcal, ch: 70 g, proteína: 5 g valores nutricionais 
máximos por 100 g do produto: sódio: 1140 mg e gorduras totais: 2,5 g 
rendimento mínimo: 30 porções de 150 grs. Embalagem primária: sacos 
de polietileno leitoso contendo 1 kg embalagem secundária: caixas de 
papelão reforçada contendo 10 kg validade mínima: 12 meses a partir da 
fabricação rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 24,95

Ata de Registro de Preços n.º 772/17
Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI – EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 02
Descrição: Caldo de carne, ingredientes: sal, carne bovina em pó 
desidratada, amido de milho, óleo vegetal, proteína vegetal hidrolisada, 
extrato de levedura, cebola, alho, salsa. deverá ser isento de gordura 
vegetal hidrogenada e farinha de trigo. isento de glúten. valores 
nutricionais por 5 g de produto: vctmín.: 5 g, ch máx. 1,5 g, sódio máx. 
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de 1250 mg. rendimento por kg: 200 porções de 250 ml. embalagem 
primária: filme composto de polietileno leitoso, hermeticamente fechado, 
com capacidade para até 01 (um) quilo. embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado, lacradas com capacidade para 10 quilos. validade: 
mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 8,00

Lote: 03
Descrição: Caldo de galinha, ingredientes básicos: frango em pó 
desidratado, proteína vegetal hidrolisada, óleo vegetal, cebola, salsa, 
cúrcuma, sal, amido de milho. o produto deverá ser isento de gordura 
hidrogenada e farinha de trigo. isento de glúten. rendimento por quilo: 
200 porções de 250 ml. valores nutricionais por 5 g de produto: vct mín: 
5 kcal, ch: máx de 1,5 g e sódio máx. de 1250 mg validade mínima: 
12 meses. embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 
(um) quilo. embalagem secundária: caixas de papelão reforçado com 
capacidade para 10 quilos.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 8,00

Lote: 04
Descrição: Mistura para bolo sabor laranja/limão/maracujá, ingredientes 
básicos: açúcar, farinha de trigo, amido de milho, leite em pó, gordura 
vegetal, fermento em pó, ovo em pó, aroma natural de laranja ou limão 
ou maracujá. deverá conter ferro e zinco. no preparo o produto deverá 
ser acrescido somente água. valores nutricionais mínimos por 100 g de 
produto: prot.: 7 g, ch: 69 g, vct.: 400kcal, lip.:9 g. rendimento mínimo: 
20 fatias de 60 g. embalagem primária: sacos de polietileno leitoso de 
1 quilo. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado e resistente, 
com capacidade para até 10 quilos. validade: mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,71

Lote: 09
Descrição: Mistura para preparo de bolo sabor coco, ingredientes 
básicos: açúcar, farinha de trigo, amido de milho, leite em pó, gordura 
vegetal, ovo em pó, cacau em pó, fermento em pó, aroma idêntico ao 
natural de coco. conter: ferro e zinco. no preparo o produto deverá ser 
acrescido somente de água. valores mínimos por 100 g de produto: prot.: 
6 g, ch: 65 g, vct.: 400 kcal, lip.: 09 g. rendimento aproximado de 20 
fatias de 60 gramas. embalagem primária: sacos de polietileno leitoso de 
1 quilo. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado e resistente, 
com capacidade para até 10 quilos. validade: mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,71

Lote: 11
Descrição: Mistura para preparo de torta salgada ou bolo salgado, 
ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecido com ácido fólico e 
ferro, amido de milho, ovo em pó, leite em pó, sal, fermento químico, 
podendo ter queijo na composição. modo de preparo: o produto deverá 
ser adicionado água, podendo ser acrecido também de óleo. valores 
nutricionais por 100 g de produto: vct mín: 369 kcal, prot min.:15 
g. gordura total máx: 11 g, sódio máx. de 1070 mg, ch máx de 60 g 
rendimento mínimo 35 porções de 60 g. embalagem primária: pacotes 
de polietileno leitoso contendo 01(um)quilo. embalagem: secundária: 
caixas de papelão reforçado com capacidade para até 10 (dez) quilos.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,95

Lote: 12
Descrição: Pó para mingau sabor chocolate instantâneo, ingredientes 
básicos: açúcar, leite em pó, aroma idêntico natural de baunilha, cacau 
em pó, gordura vegetal, amido modificado, enriquecidos de vitaminas a, 
c, b1, b2 e niacina e minerais: ferro, zinco. valores nutricionais mínimos 
por 100 g do produto: prot: 9 g, vct: 400 kcal valores nutricionais 
máximos por 100 g do produto: sódio: 160 mg, gorduras totais: 8 g, ch: 
76 g o modo de preparo deverá ser: dissolvido em água fria ou gelada 
e bater no liquidificador por 3 a 4 min. rendimento mínima / kg de: 30 
porções de 120 g. embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso, 
contendo 01 quilo. embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas 
e resistentes, com capacidade para até 10 quilos. validade: mínima de 6 
meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,40

COTA RESERVADA
Lote: 21
Descrição: Caldo de carne, ingredientes: sal, carne bovina em pó 
desidratada, amido de milho, óleo vegetal, proteína vegetal hidrolisada, 
extrato de levedura, cebola, alho, salsa. deverá ser isento de gordura 
vegetal hidrogenada e farinha de trigo. isento de glúten. valores 
nutricionais por 5 g de produto: vctmín.: 5 g, ch máx. 1,5 g, sódio máx. 
de 1250 mg. rendimento por kg: 200 porções de 250 ml. embalagem 
primária: filme composto de polietileno leitoso, hermeticamente fechado, 
com capacidade para até 01 (um) quilo. embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçado, lacradas com capacidade para 10 quilos. validade: 
mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 8,00

Lote: 22
Descrição: Caldo de galinha, ingredientes básicos: frango em pó 
desidratado, proteína vegetal hidrolisada, óleo vegetal, cebola, salsa, 
cúrcuma, sal, amido de milho. o produto deverá ser isento de gordura 
hidrogenada e farinha de trigo. isento de glúten. rendimento por quilo: 
200 porções de 250 ml. valores nutricionais por 5 g de produto: vct mín: 
5 kcal, ch: máx de 1,5 g e sódio máx. de 1250 mg validade mínima: 
12 meses. embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 
(um) quilo. embalagem secundária: caixas de papelão reforçado com 
capacidade para 10 quilos.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 8,00

Lote: 23
Descrição: Mistura para bolo sabor laranja/limão/maracujá, ingredientes 
básicos: açúcar, farinha de trigo, amido de milho, leite em pó, gordura 
vegetal, fermento em pó, ovo em pó, aroma natural de laranja ou limão 
ou maracujá. deverá conter ferro e zinco. no preparo o produto deverá 
ser acrescido somente água. valores nutricionais mínimos por 100 g de 
produto: prot.: 7 g, ch: 69 g, vct.: 400kcal, lip.:9 g. rendimento mínimo: 
20 fatias de 60 g. embalagem primária: sacos de polietileno leitoso de 
1 quilo. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado e resistente, 
com capacidade para até 10 quilos. validade: mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,71

Lote: 28
Descrição: Mistura para preparo de bolo sabor coco, ingredientes 
básicos: açúcar, farinha de trigo, amido de milho, leite em pó, gordura 
vegetal, ovo em pó, cacau em pó, fermento em pó, aroma idêntico ao 
natural de coco. conter: ferro e zinco. no preparo o produto deverá ser 
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acrescido somente de água. valores mínimos por 100 g de produto: prot.: 
6 g, ch: 65 g, vct.: 400 kcal, lip.: 09 g. rendimento aproximado de 20 
fatias de 60 gramas. embalagem primária: sacos de polietileno leitoso de 
1 quilo. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado e resistente, 
com capacidade para até 10 quilos. validade: mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,71

Lote: 30
Descrição: Mistura para preparo de torta salgada ou bolo salgado, 
ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecido com ácido fólico e 
ferro, amido de milho, ovo em pó, leite em pó, sal, fermento químico, 
podendo ter queijo na composição. modo de preparo: o produto deverá 
ser adicionado água, podendo ser acrecido também de óleo. valores 
nutricionais por 100 g de produto: vct mín: 369 kcal, prot min.:15 
g. gordura total máx: 11 g, sódio máx. de 1070 mg, ch máx de 60 g 
rendimento mínimo 35 porções de 60 g. embalagem primária: pacotes 
de polietileno leitoso contendo 01(um)quilo. embalagem: secundária: 
caixas de papelão reforçado com capacidade para até 10 (dez) quilos.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,95

Lote: 31
Descrição: Pó para mingau sabor chocolate instantâneo, ingredientes 
básicos: açúcar, leite em pó, aroma idêntico natural de baunilha, cacau 
em pó, gordura vegetal, amido modificado, enriquecidos de vitaminas a, 
c, b1, b2 e niacina e minerais: ferro, zinco. valores nutricionais mínimos 
por 100 g do produto: prot: 9 g, vct: 400 kcal valores nutricionais 
máximos por 100 g do produto: sódio: 160 mg, gorduras totais: 8 g, ch: 
76 g o modo de preparo deverá ser: dissolvido em água fria ou gelada 
e bater no liquidificador por 3 a 4 min. rendimento mínima / kg de: 30 
porções de 120 g. embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso, 
contendo 01 quilo. embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas 
e resistentes, com capacidade para até 10 quilos. validade: mínima de 6 
meses.
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,40

Ata de Registro de Preços n.º 773/17
Empresa: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 10
Descrição: Mistura para preparo de manjar de coco com calda sabores: 
chocolate. Ingredientes básicos: Leite em pó integral, açúcar, amido de 
milho, coco ralado, sal, aroma natural de coco, enriquecido de vitaminas 
e minerais, comprovado em laudo. Ingredientes básicos para calda sabor 
chocolate: açúcar, cacau em pó, leite em pó, amido de milho, espessante, 
aroma natural de chocolate e baunilha. Ingredientes básicos para calda 
frutas vermelhas: açúcar, amido de milho, espessante, corante e aroma 
natural de frutas vermelhas. Valores nutricionais mínimos por 100 g de 
produto: Prot: 10 g, Lip:10 g, CH: 70 g, VCT: 410 kcal. Rendimento 
mínimo de 32 porções de 100 ml: Embalagem primária: pacotes de 
polietileno leitoso, contendo 01quilo. Embalagem secundária: caixas 
de papelão reforçadas e resistentes, com capacidade para até 16 quilos. 
Validade: mínima de 6 meses.
Unidade: KG
Marca: Apetite
Valor Unitário: R$ 17,90

Ata de Registro de Preços n.º 774/17
Empresa: G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

EIRELI – ME.

COTA RESERVADA

Lote: 29
Descrição: Mistura para preparo de manjar de coco com calda sabores: 
chocolate. Ingredientes básicos: Leite em pó integral, açúcar, amido de 
milho, coco ralado, sal, aroma natural de coco, enriquecido de vitaminas 
e minerais, comprovado em laudo. Ingredientes básicos para calda sabor 
chocolate: açúcar, cacau em pó, leite em pó, amido de milho, espessante, 
aroma natural de chocolate e baunilha. Ingredientes básicos para calda 
frutas vermelhas: açúcar, amido de milho, espessante, corante e aroma 
natural de frutas vermelhas. Valores nutricionais mínimos por 100 g 
de produto: Prot: 10 g, Lip:10 g, CH: 70 g, VCT: 410kcal.Rendimento 
mínimo de 32 porções de 100 ml: Embalagem primária: pacotes de 
polietileno leitoso, contendo 01quilo. Embalagem secundária: caixas 
de papelão reforçadas e resistentes, com capacidade para até 16 quilos. 
Validade: mínima de 6 meses.
Unidade: KG
Marca: Apetite
Valor Unitário: R$ 17,90

PROCESSO N.º 37.372/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 227/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
hospitalares, destinados ao uso do SAMU e das Unidades Básicas de 
Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 27/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 775/17
Empresa: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.

Lote: 03
Descrição: Cânula Endotraqueal com balão N° 5,0 com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: Tubo ou sonda endotraqueal 
indicado(A) para suporte ventilatório; Sonda translúcida e radiopaca 
confeccionada em plástico do tipo PVC (Policloreto de Vinila) atóxico, 
com curvatura anatômica; Graduação de 2 em 2 cm, com paredes e 
formas lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas; Balão 
piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão 
através de sua visualização; Balão piloto com paredes finas para selagem 
efetiva, com identificação de tamanho de tubo e graduação impressa em 
sua extensão; Válvula de segurança confeccionada em PVC atóxico, 
com conexão Luer em sua extremidade distal de fácil adaptação; tubo de 
insuflação resistente a dobras, termossensível e Cuff de baixa pressão; 
Extremidade do tubo arredondada e Atraumática; Olho de Murphy que 
minimiza o contato com a mucosa e aumento a distância da Carina da 
Traqueia; Embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico 
e abertura em pétalas (Permitindo fácil manuseio); Produto estéril – 
Uso único; Dimensões do tubo = 5,0 mm Diâmetro interno e demais 
dimensões proporcionais ao procedimento.
Marca: Vital Gold
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,44

Lote: 04
Descrição: Cânula Endotraqueal com balão n° 6,0 com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: Tubo ou sonda endotraqueal 
indicado(a) para suporte ventilatório; Sonda translúcida e radiopaca 
confeccionada em plástico do tipo PVC (Policloreto de Vinila) atóxico, 
com curvatura anatômica; Graduação de 2 em 2 cm, com paredes e 
formas lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas; Balão 
piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão 
através de sua visualização; Balão piloto com paredes finas para selagem 
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efetiva, com identificação de tamanho de tubo e graduação impressa em 
sua extensão; Válvula de segurança confeccionada em PVC atóxico, 
com conexão luer em sua extremidade distal de fácil adaptação; Tubo 
de insuflação resistente a dobras, termossensível e cuff de baixa pressão; 
extremidade do tubo arredondada e atraumática; Olho de Murphy que 
minimiza o contato com a mucosa e aumento a distância da carina da 
traqueia; Embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico 
e abertura em pétalas (permitindo fácil manuseio); Produto estéril – 
uso único; Dimensões do tubo = 6,0 mm diâmetro interno e demais 
dimensões proporcionais ao procedimento.
Marca: Vital Gold
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,44

Lote: 05
Descrição: Cânula Endotraqueal Com Balão N° 7,0 com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: Tubo ou sonda endotraqueal 
indicado(a) para suporte ventilatório; Sonda translúcida e radiopaca 
confeccionada em plástico do tipo PVC (Policloreto de Vinila) atóxico, 
com curvatura anatômica; Graduação de 2 em 2 cm, com paredes e 
formas lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas; Balão 
piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão 
através de sua visualização; Balão piloto com paredes finas para selagem 
efetiva, com identificação de tamanho de tubo e graduação impressa em 
sua extensão; Válvula de segurança confeccionada em PVC atóxico, 
com Conexão Luer em sua extremidade distal de fácil adaptação; Tubo 
de insuflação resistente a dobras, termossensível e Cuff de baixa pressão; 
Extremidade do tubo arredondada e Atraumática; Olho de Murphy que 
minimiza o contato com a mucosa e aumento a distância da carina da 
traqueia; Embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico 
e abertura em pétalas (Permitindo fácil manuseio); Produto estéril – 
Uso único; Dimensões do tubo = 8,0 mm diâmetro interno e demais 
dimensões proporcionais ao procedimento.
Marca: Vital Gold
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,44

Lote: 06
Descrição: Cânula Endotraqueal Com Balão N° 8,0 com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: Tubo ou sonda endotraqueal 
indicado(a) para suporte ventilatório; Sonda translúcida e radiopaca 
confeccionada em plástico do tipo PVC (Policloreto de Vinila) atóxico, 
com curvatura anatômica; Graduação de 2 em 2 cm, com paredes e 
formas lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas; Balão 
piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão 
através de sua visualização; Balão piloto com paredes finas para selagem 
efetiva, com identificação de tamanho de tubo e graduação impressa em 
sua extensão; Válvula de segurança confeccionada em PVC atóxico, 
com Conexão Luer em sua extremidade distal de fácil adaptação; Tubo 
de insuflação resistente a dobras, termossensível e Cuff de baixa pressão; 
Extremidade do tubo arredondada e Atraumática; Olho de Murphy que 
minimiza o contato com a mucosa e aumento a distância da carina da 
traqueia; Embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico 
e abertura em pétalas (Permitindo fácil manuseio); Produto estéril – 
Uso único; Dimensões do tubo = 8,0 mm diâmetro interno e demais 
dimensões proporcionais ao procedimento.
Marca: Vital Gold
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,39

Lote: 07
Descrição: Cânula Endotraqueal sem Balão n° 2,5 com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: tubo ou sonda endotraqueal indicado(a) 
para suporte ventilatório; Sonda translúcida e radiopaca confeccionada 
em plástico do tipo PVC (policloreto de vinila) atóxico, com curvatura 
anatômica; Graduação de 2 em 2 cm, com paredes e formas lisas 

possibilitando a passagem de sondas aspirativas; Extremidade do tubo 
arredondada e atraumática; Olho de Murphy que minimiza o contato 
com a mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; Embalagem 
atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétalas 
(permitindo fácil manuseio); Produto estéril – uso único; Dimensões do 
tubo = 2,5 mm diâmetro interno e demais dimensões proporcionais ao 
procedimento.
Marca: Vital Gold
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,34

Lote: 09
Descrição: Cânula Endotraqueal sem Balão n° 4,0 com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: Tubo ou sonda endotraqueal indicado(a) 
para suporte ventilatório; Sonda translúcida e radiopaca confeccionada 
em plástico do tipo PVC (Policloreto de Vinila) atóxico, com curvatura 
anatômica; Graduação de 2 em 2 cm, com paredes e formas lisas 
possibilitando a passagem de sondas aspirativas; Extremidade do tubo 
arredondada e atraumática; Olho de Murphy que minimiza o contato 
com a mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; Embalagem 
atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétalas 
(permitindo fácil manuseio); Produto estéril – uso único; Dimensões do 
tubo = 4,0 mm diâmetro interno e demais dimensões proporcionais ao 
procedimento.
Marca: Vital Gold
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,99

Ata de Registro de Preços n.º 776/17
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Lote: 08
Descrição: Cânula Endotraqueal sem Balão n° 3,0 com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: Tubo ou sonda endotraqueal indicado(a) 
para suporte ventilatório; Sonda translúcida e radiopaca confeccionada 
em plástico do tipo PVC (Policloreto de Vinila) atóxico, com curvatura 
anatômica; Graduação de 2 em 2 cm, com paredes e formas lisas 
possibilitando a passagem de sondas aspirativas; Extremidade do tubo 
arredondada e atraumática; Olho de Murphy que minimiza o contato 
com a mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; Embalagem 
atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétalas 
(permitindo fácil manuseio); Produto estéril – uso único; Dimensões do 
tubo = 3,0 mm diâmetro interno e demais dimensões proporcionais ao 
procedimento.
Marca: Solidor
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,00

Lote: 17
Descrição: Solução de Glicose 5% 500ml – Estéril, atóxica e Apirogênica 
sistema fechado – De acordo com a RDC Nº 29/2007.
Marca: Eurofarma
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,60

Ata de Registro de Preços n.º 777/17
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA EPP.

Lote: 13
Descrição: Eletrodo Pediátrico para DEA – Descartável com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: Eletrodo pediátrico para 
desfibrilador externo automático (DEA), compatível com o equipamento 
já existente - “aed plus / marca zoll”; Eletrodos do tipo “pediátricos 
pedi pad II”; material descartável – uso único. Eletrodo autoadesivo, 
pediátrico, para uso em crianças de 0 a 8 anos e/ou menores de 25 
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kg, compatível com o desfibrilador externo automático da marca Zoll 
modelo aedplus, confeccionado com gel condutor sólido em polímero 
adesivo e elemento condutivo em estanho. produzido em duas peças, 
tamanho pediátrico apropriado a fim de permitir o posicionamento 
ântero – posterior dos eletrodos no tórax e gráfico ilustrativo de 
posicionamento correto de cada eletrodo (esterno e ápice) no produto 
e na embalagem. embalagem: O produto deverá ser acondicionado 
em embalagem laminada que permita manter os eletrodos vedados e a 
conexão do cabo do eletrodo exteriorizada para permitir pré conexão 
ao aedplus sem violar a embalagem, reembalado de acordo com a 
praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Rotulado 
conforme a legislação em vigor. Deverá constar na embalagem: Nome 
do fabricante, CNPJ da empresa fabricante ou distribuidor, procedência, 
nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro 
no ministério da saúde. Condições gerais: indicar marca, fabricante e 
procedência do produto ofertado. O produto ofertado deverá ter garantia 
de um ano contra defeitos de fabricação. O produto que apresentar 
defeito de fabricação durante o período de garantia deverá ser trocado 
pelo fornecedor num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. O produto 
ofertado deverá atender aos dispositivos da lei nº 8078/90 (código de 
defesa do consumidor) e demais legislações.
Marca: Zoll
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.620,00

Lote: 15
Descrição: Reanimador Neonatal com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: Reanimador manual em silicone translúcido 
autoclavável completo; Reservatório de oxigênio neonatal com 
capacidade aproximada de 250 ml; Reanimador manual em silicone; 
Máscara de silicone; Kit reservatório em PVC; Válvula para reservatório 
e extensão de oxigênio; Registro na ANVISA.
Marca: Farmatex
Consumo Estimado Anual: 12
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 150,00

Ata de Registro de Preços n.º 778/17
Empresa: NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA – ME.

Lote: 14
Descrição: Kit parto emergencial embalagem única. Kit parto 
emergencial com as seguintes especificações técnicas mínimas: a) 
Acondicionado em embalagem única que permita fácil manuseio 
e identificação, com dimensões aproximadas de 25 cm x 10 cm x 15 
cm (C x L x A); b) Acompanha indispensavelmente: 03 unidades de 
máscara cirúrgica, 02 aventais cirúrgicos descartáveis, 01 par de luva 
cirúrgica 7,5, 01 par de luva cirúrgica 8,0 (itens de proteção individual 
da equipe); 02 unidades prendedor umbilical (clampeamento umbilical); 
02 dispositivo de identificação (mãe e neonato); Acessório de higiene 
(01 unidade de absorvente hospitalar e 01 unidade de fralda descartável 
infantil) 01 recipiente destinado a expurgo hospitalar e/ou transporte 
da placenta, 02 pacotes de compressa de gaze estéril 7,5 x 7,5 13 fios 
com 10 unidades, 01 lâmina de bisturi descartável N 22 com cabo, 01 
unidade de campo cirúrgico estéril 45x50cm. Data de validade dos itens 
com pelo menos 1/3 da validade total.
Marca: Ortopratika
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 69,90

Lote: 18
Descrição: Tala fácil em EVA EX GG 1,20 m x 12 cm material 
de imobilização para transporte de vítimas; Do tipo tala moldável 
aramada com finalidade de imobilização temporária de membros 
fraturados; Confeccionada em EVA antialérgico e grade metálica; grade 

confeccionada em arame de aço flexível com tratamento contra oxidação 
recoberto com 3 camadas de eva sendo 2 externas em eva antialérgico 
com espessura mínima de 7,5mm e uma terceira camada mais interna 
semi rígida com espessura aproximada de 15mm; A tala deve ser 
embalada em plástico resistente onde conste dados do fabricante.
Marca: Ortopratika
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 23,00

PROCESSO N.º 37.085/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 226/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
odontológicos – lista 12/2017, 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 27/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 779/17
Empresa: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI – ME.

Lote: 01
Descrição: Adesivo autocondicionante. Com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: sistema adesivo fotopolimerizável autocondicionante 
monocomponente; prime e adesivo combinados; compatível com 
cimentos duais, auto ou fotopolimerizável; baixa sensibilidade pós 
operatória; nano carga, liberação de flúor; uso universal; composto 
por 10-mdp, monômeros metacrílicos, estabilizantes, cargas inertes 
(nanopartículas de sílica), veículo – etanol; embalagem com quantidade 
não inferior a 5ml.
Unidade: FR
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 150,00

Lote: 03
Descrição: Alveolotomo curvo. 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$ 74,75

Lote: 04
Descrição: Alveoltomo reto. 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$ 74,75

Lote: 07
Descrição: Cera 7, rosa. Com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: composta por parafina, vaselina, óleo mineral, e corantes; 
apresentação em lâminas com espessura não superior a 1 mm; lâminas 
acondicionadas em embalagem com quantidade aproximada e não 
inferior a 18 lâminas; embalagem com peso aproximado e não inferior 
a 225 g.
Unidade: UN
Marca: Blue
Valor Unitário: R$ 10,99
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Lote: 12
Descrição: Evidenciador de placa bacteriana fr.120comp.
Unidade: FR
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 16,00

Lote: 16
Descrição: Gesso pedra especial tipo IV. Com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: endurecimento rápido; alta resistência mecânica; 
baixa expansão; microgranulado; apresentação em embalagem com 
peso não inferior a 1 kg.
Unidade: UN
Marca: Pasom
Valor Unitário: R$ 16,25

Lote: 17
Descrição: Hidróxido de cálcio. Contendo: 01 tubo de pasta base 13 g, 1 
tubo de pasta catalisadora 11 g e 1 bloco de mistura.
Unidade: UN
Marca: Technew
Valor Unitário: R$ 14,65

Lote: 18
Descrição: Ionômero de vidro forramento fotopolimerizável. Com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: composição: pó: fluorsilicato 
de cálcio, bário e alumínio,ácido poliacrílico e cargas inorgânicas; 
líquido: grupos dimetacrilatos, águadeionizada e catalisadores; 
fotopolomerizável; embalagem contendo 1 frasco de pó, com quantidade 
não inferior a 10gr. 1 frasco de líquido com quantidade não inferior a 5 
ml.
Unidade: KIT
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 86,65

Lote: 19
Descrição: Isolante de gesso, frasco com 500 ml.
Unidade: FR
Marca: Frantis
Valor Unitário: R$ 20,00

Lote: 20
Descrição: Kit de silicona de condensação. Com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: hidrocompatível; homogêneo; cor 
contrastante; alta precisão; kit composto de: silicona denso; composição; 
polisiloxano apresentação: pote com quantidade não inferior a 1000 gr; 
silicona fluido; composição: polisiloxano; apresentação: bisnaga com 
quantidade não inferior a 120 gr; catalisador; composição: alquil estanho 
siloxano; apresentação: bisnaga com quantidade não inferior a 50 gr.
Unidade: KIT
Marca: Technew
Valor Unitário: R$ 155,99

Lote: 21
Descrição: Mepivacaína sem vaso constritor. Com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: anestésico injetável local à base 
de cloridrato de mepivacaína a 3%; sem vaso constritor; isento de 
metilparabeno; caixa com quantidade não inferior a 50 tubetes de no 
mínimo 1,8 ml em cada tubete.
Unidade: CX
Marca: DFL
Valor Unitário: R$ 129,25

Lote: 22
Descrição: Oxido de zinco para forrador de cavidades pó frasco 50.
Unidade: FR

Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 6,14

Lote: 23
Descrição: Pasta de impressão à base de óxido de zinco e eugenol. Com 
as seguintes especificações técnicas mínimas: conjunto composto por 2 
bisnagas, sendo 1 bisnaga de pasta base e 1 bisnaga de pasta catalisadora; 
composição da pasta base: óxido de zinco e óleo vegetal; composição da 
pasta catalisadora: eugenol e resina vegetal; apresentação: caixa com 2 
bisnagas com quantidade aproximada e não inferior a 60 g cada.
Unidade: KIT
Marca: Technew
Valor Unitário: R$ 25,24

Lote: 24
Descrição: Pedra pomes para polimento;
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: pó abrasivo 
extrafino; baixa densidade; frasco com quantidade não superior a 100 gr.
Unidade: FR
Marca: Iodontosul
Valor Unitário: R$ 3,69

Lote: 26
Descrição: Silicona de condensação densa. Com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: hidrocompatível; homogêneo; cor 
contrastante; alta precisão; composição; polisiloxano; apresentação; 
pote com quantidade não inferior a 1000 gr.
Unidade: UN
Marca: Technew
Valor Unitário: R$ 69,79

Lote: 27
Descrição: Silicona de condensação fluida. Com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: hidrocompatível; homogêneo; cor 
contrastante; alta precisão; composição; polisiloxano; apresentação: 
bisnaga com quantidade não inferior a 120 gr.
Unidade: UN
Marca: Technew
Valor Unitário: R$ 44,89

Lote: 28
Descrição: Sistema de matriz seccional. Com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: indicado para restauração de classe II; kit composto 
por matrizes pré-formadas de aço inoxidável, grampo de aço-carbono 
niquelado e protetores de silicone; apresentação em kit com quantidade 
mínima de 25 matrizes sortidas, 1 grampo e 4 protetores. 
Unidade: KIT
Marca: TDV
Valor Unitário: R$ 176,33

Ata de Registro de Preços n.º 780/17
Empresa: DENTAL OPEN – COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA EPP.

Lote: 02
Descrição: Alginato livre de poeira. Com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: material de impressão a base de alginato de potássio 
e livre de poeiras excelente elasticidade, compatibilidade com o 
gesso, composição: alginato de potássio; sulfato de cálcio; diatomita; 
óxido de magnésio; tetrapirofosfáto de sódio; fluotitanato de potássio; 
polietilenoglicol; pigmentos; aroma; embalagem com quantidade não 
inferior a 400 gr.
Unidade: UN
Marca: Coltene
Valor Unitário: R$ 18,49
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Lote: 08
Descrição: Cera utilidade (lâminas) caixa com 5 unidades.
Unidade: CX
Marca: Technew
Valor Unitário: R$ 11,90

Lote: 10
Descrição: Cunhas de madeira. Caixa 100 unidades com as seguintes 
especificações técnicas mínimas: cunhas confeccionadas em madeira 
sicômoro; livre de farpas; disponível em no mínimo 5 modelos 
codificados por cores; cores estáveis que não manche resina e/ou dente; 
embalagem com quantidade não inferior a 100 unidades.
Unidade: CX
Marca: TDV
Valor Unitário: R$ 30,00

Lote: 11
Descrição: Escova interdental. Com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: possui formato cilíndrico/cônico para utilização em diferentes 
espaços entre os dentes; cilíndrica 3 mm / cônica de 3 a 7 mm; cerdas 
macias; cabo com trava universal para escova interdental.
Unidade: UN
Marca: Powerdent
Valor Unitário: R$ 1,50

Lote: 13
Descrição: Flúor em espuma. Com as seguintes especificações técnicas 
mínimas: apresentação em espuma (musse); sem gás propelente; 
acidulado; embalagem com quantidade não superior a 100 g. 
Unidade: FR
Marca: FGM
Valor Unitário: R$ 49,62

Lote: 14
Descrição: Gesso branco, comum, tipo II. Tipo beta. Com menor 
resistência mecânica e maior porosidade para uso odontológico. Pacote 
1 kg. Registro na ANVISA.
Unidade: PT
Marca: Quimidrol
Valor Unitário: R$ 6,50

Lote: 15
Descrição: Gesso pedra amarelo tipo III. Pacote 
com as seguintes especificações técnicas mínimas: 
endurecimento rápido; alta resistência a compressão 
apresentação em embalagem com peso não inferior a 1 kg (pacote).
Unidade: PT
Marca: Quimidrol
Valor Unitário: R$ 10,20

PROCESSO N.º 36.926/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 225/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos, 
listas 44/2017 e 45/2017, destinados ao atendimento de demandas 
judiciais da Secretaria Municipal da Saúde (com e sem marca), com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 27/12/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 781/17
Empresa: CM HOSPITALAR S.A.

Lote: 03
Descrição: Clobazan 20 mg Comprimido.
Marca: Sanofi-Aventis

Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,69

Lote: 07
Descrição: Clozapina 100 Mg, Comprimidos.
Marca: Novartis
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 3,53

Lote: 19
Descrição: Rituximabe 500 mg/50 ml, Frampôla Com 50 Ml.
Marca: Roche Oncologia 1
Unidade: FRP
Valor Unitário: R$ 5.177,14

Ata de Registro de Preços n.º 782/17
Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Lote: 10
Descrição: Dienogeste 2 Mg Comprimido, ( Ref. Allurene® ).
Marca: Bayer
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 5,15

Ata de Registro de Preços n.º 783/17
Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

Lote: 17
Descrição: Nortriptilina, Cloridrato 50 mg.
Marca: Novartis
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,753

Secretaria de Administração, aos 04 dias do mês de Setembro de 2018. 

Everaldo da Silva 
Diretor do Departamento de Compras e Licitações em Substituição

Divisão de Fiscalização Tributária

Razão Social: EDUARDO LEITE AMBRÓSIO OBRAS DE 
TERRAPLANAGEM – ME
Processo: 33.880/2012
CNPJ: 16.937.592/0001-02
Inscrição Municipal: 39.923

Notificação de Lançamento de ISS

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, através da Divisão de 
Fiscalização de Tributos, nos termos dos artigos 260, 261, 262 e 263 § 
2º do Código Tributário Municipal, notifica o interessado acima para 
que no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, 
apresente junto a Divisão de Fiscalização de Tributos a retificação e 
os comprovantes de pagamento / parcelamento do ISSQN - Simples 
Nacional nas competências 10/2014, 05, 10 e 11/2017 cujos valores 
de ISSQN das notas fiscais 04, 56, 70 71 e 73 foram indevidamente 
declarados com retenção, ou, se entender de direito, apresentar 
impugnação a presente Notificação.
Decorrido o prazo de impugnação resultará no lançamento de ofício dos 
referidos débitos em Divida Ativa do Município para fins de controle e 
cobrança administrativa e/ou judicial.
Para mais esclarecimentos, estamos à disposição na Divisão de 
Fiscalização de Tributos, sito à Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque 
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Jerônimo de Camargo – Atibaia – SP – Tel. (011) 4414-2730. E-mail: 
laparecida@atibaia.sp.gov.br.

Atibaia, 04 de setembro de 2018.

Luana Aparecida de Oliveira Silva
Fiscal de Tributos

Matrícula 9550

ANDRADE E MARÇAL TELAS E ARAMES LTDA - ME

Rua Lindolfo de Oliveira,50 
Jd. III Centenário – Atibaia – SP
CEP: 12.944-660
Processo : 2.369/2.010
CNPJ: 11.457.551/0001-03
ASSUNTO: Inscrição Municipal nº 35.624 - CANCELAMENTO 
DE OFÍCIO

Notificação de Cancelamento de Ofício

A Prefeitura da Estância de Atibaia, atarvés da Divisão de Fiscalização 
de Tributos, nos termos dos artigos: 260 à 263 do Código Tributário 
Municipal, notifica o interessado acima que no prazo de 15(quinze) 
dias contados da publicação deste Edital, apresente junto a Divisão de 
Fiscalização de Tributos os talonários de notas de papel série A de nº 
001 à 100 liberados em 03/03/2010.
Para mais esclarecimentos, estamos à disposição na Divisão de 
Fiscalização Tributária -  Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo 
de Camargo - Atibaia – SP – Tel. (011) 4414-2750. (e-mail): rbottini@
atibaia.sp.gov.br

Ricardo Bottini
Divisão de Fiscalização Tributária

DUILIO MARCONDES REIS

Processo : 25.302/2.010
CNPJ: 12.227.170/0001-92
ASSUNTO: Inscrição Municipal nº 36.366 - CANCELAMENTO 
DE OFÍCIO

Notificação de Cancelamento de Ofício

A Prefeitura da Estância de Atibaia, atarvés da Divisão de Fiscalização 
de Tributos, nos termos dos artigos: 260 à 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 de papel série A de nº 
001 à 100 liberados em 16/09/2010.
Para mais esclarecimentos, estamos à disposição na Divisão de 
Fiscalização Tributária -  Rua Bruno Sargiani, 100 – Parque Jerônimo 
de Camargo - Atibaia – SP – Tel. (011) 4414-2750. (e-mail): rbottini@
atibaia.sp.gov.br

Ricardo Bottini
Divisão de Fiscalização Tributária

Coordenadoria Especial de Meio 
Ambiente

EDITAL DE MULTA
Autuado(a): UMBERTO AURIEMA
Processo Administrativo nº: 24672/18
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 265

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 265 – 
sanção de MULTA - em 31/07/18, no valo de 800 UVRM’s (oitocentas 
Unidades de Valor de Referência do Município) pela reincidência na 
infração de queima de resíduos sólidos, imóvel sito na Av. Pref. Antônio 
Júlio de Toledo Garcia Lopes, nº 4915 – lote 246 da quadra “PGDV” – 
Jardim Estância Brasil, nos termos da Lei Municipal nº 4606/18, artigo 
3º, inciso III e artigo 4º § 6º. Para efeitos legais, foi lavrado o referido 
auto de infração, ficando o(a) autuado(a) ciente que deve oferecer 
recurso/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 ADVERTÊNCIA
Autuado(a): CLEITON RANGEL DA SILVA - ME
Processo Administrativo nº: 24670/18
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 267

Coordenadoria Especial de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância 
de Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar a autuada e/ou 
seu representante legal da lavratura do Auto de Infração Ambiental 
Municipal (AIAM) nº 267 – sanção de ADVERTÊNCIA - em 31/07/18, 
por queima de resíduos sólidos, imóvel sito na Rua Anízio Vieira da 
Silva s/nº, km 47,3 – sub-lote 07 - Rosário, nos termos da Lei Municipal 
nº 4606/18, artigo 3º, inciso I, artigo 4º § 3º, inciso I, alínea “a”. Para 
efeitos legais, foi lavrado o referido auto de infração, ficando a autuada 
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): NÉLSON KAUFMAN
Processo Administrativo nº: 26677/18 
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 284

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 
284 – sanção de MULTA - em 17/08/18, no valor de 7425 UVRM’s 
(setemil quatrocentas e vinte e cinco Unidades de Valor de Referência 
do Município) pela supressão de 28 (vinte e oito) indivíduos arbóreos 
exótico sem licença, em imóvel sito na Rua Cegonha , s/nº – lote 48 
da quadra “C” - Rancho Maringá I, nos termos da Lei Complementar 
764/17, artigo 17, § 2º cc. § 7º. Para efeitos legais, foi lavrado o referido 
auto de infração, ficando o(a) autuado(a) ciente que deve pagar a multa 
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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

Companhia de Saneamento Ambiental 
de Atibaia - SAAE

PORTARIA N° 039/2018-DS
De 03 de setembro de 2018

A Superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental de 
Atibaia – SAAE, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que 
lhe conferem o Estatuto Social da Companhia, bem como a Legislação 
Vigente.
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.º 4.814, de 09 
de novembro de 2005, alterado pelo Decreto Municipal n.º 6.303, de 19 
de outubro de 2010; 
CONSIDERANDO Relatório Final da Comissão de Sindicância, às fls 
26 a 31 do Processo Administrativo de Instauração de Sindicância n.º 
661/2018 –09/08/2018;
DETERMINA o arquivamento do referido processo, instaurado para 
apuração da autoria e materialidade dos fatos.
Art. 1°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA 
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – 
SAAE, Estado de São Paulo, aos três dias do mês de setembro de dois 
mil e dezoito.

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - 
SAAE

COMUNICADO

Em atendimento à Lei nº 8666/93, art. 16, comunicamos que a relação 
das compras feitas pela SAAE, no período de 1º a 31 de agosto de 2018, 
encontra-se afixada no “Quadro de Avisos” do saguão desta Companhia, 
situada na Praça Roberto Gomes Pedrosa nº 11 – Centro – Atibaia/SP, 
sendo o horário de expediente das 10h às 16h.

Atibaia, 04 de setembro de 2018.
Fabiane Cabral da Costa Santiago

– SUPERINTENDENTE

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – 
SAAE

EXTRATO MENSAL DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 

06/2018
Objeto: Registro De Preços De Materiais Hidráulicos III
Ata De Registro De Preços nº 19/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/07/2019)
Fornecedor: Hidralrica Distribuidora De Tubos E Conexões Eireli - ME

Lote: 3

Item: 3

Unidade: Rolo

Qtde. estimada anual: 15

Descrição: Cód. SAAE: 01.06.000013 - tubo de polietileno de alta 
densidade (PEAD), para distribuição e adução de agua, PE 100, de 
63mm, PN 16, SDR 11, conforme NBR 15561 e NTS 194. Nota 1 : 
o tubo deve ser fornecido na cor preta com listras azuis ou azul em 
bobina de 50 metros, amarrado com fita plástica de maneira a evitar 
que se desmonte durante o transporte, com seu respectivo comprimento 
marcado em suas extremidades. Nota 2 : o tubo deve ser fornecido com 
suas extremidades fechadas por dispositivos que proteja contra a entrada 
de corpos estranhos. Nota 3 : o tubo deve ser marcado de metro em 
metro de forma indelével e visível, através de impressão a quente, tipo 
hot - stamping em cor legível, com no mínimo os seguintes dizeres: 
a) mome e/ ou marca de identificação do fabricante; b) identificação 
comercial do composto utilizado na fabricação; c) classificação e tipo 
do composto ( PE 100 ); d) diâmetro externo nominal ( de 63mm ); e) 
os dizeres PN 16; f) código que permita rastrear a sua produção, tal que 
contemple um indicador relativo ao mês e ano da produção. Nota 5 : 
os requisitos, exames, métodos de ensaio para fabricação, inspeção na 
fabrica e recebimento dos tubos conforme NBR 15561.
Marca: POLITEJO

Preço Unitário: R$ 844,45

Preço Total: R$ 12.666,75

Item: 4

Unidade: Rolo

Qtde. estimada anual: 30

Descrição: Cód. SAAE: 01.06.000014 - tubo de polietileno de alta 
densidade (PEAD), para distribuição e adução de agua, PE 100, de 
63mm, PN 12,5, SDR 13,6, conforme NBR 15561 e NTS 194. Nota 
1: o tubo deve ser fornecido na cor preta com listras azuis ou azul em 
bobina de 50 metros, amarrado com fita plástica de maneira a evitar 
tensões adicionais aos tubos e que não se desmonte durante o transporte, 
com seu respectivo comprimento marcado em suas extremidades. 
Nota 2: o tubo deve ser fornecido com suas extremidades fechadas por 
dispositivos que proteja contra a entrada de corpos estranhos. Nota 3: o 
tubo deve ser marcado de metro em metro de forma indelével e visível, 
através de impressão a quente, tipo hot-stamping em cor legível, com 
no mínimo os seguintes dizeres: a) nome e/ou marca de identificação 
do fabricante; b) identificação comercial do composto utilizado na 
fabricação; c) classificação e tipo do composto (pe100); d) diâmetro 
externo nominal (de 63mm); e) os dizeres PN 12,5; f) código que 
permita rastrear a sua produção, tal que contemple um indicador relativo 
ao mês e ano da produção; nota 4: os requisitos, exames, métodos de 
ensaio para fabricação, inspeção na fabrica e recebimento dos tubos 
conforme NBR 15561.
Marca: POLITEJO

Preço Unitário: R$ 701,71
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Preço Total: R$ 21.051,30

Item: 5

Unidade: Rolo

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE: 01.06.000016 - tubo de polietileno de alta 
densidade (PEAD), para distribuição e adução de agua, PE 100, de 
90mm, PN 16, SDR 11, conforme NBR 15561 e NTS 194. Nota 1: o tubo 
deve ser fornecido na cor preta com listras azuis ou azul em bobina de 50 
metros, amarrado com fita plástica de maneira a evitar que se desmonte 
durante o transporte, com seu respectivo comprimento marcado em suas 
extremidades. Nota 2: o tubo deve ser fornecido com suas extremidades 
fechadas por dispositivos que proteja contra a entrada de corpos 
estranhos. nota 3: o tubo deve ser marcado de metro em metro de forma 
indelével e visível, através de impressão a quente, tipo hot-stamping em 
cor legível, com no mínimo os seguintes dizeres: a) nome e/ou marca 
de identificação do fabricante; b) identificação comercial do composto 
utilizado na fabricação; c) classificação e tipo do composto (pe100); d) 
diâmetro externo nominal (de 90mm); e) os dizeres PN 16; f) código que 
permita rastrear a sua produção, tal que contemple um indicador relativo 
ao mês e ano da produção; nota 5: os requisitos, exames, métodos de 
ensaio para fabricação, inspeção na fabrica e recebimento dos tubos 
conforme NBR 15561.
Marca: POLITEJO

Preço Unitário: R$ 1.709,03

Preço Total: R$ 34.180,60

Lote: 1

Item: 1

Unidade: Rolo

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 10.06.000002 - 01.06.000002 - tubo (PEAD) 
PE 80 para ramal predial 32 mm (1”), conforme ABNT NBR 15561. 
Rolo com 50 metros. A matéria prima utilizada para fabricação dos 
tubos devera ser virgem e para o fornecimento será exigida a certificação 
apresentada pelo fabricante. 
Marca: POLITEJO
Preço Unitário: R$295,39

Preço Total: R$1.476,95

Lote: 5

Item: 8

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 03.06.000002 - redução concêntrica soldável 
polietileno de alta densidade de eletrofusão com as seguintes 
características: 1) material: fabricado com resina tipo PE 100; 2) de: 90 
x 63mm; 3) classe de pressão: PN 16; 4) standard dimension ratio: SDR 
11; 5) fabricação: conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser fornecido 
em embalagem plástica reforçada e etiqueta com identificação, código 
e descrição. 7) nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses para defeito 
de fabricação.
Marca: GF 

Preço Unitário: R$48,86

Preço Total: R$244,30

Ata De Registro De Preços nº 20/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/07/2019)
Fornecedor: Infra Camp Comércio De Tubos, Conexões E Válvulas 
Eirelli EPP

Lote: 7

Item: 10

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE: 04.06.000007 - colarinho para flange soldável 
longo polietileno de alta densidade de eletrofusão com as seguintes 
características: 1) material: fabricado com resina tipo PE 100; 2) de: 
63mm; 3) classe de pressão: PN 16; 4) standard dimension ratio: SDR 
11; 5) fabricação: conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser fornecido 
em embalagem plástica reforçada e etiqueta com identificação, código 
e descrição. 7) nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses para defeito 
de fabricação
Marca: GEORG FISCHER

Preço Unitário: R$33,18

Preço Total: R$663,60

Item: 11

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 50

Descrição: Cód. SAAE 04.06.000012 - colarinho para flange soldável 
longo polietileno de alta densidade de eletrofusão com as seguintes 
características: 1) material: fabricado com resina tipo PE 100; 2) de: 
63mm; 3) classe de pressão: PN 10; 4) standard dimension ratio: SDR 
17; 5) fabricação: conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser fornecido 
em embalagem plástica reforçada e etiqueta com identificação, código 
e descrição. 7) nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses para defeito 
de fabricação
Marca: GEORG FISCHER
Preço Unitário: R$33,18

Preço Total: R$1.659,00

Item: 12

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 04.06.000013 - colarinho para flange soldável 
longo polietileno de alta densidade de eletrofusão com as seguintes 
características: 1) material: fabricado com resina tipo PE 100; 2) de: 
90mm; 3) classe de pressão: PN 10; 4) standard dimension ratio: SDR 
17; 5) fabricação: conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser fornecido 
em embalagem plástica reforçada e etiqueta com identificação, código 
e descrição. 7) nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses para defeito 
de fabricação.
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Marca: GEORG FISCHER
Preço Unitário: R$51,95

Preço Total: R$519,50

Item: 13

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE: 04.06.000014 - colarinho para flange soldável 
longo polietileno de alta densidade de eletrofusão com as seguintes 
características: 1) material: fabricado com resina tipo PE 100; 2) de: 
90mm; 3) classe de pressão: PN 16; 4) standard dimension ratio: SDR 
11; 5) fabricação: conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser fornecido 
em embalagem plástica reforçada e etiqueta com identificação, código 
e descrição. 7) nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses para defeito 
de fabricação.
Marca: GEORG FISCHER
Preço Unitário: R$61,49

Preço Total: R$1.229,80

Lote: 11

Item: 18

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE: 10.06.000006 - união de compressão, em 
polipropileno (PP), de 63 mm, PN 16.
Marca: AGRU

Preço Unitário: R$45,98

Preço Total: R$919,60

Ata De Registro De Preços nº 21/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/07/2019)
Fornecedor: JP Tecnologia E Representação Comercial Ltda

Lote: 4

Item: 6

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 150

Descrição: Cód. SAAE: 02.06.000005 - luva de correr soldável polietileno 
de alta densidade de eletrofusão com as seguintes características: 1) 
material: fabricado com resina tipo PE 100; 2) de: 63mm; 3) classe de 
pressão: PN 16; 4) standard dimension ratio: SDR 11; 5) fabricação: 
conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser fornecido em embalagem 
plástica reforçada e etiqueta com identificação, código e descrição. 7) 
nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses para defeito de fabricação
Marca: GF

Preço Unitário: R$20,47

Preço Total: R$3.070,50

Item: 7

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 50

Descrição: Cód. SAAE: 02.06.000007 - luva de correr soldável polietileno 
de alta densidade de eletrofusão com as seguintes características: 1) 
material: fabricado com resina tipo PE 100; 2) de: 90mm; 3) classe de 
pressão: PN 16; 4) standard dimension ratio: SDR 11; 5) fabricação: 
conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser fornecido em embalagem 
plástica reforçada e etiqueta com identificação, código e descrição. 7) 
nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses para defeito de fabricação
Marca: GF

Preço Unitário: R$32,26

Preço Total: R$1.613,00

Lote: 8

Item: 14

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 05.06.000004 - CAP soldável polietileno de alta 
densidade de eletrofusão com as seguintes características: 1) material: 
fabricado com resina tipo PE 100; 2) DN: 90mm; 3) classe de pressão: 
PN 16; 4) standard dimension ratio: SDR 11; 5) fabricação: conforme 
NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser fornecido em embalagem plástica 
reforçada e etiqueta com identificação, código e descrição. 7) nota 2: 
garantia mínima de 12 (doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GF
Preço Unitário: R$58,74

Preço Total: R$587,40

Lote: 9

Item: 15

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE: 08.06.000002 - curva 90º soldável polietileno 
de alta densidade de eletrofusão com as seguintes características: 1) 
material: fabricado com resina tipo PE 100; 2) de: 63mm; 3) classe de 
pressão: PN 16; 4) standard dimension ratio: SDR 11; 5) fabricação: 
conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser fornecido em embalagem 
plástica reforçada e etiqueta com identificação, código e descrição. 7) 
nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GF
Preço Unitário: R$71,65

Preço Total: R$1.433,00

Item: 16

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 08.06.000004 - curva 90º soldável polietileno 
de alta densidade de eletrofusão com as seguintes características: 1) 
material: fabricado com resina tipo PE 100; 2) de: 90mm; 3) classe de 
pressão: PN 16; 4) standard dimension ratio: SDR 11; 5) fabricação: 
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conforme NBR 15.593; 6) nota 1: deve ser fornecido em embalagem 
plástica reforçada e etiqueta com identificação, código e descrição. 7) 
nota 2: garantia mínima de 12 (doze) meses para defeito de fabricação.
Marca: GF
Preço Unitário: R$59,94

Preço Total: R$589,40

Ata De Registro De Preços nº 22/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/07/2019)
Fornecedor: Polierg Indústria E Comércio LTDA

Lote: 2

Item: 2

Unidade: Rolo

Qtde. estimada anual: 100

Descrição: Cód. SAAE: 01.06.000007 - tubo de polietileno de alta 
densidade (PEAD) cor azul, DN 20 mm, conforme normas NBR 15561 e 
NTS 048, rolo com 100 m. a matéria prima utilizada para fabricação dos 
tubos devera ser virgem e para o fornecimento será exigida a certificação 
apresentada pelo fabricante.
Marca: POLIERG

Preço Unitário: R$232,00

Preço Total: R$23.200

Ata De Registro De Preços nº 23/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/07/2019)
Fornecedor: Sanetam Comércio De Tubos E Conexões Ltda - ME

Lote: 6

Item: 9

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 2.000

Descrição: Cód. SAAE: 04.06.000001 - adaptador simples, em 
polipropileno (pp), cor preta, bitola de 20 mm x 3/4”, com garras em 
poliacetal (POM), anel de vedação em borracha nítrica (NBR), pressão 
de trabalho 1,6 MPA e extremidades: adaptador DN 20 mm e rosca 
macho 3/4”. Conforme NTS 179.
Marca: ESSA

Preço Unitário: R$1,28

Preço Total: R$2.560,00

Lote: 10

Item: 17

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 1.000

Descrição: Cód. SAAE: 10.06.000002 - união, em polipropileno (pp), 
cor preta, bitola de 20 mm, com garras em poliacetal (POM), anel de 
vedação em borracha nítrica (NBR), pressão de trabalho 1,6 MPA e 

extremidades: adaptador DN 20 mm. Conforme NTS 179.
Marca: ESSA
Preço Unitário: R$1,79

Preço Total: R$1.790,00

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 
05/2018
Objeto: Registro De Preços De Materiais Hidráulicos II
Ata De Registro De Preços nº 24/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/08/2019)
Fornecedor: Michele G. Da Silva Dos Santos – Comercial Hidraulica 
ME

Lote: 9

Item: 27

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 1.000

Descrição: Cód. SAAE: 13.05.000006 – TE de serviço integrado, 
articulado, para execução de ramais prediais de polietileno derivados de 
tubulações de rede de distribuição de agua em PVC, com as seguintes 
características: material: corpo e porca de acoplamento em polipropileno, 
garra de trava em poliacetal e elemento de vedação em borracha nitrílica 
entre 50 e 70 shore, revestimento interno com lixa ou lençol de borracha, 
ferramenta de corte deve ser monolítica, fabricada de um único material, 
em latão ou aço inoxidável, com diâmetro externo mínimo de 12 mm e 
com encaixe para chave de operação de formato sextavado adequado 
para chave hexagonal de 10 mm, cor: preto, tipo de conexão: bolsas tubo 
DN 50mm e saída junta mecânica DN 20 mm, angulo: 90 graus, pressão 
de trabalho: PN 16, fabricação: conforme ABNT NBR 15803 e NTS 
175. Deve ser fornecido em saco plástico invidualizado.
Marca: Hifersane

Preço Unitário: R$ 13,07999

Preço Total: R$ 13.079,99

Lote: 10

Item: 28

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 400

Descrição: Cód. SAAE: 13.05.000007 - TE de serviço integrado para 
uso em tubo de polietileno (PEAD), com as seguintes características: 
material: corpo e porca de acoplamento em polipropileno, garra de trava 
em poliacetal e elemento de vedação em borracha nitrílica entre 50 e 70 
shore, revestimento interno com lixa ou lençol de borracha, ferramenta 
de corte deve ser monolítica, fabricada de um único material, em latão 
ou aço inoxidável, com diâmetro externo mínimo de 12 mm e com 
encaixe para chave de operação de formato sextavado adequado para 
chave hexagonal de 10 mm, cor: preto, tipo de conexão: bolsas tubo de 
63 mm e saída junta mecânica DN 20 mm, angulo: 90 graus, pressão de 
trabalho: PN 16, fabricação: conforme ABNT NBR 15803 e NTS 175.
Marca: Hifersane
Preço Unitário: R$ 13,929975

Preço Total: R$ 5.571,99
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Lote: 12

Item: 32

Unidade: Kit

Qtde. estimada anual: 1.000

Descrição: Cód. SAAE: 14.05.000001 - Kit Cavalete de PVC, DN 3/4” 
para ramais prediais, conforme NBR 10925. composição: 04 (quatro) 
cotovelos PVC rosca branco 3/4” x 90º com reforço metálico; 01 (um) 
plug PVC rosca branco 3/4” conforme NBR 9821; sendo que todos 
anteriores deverão ser fabricados conforme pecp34, com extremidades 
roscáveis conforme isso 7/1; 02 (dois) tubos aletados rosca branco 3/4” 
com reforço metálico; 01 (um) registro esfera com borboleta, em PVC 
rígido, cor marrom, bitola 3/4”, rosca conforme NBR 11306; e 01 (um) 
rolo de fita veda rosca 18 mm x 25 metros, de politetrafluoretileno 
conforme NBR 16368.
Marca: Hifersane
Preço Unitário: R$ 19,55

Preço Total: R$ 19.550,00

Lote: 13

Item: 33

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 4.500

Descrição: Cód. SAAE: 15.05.000006 - registro de esfera com borboleta, 
em PVC rígido, cor marrom, bitola 3/4”, duas extremidades externas 
roscáveis, conforme NBR 1130
Marca: Hifersane
Preço Unitário: R$ 2,84

Preço Total: R$ 12.780,00

Lote: 14

Item: 34

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 4.500

Descrição: Cód. SAAE: 15.05.000007 - registro rápido passeio, para 
ligação ramal predial, em PVC rígido, cor azul, bitola 20 mm, com garras 
em poliacetal (POM), esfera e haste em poliacetal (POM), batentes 
laterais da esfera em poliuretano (PU), anel de vedação em borracha 
nítrica (NBR), acionamento: cabeça quadrada, pressão de trabalho 1,6 
MPA e extremidades: adaptador DN 20 mm. Conforme norma técnica 
ABNT NBR 11306.
Marca: Hifersane
Preço Unitário: R$ 4,50

Preço Total: R$ 20.250,00

Ata De Registro De Preços nº 25/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/08/2019)
Fornecedor: Ph Conexões Para Saneamento Ltda - EPP

Lote: 1

Item: 1

Unidade: Tubo

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000006 - tubo de PVC rígido, junta 
elástica, com ponta e bolsa (PBA) para adutoras e redes de agua 
conforme norma técnica da ABNT: ce02: 11102- 006, DN 140mm e de 
160mm, classe 20, barra de 6 metros, acompanhado com o respectivo 
anel.
Marca: VTR

Preço Unitário: R$ 540,00

Preço Total: R$ 5.400,00

Lote: 2

Item: 2

Unidade: Tubo

Qtde. estimada anual: 50

Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000007 - Tubo, PVC soldável, marrom, 
bitola DN 25 mm, conforme NBR 5648, barra com 6 metros.
Marca: MULTILIT
Preço Unitário: R$ 13,40

Preço Total: R$ 670,00

Item: 3

Unidade: Tubo

Qtde. estimada anual: 50

Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000013 - Tubo, de PVC branco, roscável, 
bitola ³/4”, conforme norma PECP-34, com duas extremidades roscáveis 
macho conforme ISO 7/1, para pressão de serviço de 7,5kgf/cm² a 20°, 
barra com 6 metros
Marca: MULTILIT
Preço Unitário: R$ 22,98

Preço Total: R$ 1.149,00

Item: 4

Unidade: Tubo

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000014 - Tubo, de PVC branco, roscável, 
bitola 1”, conforme norma PECP-34, barra com 6 metros.
Marca: MULTILIT
Preço Unitário: R$ 32,90

Preço Total: R$ 329,00

Lote: 4

Item: 6

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 600
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Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000002 - Luva de correr PVC rígido PBA 
com bolsas e junta elástica para tubos de PVC rígido PBA classe 20 
conforme NBR 5647, diâmetro externo nominal 60 mm (2”), injetado 
conforme NBR 10351, acompanhada com anéis. 
Marca: PESCARA
Preço Unitário: R$ 5,88

Preço Total: R$ 3.528,00

Item: 7

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 50

Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000004 - Luva de correr PVC rígido PBA 
com bolsas e junta elástica para tubos de PVC rígido PBA classe 20 
conforme NBR 5647, diâmetro externo nominal 85 mm (3”), injetado 
conforme NBR 10351, acompanhada com anéis.
Marca: PESCARA
Preço Unitário: R$ 14,09

Preço Total: R$ 704,50

Item: 8

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 50

Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000005 - Luva de correr de PVC rígido 
PBA com bolsas junta elástica, conforme NBR 5647, para tubos de PVC 
PBA de diâmetro externo nominal 110 mm (4”), injetada classe 20, 
conforme NBR 10351, acompanhada de anel.
Marca: PESCARA
Preço Unitário: R$ 22,60

Preço Total: R$ 1.130,00

Item: 9

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000006 - luva de correr de PVC rígido 
PBA com bolsas junta elástica, conforme NBR 5647, para tubos de PVC 
PBA de diâmetro externo nominal 160 mm (6”), moldada classe 20, 
conforme NBR 10351 acompanhada com anéis.
Marca: MULTICONEXÕES
Preço Unitário: R$ 47,19

Preço Total: R$ 471,90

Ata De Registro De Preços nº 26/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/08/2019)
Fornecedor: Sanetam Comércio De Tubos E Conexões Ltda

Lote: 3

Item: 5

Unidade: Tubo

Qtde. estimada anual: 100

Descrição: Cód. SAAE: 01.05.000018 - Tubo de PVC rígido de seção 
circular para esgoto predial e ventilação conforme NBR 5688, na cor 
branca, diâmetro externo nominal 110 mm (4”) com ponta bolsa e junta 
elástica, barra com 6 metros. fornecer com os respectivos anéis de 
borracha.
Marca: PLASTILIT
Preço Unitário: R$ 48,88

Preço Total: R$ 4.888,00

Lote: 5

Item: 10

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 300

Descrição: Cód. SAAE: 05.01.000018 - Luva, PVC soldável, marrom, 
bitola 25 mm, conforme NBR 5648.
Marca: PLASTILIT
Preço Unitário: R$ 0,32

Preço Total: R$ 96,00

Item: 11

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 2.000

Descrição: Cód. SAAE: 02.05.000021 - Luva de PVC, fabricação 
conforme pecp34, com extremidades roscáveis conforme ISO 7/1, para 
pressão de serviço de 7,5 kgf/ cm² a 20°c, bitola 3/4”. 
Marca: PLASTILIT 
Preço Unitário: R$ 0,74
Preço Total: R$ 1.480,00

Lote: 6

Item: 12

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 03.05.000002 - Redução de PVC PBA rígido 
com ponta e bolsa junta elástica DEN 85 x 60 mm, conforme NBR 
5647, para tubo de PVC PBA, injetada classe 20, conforme NBR 10351, 
acompanhada de anel.
Marca: AMANCO
Preço Unitário: R$ 12,35

Preço Total: R$ 123,50

Item: 13

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 700

Descrição: Cód. SAAE: 04.05.000006 - Adaptador, PVC, soldável, 
curto, com bolsa e rosca, bitola 25 mm x 3/4”, conforme NBR 5648
Marca: PLASTILIT
Preço Unitário: R$0,30

Preço Total: R$ 210,00
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Item: 14

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE: 04.05.000007 - adaptador, PVC, soldável, 
curto, com bolsa e rosca, bitola 32 mm x 1”, conforme NBR 5648.
Marca: PLASTILIT
Preço Unitário: R$ 0,91

Preço Total: R$ 18,20

Item: 15

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 04.05.000010 - Adaptador, PVC, soldável, 
curto, com bolsa e rosca, bitola 60 mm x 2”, conforme NBR 5648.
Marca: PLASTILIT
Preço Unitário: R$ 3,36

Preço Total: R$ 33,60

Item: 16

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 60

Descrição: Cód. SAAE: 05.05.000001 - CAP de extremidade em PVC 
rígido PBA, DN 50/de 60mm, com junta elástica, conforme NBR 5647, 
para utilização em tubo PVC rígido PBA de 60 mm, injetada classe 20 
mm, conforme NBR 10351, acompanhada com anel.
Marca: ASPERBRAS
Preço Unitário: R$ 3,23

Preço Total: R$ 193,80

Lote: 7

Item: 17

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 30

Descrição: Cód. SAAE: 06.05.000001 - Tee PVC rígido PBA com bolsas 
e junta elástica, para tubos de PVC rígido PBA classe 20 conforme NBR 
5647, diâmetro externo nominal 60 mm (2”), injetado conforme NBR 
10351, acompanhado com aneis.
Marca: ASPERBRAS
Preço Unitário: R$ 9,36

Preço Total: R$ 280,80

Item: 18

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE 06.05.000003 - TEE PVC rígido PBA com bolsas 
e junta elástica, para tubos de PVC rígido PBA classe 20 conforme NBR 
5647, diâmetro externo nominal 85 mm (3”), injetado conforme NBR 
10351, com anéis.

Marca: ASPERBRAS
Preço Unitário: R$ 25,21

Preço Total: R$ 504,20

Item: 19

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 60

Descrição: Cód. SAAE 06.05.000008 - Tee, PVC soldável, marrom, 
bitola 25 mm. Conforme NBR 5648.
Marca: PLASTILIT
Preço Unitário: R$ 0,45

Preço Total: R$ 27,00

Item: 20

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE 08.05.000001 - curva de PVC rígido PBA com 
22 graus e trinta minutos, ponta - bolsa e junta elástica para tubos de 
PVC de diâmetro externo nominal 60 mm (2”) conforme NBR 5647, 
moldada classe 15, conforme NBR 10351. acompanhada de anéis.
Marca: UNITUBOS
Preço Unitário: R$ 10,87

Preço Total: R$ 108,70

Item: 21

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE 08.05.000002 - curva de PVC rígido PBA 45 
graus, DN 50/60 mm com ponta bolsa e junta elástica, conforme NBR 
5647, para tubos de PVC diâmetro externo nominal 60 (2”) moldada 
classe 15, conforme NBR 10351, acompanhada com anel.
Marca: ASPERBRAS
Preço Unitário: R$ 6,17

Preço Total: R$ 61,70

Item: 22

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 15

Descrição: Cód. SAAE 08.05.000003 - curva de PVC rígido PBA, DN 
50/60 mm, 90°, com ponta, bolsa e junta elástica, conforme NBR 5647, 
para tubos de PVC de diâmetro externo nominal 60 mm (2”) moldada 
classe 15 conforme NBR 10351, acompanhada com anel.
Marca: ASPERBRAS
Preço Unitário: R$ 7,88

Preço Total: R$ 118,20

Lote: 8

Item: 23

Unidade: Peça
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Qtde. estimada anual: 600

Descrição: Cód. SAAE 09.05.000005 - cotovelo, PVC, soldável marrom, 
bitola 25 mm x 90°, conforme NBR 5648
Marca: PLASTILIT
Preço Unitário: R$ 0,255

Preço Total: R$ 153,00

Item: 24

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 2.000

Descrição: Cód. SAAE 09.05.000014 - cotovelo PVC, fabricação 
conforme pecp34, com extremidades roscáveis conforme ISO 7/1, para 
pressão de serviço de 7,5kgf/cm² a 20°c, bitola 3/4” x 90°, com anel de 
reforço de alumínio nas extremidades.
Marca: POLIERG
Preço Unitário: R$ 2,40

Preço Total: R$ 4.800,00

Item: 25

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE 12.02.000006 - niple, de ferro galvanizado, 
bitola 2”, com rosca, NBR 5580.
Marca: KA
Preço Unitário: R$ 12,345

Preço Total: R$ 246,90

Item: 26

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 1.000

Descrição: Cód. SAAE 12.05.000002 - Niple PVC, fabricação conforme 
pecp34, com extremidades roscáveis conforme ISO 7/1, para pressão de 
serviço de 7,5kgf/cm² a 20°, bitola 3/4”.
Marca: PLASTILIT
Preço Unitário: R$ 0,43

Preço Total: R$ 430,00

Lote: 11

Item: 30

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 50

Descrição: Cód. SAAE 13.05.000013 - Te de serviço integrado, 
articulado, para execução de ramais prediais de polietileno derivados de 
tubulações de rede de distribuição de agua em PVC, com as seguintes 
características: material: corpo e porca de acoplamento em polipropileno, 
garra de trava em poliacetal e elemento de vedação em borracha nitrílica 
entre 50 e 70 shore, revestimento interno com lixa ou lençol de borracha, 
ferramenta de corte deve ser monolítica, fabricada de um único material, 
em latão ou aço inoxidável, com diâmetro externo mínimo de 12 mm e 

com encaixe para chave de operação de formato sextavado adequado 
para chave hexagonal de 10 mm, cor: preto, tipo de conexão: bolsas tubo 
DN 75mm e saída junta mecânica DN 20 mm, angulo: 90 graus, pressão 
de trabalho: PN 16, fabricação: conforme ABNT NBR 15803 e NTS 
175. Deve ser fornecido em saco plástico invidualizado.
Marca: ESSA
Preço Unitário: R$ 19,10

Preço Total: R$ 955,00

Lote: 15

Item: 35

Unidade: Rolo

Qtde. estimada anual: 4.500

Descrição: Cód. SAAE 36.01.000003 - fita veda rosca 18 mm x 25 
metros, de politetrafluoretileno conforme NBR 16368:2015.
Marca: TECNOFITA
Preço Unitário: R$ 2,119996

Preço Total: R$ 9.539,98

Lote: 16

Item: 31

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 30

Descrição: Cód. SAAE 13.05.000015 - te de serviço integrado para 
uso em tubo de polietileno (PEAD), com as seguintes características: 
material: corpo e porca de acoplamento em polipropileno, garra de trava 
em poliacetal e elemento de vedação em borracha nitrílica entre 50 e 70 
shore, revestimento interno com lixa ou lençol de borracha, ferramenta 
de corte deve ser monolítica, fabricada de um único material, em latão 
ou aço inoxidável, com diâmetro externo mínimo de 12 mm e com 
encaixe para chave de operação de formato sextavado adequado para 
chave hexagonal de 10 mm, cor: preto, tipo de conexão: bolsas tubo de 
90 mm e saída junta mecânica DN 20 mm, angulo: 90 graus, pressão de 
trabalho: PN 16, fabricação: conforme ABNT NBR 15803 e NTS 175.
Marca: DOAL PLASTIC
Preço Unitário: R$ 55,43

Preço Total: R$ 1.662,90

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 
04/2018
Objeto: Registro De Preços De Materiais Hidráulicos I
Ata De Registro De Preços nº 27/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/08/2019)
Fornecedor: AVK Válvulas Do Brasil Ltda

Lote: 8

Item: 31

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 50

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000009 - Válvula de gaveta com cunha 
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maciça em ferro fundido revestida de borracha. Classe de pressão 1,6 
MPA, padrão construtivo conforme norma NBR 14968. Acionamento 
por cabeçote, extremidades com bolsa junta elástica conforme NBR 
7674, para tubos de PVC DN 50mm conforme NBR 7675. Acompanhado 
de anéis.
Marca: AVK

Preço Unitário: R$ 211,01

Preço Total: R$ 10.550,50

Item: 32

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 6

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000010 - Válvula de gaveta com cunha 
maciça em ferro fundido revestida de borracha. Classe de pressão 1,6 
MPA, padrão construtivo conforme norma NBR 14968. Acionamento 
por cabeçote, extremidades com bolsa junta elástica conforme NBR 
7674, para tubos de PVC DN 75mm conforme NBR 7675. Acompanhado 
de anéis.
Marca: AVK

Preço Unitário: R$ 291,39

Preço Total: R$ 1.748,34

Item: 33

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 12

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000011 - Válvula de gaveta com cunha 
maciça em ferro fundido revestida de borracha. Classe de pressão 1,6 
MPA, padrão construtivo conforme norma NBR 14968. Acionamento por 
cabeçote, extremidades com bolsa junta elástica conforme NBR 7674, 
para tubos de PVC DN 100mm conforme NBR 7675. Acompanhado de 
anéis.
Marca: AVK

Preço Unitário: R$ 408,26

Preço Total: R$ 4.899,12

Ata De Registro De Preços nº 28/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/08/2019)
Fornecedor: Infra-Camp Comercio De Tubos, Conexões E Válvulas 
Eireli

Lote: 4

Item: 19

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 04.01.000002 - Adaptador em ferro fundido 
dúctil com ponta, bolsa e junta elástica para interligação de rede de ferro 
com rede PVC, DN 75 mm x DN 75 mm, conforme NBR 7675 e bolsa 
conforme NBR 5647 (EB181) AD (JC) x PBA (JE).
Marca: INAPI

Preço Unitário: R$ 53,33

Preço Total: R$ 266,65

Item: 20

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 30

Descrição: Cód. SAAE: 04.05.000001 - adaptador de PVC PBA 
rígido para interligação de tubos de ferro fundido para PVC conforme 
NBR 5647 diâmetros: nominal 50 mm, externo 60mm (ferro x PVC). 
Comprimento: 210mm. Injetada classe 20, conforme NBR 10351, 
acompanhado de anel de borracha.
Marca: TIGRE
Preço Unitário: R$ 16,26

Preço Total: R$ 487,80

Item: 21

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 3

Descrição: Cód. SAAE: 05.01.000004 - Cap de ferro fundido dúctil, 
DN 150mm (conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas junta elástica 
(conforme NBR 7674). Fornecer com anel de borracha (conforme 
NBR 7676), deverão estar fundidos, em alto relevo, em sua superfície 
externa: o nome ou a marca do fabricante, o ano de fabricação e o DN 
correspondente. Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de 
fabricação, ou seja, do ano corrente ou imediatamente anterior.

Marca: INAPI

Preço Unitário: R$ 118,35

Preço Total: R$ 355,05

Item: 22

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 08.01.000004 - curva em ferro fundido dúctil 
com bolsas, junta elástica, DN 100mm x 90 graus conforme NBR 
7675/88, bolsas conforme NBR 7674/88, com anéis conforme NBR 
7676/88 (CBBJE).

Marca: INAPI

Preço Unitário: R$ 153,55

Preço Total: R$ 1.535,50

Ata De Registro De Preços nº 29/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/08/2019)
Fornecedor: Italy Válvulas E Metais Eireli

Lote: 11

Item: 36

Unidade: Peça
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Qtde. estimada anual: 200

Descrição: Cód. SAAE: 15.04.000001 - registro de gaveta de liga de 
cobre para instalações hidráulicas e prediais conforme NBR 15705 e 
14580, com roscas internas na entrada e saída conforme NBR NM ISO 
7-1, acionamento por volante, diâmetro nominal 20 mm( ³/4”). marcação 
indelével com nome ou marca do fabricante, DN e fluxo do liquido.
Marca: IVM
Preço Unitário: R$ 17,73

Preço Total: R$ 3.546,00

Item: 37

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE: 15.04.000002 - registro de gaveta de liga de 
cobre para instalações hidráulicas e prediais conforme NBR 15705 e 
14580, com roscas internas na entrada e saída conforme NBR NM ISO 
7-1, acionamento por volante, diâmetro nominal 25 mm (1”). marcação 
indelével com nome ou marca do fabricante, DN e fluxo do liquido.
Marca: IVM
Preço Unitário: R$ 31,90

Preço Total: R$ 638,00

Item: 38

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 15.04.000004 - registro de gaveta de liga de 
cobre para instalações hidráulicas e prediais conforme NBR 15705 e 
14580, com roscas internas na entrada e saída conforme NBR NM ISO 
7-1, acionamento por volante, diâmetro nominal 50 mm (2”). marcação 
indelével com nome ou marca do fabricante, DN e fluxo do liquido.
Marca: IVM
Preço Unitário: R$ 118,41

Preço Total: R$ 1.184,10

Item: 41

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 15.04.000032 - registro de gaveta de liga de 
cobre para instalações hidráulicas e prediais conforme NBR 15705 
e 14580, com roscas internas na entrada e saída conforme NBR NM 
ISO 7-1, acionamento por volante, diâmetro nominal 75 mm (2 1/2”), 
marcação Indelével com nome ou marca do fabricante, DN e fluxo do 
liquido.
Marca: IVM
Preço Unitário: R$ 262,38

Preço Total: R$ 1.311,90

Ata De Registro De Preços nº 30/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/08/2019)
Fornecedor: Khaleesi Distribuidora De Materiais De Ferro Fundido 
Eireli - EPP

Lote: 5

Item: 23

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 100

Descrição: Cód. SAAE: 05.01.000018 - tampa td-9 circular, para caixa 
de registro, com articulação, confeccionado em ferro fundido dúctil, 
conforme NBR nº 6916/81 e 10160/87. Diâmetro de abertura do telar: 
100 mm, diâmetro da tampa: 130 mm; altura do telar: 120 mm, diâmetro 
da base do telar: 194 mm. com tolerância: ( + - 2 mm).
Marca: AFER

Preço Unitário: R$ 42,00

Preço Total: R$ 4.200,00

Ata De Registro De Preços nº 31/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/08/2019)
Fornecedor: Lot Metais Eireli ME

Lote: 7

Item: 28

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000004 - válvula de gaveta com cunha 
maciça em ferro fundido revestida de borracha. Classe de pressão 1,6 
MPA, padrão construtivo conforme norma NBR 14968. Acionamento 
por cabeçote, extremidades com bolsa junta elástica conforme NBR 
7674, para tubos de ferro fundido dúctil DN 200mm conforme NBR 
7675. Acompanhado de anéis.
Marca: LOT

Preço Unitário: R$ 1.240,00

Preço Total: R$ 6.200,00

Item: 29

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000005 - válvula de gaveta com cunha 
maciça em ferro fundido revestida de borracha. Classe de pressão 1,6 
MPA, padrão construtivo conforme norma NBR 14968. Acionamento 
por cabeçote, extremidades com bolsa junta elástica conforme NBR 
7674, para tubos de ferro fundido dúctil DN 250mm conforme NBR 
7675. acompanhado de anéis.
Marca: LOT

Preço Unitário: R$ 1.560,00

Preço Total: R$ 7.800,00

Item: 30

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 2
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Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000006 - válvula de gaveta com cunha 
maciça em ferro fundido revestida de borracha. Classe de pressão 1,6 
MPA, padrão construtivo conforme norma NBR 14968. Acionamento 
por cabeçote, extremidades com bolsa junta elástica conforme NBR 
7674, para tubos de ferro fundido dúctil DN 300mm conforme NBR 
7675. Acompanhado de anéis.
Marca: LOT
Preço Unitário: R$ 2.050,00

Preço Total: R$ 4.100,00

Ata De Registro De Preços nº 32/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/08/2019)
Fornecedor: Lupy Brasil Válvulas E Equipamentos Eireli

Lote: 3

Item: 12

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 60

Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000001 - Luva monopartida, longa, 
DN 50 mm, com aplicação de 60 a 70 mm, comprimento 200 mm 
,confeccionada em aço inox 304, com porcas fixas na luva, para uso em 
tubulações de aço, ferro e PVC.
Marca: BGT

Preço Unitário: R$ 155,40

Preço Total: R$ 9.324,00

Item: 13

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 15

Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000002 - Luva monopartida, longa, 
DN 75 mm, com aplicação de 87 a 95 mm, comprimento 200 mm, 
confeccionada em aço inox 304, para uso em tubulações de aço. Com 
porcas fixas na luva.
Marca: BGT

Preço Unitário: R$ 159,80

Preço Total: R$ 2.397,00

Item: 14

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000003 - Luva monopartida, longa, 
DN 100 mm, com aplicação de 113 a 123 mm, comprimento 200 mm, 
confeccionada em aço inox 304, com porcas fixas na luva, para uso em 
tubulações de aço. 
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 182,10

Preço Total: R$ 3.642,00

Item: 15

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000004 - luva monopartida longa DN 
125 mm, com aplicação de 139 a 150 mm, comprimento 200 mm, 
confeccionada em aço inox 304, para uso em tubulações de aço. Com 
porcas fixas na luva.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 187,95

Preço Total: R$ 3.759,00

Item: 16

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000005 - luva monopartida longa DN 150 
mm, com aplicação de 168 a 180 mm, confeccionado em aço inox 304, 
para uso em tubulações de aço. Com porcas fixas na luva.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 218,30

Preço Total: R$ 2.183,00

Item: 17

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000006 - luva monopartida longa DN 200 
mm, com aplicação de 215 a 226 mm, confeccionado em aço inox 304, 
para uso em tubulações de aço, com porcas fixas na luva.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 306,20

Preço Total: R$ 1.531,00

Item: 18

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000007 - luva monopartida longa DN 250 
mm, com aplicação de 271 a 281 mm, confeccionado em aço inox 304, 
com porcas fixas na luva, para uso em tubulações de aço.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 737,00

Preço Total: R$ 3.685,00

Lote: 9

Item: 34

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000068 - válvula redutora de pressão 
pilotada, corpo tipo globo em ferro fundido revestido com poliéster, 
diafragma em borracha natural reforçada com malha de nylon, retentor 
interno do diafragma em aço, mola em aço inox, conexão flange norma 
ABNT, pressão de trabalho de 0,5 a 16 kgf/cm2 (7-225 PSI), temperatura 
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ate 80°c (180°f), circuito de comando composto de filtro, piloto redutor 
de pressão e manômetro com glicerina, DN 50 mm (2”).
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 1.167,50

Preço Total: R$ 23.350,00

Lote: 10

Item: 35

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000086 - válvula de retenção dupla 
portinhola tipo wafer, fofo, DN 50mm, classe de pressão PN 10, 
extremidades wafer para montagem entre flanges conforme NBR 7675, 
comprimento de face a face 60mm, ASTM a-126 CL.B, vedação EPDM 
portinholas aço inox ASTM a- 351 cf8 ( 304 ) eixos aço inox AISI 304, 
mola aço inox AISI 302.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 210,00

Preço Total: R$ 2.100,00

Lote: 14

Item: 43

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 7

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000111 - válvula redutora de pressão 
pilotada, corpo tipo globo em ferro fundido revestido com poliéster, 
diafragma em borracha natural reforçada com malha de nylon, retentor 
interno do diafragma em aço, mola em aço inox, conexão flange norma 
ABNT, pressão de trabalho de 0,5 a 16 kgf/cm2 (7-225 PSI), temperatura 
ate 80°c (180°f), circuito de comando composto de filtro, piloto redutor 
de pressão e manômetro com glicerina, DN 75 mm (3”).
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 1.528,99

Preço Total: R$ 10.702,93

Item: 44

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 7

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000112 - válvula redutora de pressão 
pilotada, corpo tipo globo em ferro fundido revestido com poliéster, 
diafragma em borracha natural reforçada com malha de nylon, retentor 
interno do diafragma em aço, mola em aço inox, conexão flange norma 
ABNT, pressão de trabalho de 0,5 a 16 kgf/cm2 (7-225 PSI), temperatura 
ate 80°c (180°f), circuito de comando composto de filtro, piloto redutor 
de pressão e manômetro com glicerina, DN 100 mm (4”).
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 1.859,00

Preço Total: R$ 13.013,00

Item: 45

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 7

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000113 - válvula redutora de pressão 
pilotada, corpo tipo globo em ferro fundido revestido com poliéster, 
diafragma em borracha natural reforçada com malha de nylon, retentor 
interno do diafragma em aço, mola em aço inox, conexão flange norma 
ABNT, pressão de trabalho de 0,5 a 16 kgf/cm2 (7-225 PSI), temperatura 
ate 80°c (180°f), circuito de comando composto de filtro, piloto redutor 
de pressão e manômetro com glicerina, DN 150 mm (6”).
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 2.739,00

Preço Total: R$ 19.173,00
Lote: 15
Item: 46

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 4

Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000008 - luva monopartida longa DN 300 
mm, com aplicação de 316 a 328 mm, confeccionado em aço inox 304, 
com porcas fixas na luva, para uso em tubulações de aço.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 540,00

Preço Total: R$ 2.160,00
Item: 47

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 4

Descrição: Cód. SAAE: 02.03.000009 - luva monopartida longa DN 400 
mm, com aplicação de 410 a 432 mm, confeccionado em aço inox 304, 
com porcas fixas na luva, para uso em tubulações de aço.
Marca: BGT
Preço Unitário: R$ 746,50

Preço Total: R$ 2.986,00

Ata De Registro De Preços nº 33/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/08/2019)
Fornecedor: Nelia Maria Cyrino Leal - ME

Lote: 2

Item: 4

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 25

Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000001 - luva de correr de ferro 
fundido dúctil, DN 50mm (conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas 
e junta elástica (conforme NBR 7674). Fornecer com anel de borracha 
(conforme NBR 7676), deverão estar fundidos, em alto relevo, em sua 
superfície externa: o nome ou a marca do fabricante, o ano de fabricação 
e o DN correspondente. Serão aceitos materiais com no máximo 02 
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou imediatamente anterior; 
e revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa 
preta
Marca: FANUEL

Preço Unitário: R$ 68,00

Preço Total: R$ 1.700,00
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Item: 5

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 15

Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000003 - luva de correr de ferro 
fundido dúctil, DN 75mm (conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas 
e junta elástica (conforme NBR 7674). Fornecer com anel de borracha 
(conforme NBR 7676), deverão estar fundidos, em alto relevo, em sua 
superfície externa: o nome ou a marca do fabricante, o ano de fabricação 
e o DN correspondente. Serão aceitos materiais com no máximo 02 
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou imediatamente anterior; 
e revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa 
preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$ 117,00

Preço Total: R$ 1.755,00
Item: 6

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000004 - luva de correr de ferro fundido 
dúctil, DN 100mm (conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e junta 
elástica (conforme NBR 7674). Fornecer com anel de borracha 
(conforme NBR 7676), deverão estar fundidos, em alto relevo, em sua 
superfície externa: o nome ou a marca do fabricante, o ano de fabricação 
e o DN correspondente. Serão aceitos materiais com no máximo 02 
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou imediatamente anterior; 
e revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa 
preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$ 130,98

Preço Total: R$ 654,90
Item: 7

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000006 - luva de correr de ferro fundido 
dúctil, DN 150mm (conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e junta 
elástica (conforme NBR 7674). Fornecer com anel de borracha 
(conforme NBR 7676), deverão estar fundidos, em alto relevo, em sua 
superfície externa: o nome ou a marca do fabricante, o ano de fabricação 
e o DN correspondente. Serão aceitos materiais com no máximo 02 
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou imediatamente anterior; 
e revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa 
preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$ 180,98

Preço Total: R$ 904,90
Item: 8

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000007 - luva de correr de ferro fundido 
dúctil, DN 200mm (conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e junta 
elástica (conforme NBR 7674). Fornecer com anel de borracha 
(conforme NBR 7676), deverão estar fundidos, em alto relevo, em sua 

superfície externa: o nome ou a marca do fabricante, o ano de fabricação 
e o DN correspondente. Serão aceitos materiais com no máximo 02 
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou imediatamente anterior; 
e revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa 
preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$ 242,99

Preço Total: R$ 1.214,95
Item: 9

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000008 - luva de correr de ferro fundido 
dúctil, DN 250mm (conforme NBR 6916 e 7675) com bolsas e junta 
elástica (conforme NBR 7674). Fornecer com anel de borracha 
(conforme NBR 7676), deverão estar fundidos, em alto relevo, em sua 
superfície externa: o nome ou a marca do fabricante, o ano de fabricação 
e o DN correspondente. Serão aceitos materiais com no máximo 02 
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou imediatamente anterior; 
e revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa 
preta.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$ 440,98

Preço Total: R$ 2.204,90
Item: 10

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000026 - luva de correr DN 150 mm, com 
bolsas, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 7675, bolsas 
com junta elástica modelo junta mecânica, conforme norma NBR 7677, 
revestida externa e internamente com pintura betuminosa, fornecer com 
anel de borracha conforme norma NBR 7676.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$ 311,99

Preço Total: R$ 1.559,95
Item: 11

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 02.01.000027 - luva de correr DN 250 mm, com 
bolsas, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 7675, bolsas 
com junta elástica modelo junta mecânica, conforme norma NBR 7677, 
revestida externa e internamente com pintura betuminosa, fornecer com 
anel de borracha conforme norma NBR 7676.
Marca: FANUEL
Preço Unitário: R$ 774,97

Preço Total: R$ 3.874,85

Ata De Registro De Preços nº 34/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/08/2019)
Fornecedor: Paramount Faucets Metais Sanitários Ltda

Lote: 12

Item: 39
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Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 200

Descrição: Cód. SAAE: 15.04.000006 - registro tipo ferrule, em ligas de 
cobre, para ramal predial conforme 13466 e NBR 13467, para ser usado 
como derivador em ligações de agua potável, diâmetro nominal 20 mm, 
com rosca conforme NBR NM ISO 7-1.
Marca: RAMO-FORUSI

Preço Unitário: R$ 21,35

Preço Total: R$ 4.270,00

Ata De Registro De Preços nº 35/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/08/2019)
Fornecedor: Sanetam Comércio De Tubos E Conexões Ltda

Lote: 6

Item: 24

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000002 - válvula de gaveta com cunha 
maciça em ferro fundido revestida de borracha. Classe de pressão 1,6 
MPA, padrão construtivo conforme norma NBR 14968. acionamento 
por cabeçote, extremidades com bolsa junta elástica conforme NBR 
7674, para tubos de ferro fundido dúctil DN 150mm conforme NBR 
7675. Acompanhado de anéis.
Marca: PAM

Preço Unitário: R$ 823,00

Preço Total: R$ 4.115,00

Item: 25

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000001 - válvula de gaveta corpo chato 
em ferro fundido dúctil bolsa / bolsa com junta elástica DN 75mm, com 
cabeçote conforme NBR 12430 e bolsa conforme NBR 7675, padrão 
construtivo ABNT PB 816 pn-16, para tubos de ferro fundido dúctil DN 
75m
Marca: ANGOLINI
Preço Unitário: R$ 417,00

Preço Total: R$ 2.085,00

Item: 26

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000003 - válvula de gaveta corpo chato 
em ferro fundido dúctil bolsa / bolsa com junta elástica DN 100mm, 
com cabeçote conforme NBR 12430/98 e bolsa conforme NBR 7674/88, 
padrão construtivo ABNT PB 816 pn-16, para tubos de ferro fundido 
dúctil DN 100mm.

Marca: ANGOLINI
Preço Unitário: R$ 553,00

Preço Total: R$ 2.765,00

Item: 27

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 1

Descrição: Cód. SAAE: 15.01.000007 - válvula de gaveta corpo chato 
em ferro fundido dúctil bolsa / bolsa com junta elástica DN 400mm, 
com cabeçote conforme NBR 12430/98 e bolsa conforme NBR 7674/88, 
padrão construtivo ABNT PB 816 pn-16, para tubos de ferro fundido 
dúctil DN 400mm
Marca: ANGOLINI
Preço Unitário: R$ 9.935,00

Preço Total: R$ 9.935,00

Ata De Registro De Preços nº 36/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/08/2019)
Fornecedor: Tubos E Conexões Suns Do Brasil Eireli – EPP

Lote: 1

Item: 1

Unidade: Tubo

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 01.01.000004 - tubo em ferro fundido dúctil, 
para canalizações sob pressão de sistema de adução e distribuição de 
agua, classe k-7, de ponta e bolsa (NBR 13747), com junta elástica tipo 
2gs, diâmetro nominal 150mm, fabricação, inspeção e recebimento 
conforme norma ABNT NBR 7675, revestimento interno de argamassa 
de cimento conforme NBR 8682 aplicada por centrifugação, 
revestimento externo com zinco metálico conforme NBR 11827, e com 
pintura betuminosa anticorrosão de cor preta, fornecido em barra de 6 
metros de comprimento e anel de borracha da junta elástica conforme 
NBR 7676. os tubos deverão ter informações tais como identificação 
do fabricante, ano de fabricação, DN e classe, e o descritivo NBR 7675, 
sendo todas as marcações de forma visível e indelével
Marca: XINXING

Preço Unitário: R$ 1.306,50

Preço Total: R$ 6.532,50

Item: 2

Unidade: Tubo

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 01.01.000005 - tubo em ferro fundido dúctil, 
para canalizações sob pressão de sistema de adução e distribuição de 
agua, classe k-7, de ponta e bolsa (NBR 13747), com junta elástica tipo 
2gs, diâmetro nominal 200mm, fabricação, inspeção e recebimento 
conforme norma ABNT NBR 7675, revestimento interno de argamassa 
de cimento conforme NBR 8682 aplicada por centrifugação, 
revestimento externo com zinco metálico conforme NBR 11827, e com 
pintura betuminosa anticorrosão de cor preta, fornecido em barra de 6 
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metros de comprimento e anel de borracha da junta elástica conforme 
NBR 7676. os tubos deverão ter informações tais como identificação 
do fabricante, ano de fabricação, DN e classe, e o descritivo NBR 7675, 
sendo todas as marcações de forma visível e indelével
Marca: PAM
Preço Unitário: R$ 1.516,27

Preço Total: R$ 7.581,35
Item: 3

Unidade: Tubo

Qtde. estimada anual: 5

Descrição: Cód. SAAE: 01.01.000007 - tubo de ferro fundido dúctil 
ponta e bolsa com junta elástica, centrifugado para canalizações sob 
pressão DN 300mm, classe tk-7je2gs, comprimento de 6 metros, 
revestido externamente com zinco metálico e pintura betuminosa, 
revestido internamente com argamassa de cimento aluminoso aplicado 
por centrifugação, conforme norma NBR 7675, e anel de borracha 
conforme NBR 7676
Marca: PAM
Preço Unitário: R$ 2.397,25

Preço Total: R$ 11.986,25

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 
12/2018
Objeto: Registro De Preços De Lacres
Ata De Registro De Preços nº 37/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 20/08/2019)
Fornecedor: MPM - Comércio E Distribuição Eireli

Item: 1

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20.000

Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000044 - lacre antifraude para hidrômetro 
com mecanismo interno metálico, blindado e independente, sem fecho 
de ruptura, com capa protetora em plástico psai (poliestireno de alto 
impacto) na cor amarela ou com capa protetora em metal com tratamento 
antiferrugem / oxidação, comprovado por laudo técnico, cabo de aço 
inox com tensão ( que se desfaz quando cortado) e caldeada na ponta, 
diâmetro de 1,0 a 1,2 mm e comprimento útil de 0,60 cm. Marca do 
fabricante estampada no lacre, personalizados com logotipo da SAAE e 
numerados sequencialmente com 07 dígitos, fonte mínima 12, gravação 
a laser. O uso devera dispensar uso de ferramentas. Cada lacre/unidade 
devera vir com etiqueta autocolante que possa ser facilmente destacada 
e colada nas ordens de serviço. Entrega = pacote com 50 lacres, 
identificado com relação dos lacres ali contidos.
Marca: METALACRE

Preço Unitário: R$ 2,13

Preço Total: R$ 42.600,00

Ata De Registro De Preços nº 38/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 20/08/2019)
Fornecedor: Multilacres Indústria E Comércio De Produtos Para 
Instalações Prediais Eireli ME

Item: 2

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10.000

Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000040 - lacre em polipropileno, 
descartável, confeccionado na cor vermelha, com inscrição: “evite multa 
não viole o lacre”, e com o logo tipo da SAAE, ambas as letras na cor 
branca e fonte Arial 12 caixa alta em ambas as partes do lacre, permitir 
o fechamento manual sem uso de ferramentas ou pinos, comprimento 
máximo de 140mm, largura máxima de 80mm, altura máxima de 80mm, 
com seu orifício externo medindo entre 40 e 45mm, resistente a raios 
ultravioleta, com barreira interna de proteção que impeça o acesso ao 
registro, para corte em tubulação de diâmetro até 3/4”.
Marca: VEDASYSTEM NCS

Preço Unitário: R$ 5,10

Preço Total: R$ 51.000,00

Ata De Registro De Preços nº 39/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 20/08/2019)
Fornecedor: Panther Produtos De Preservação Ambiental LTDA EPP

Item: 3

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 5.000

Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000034 - lacre anti - arame tipo chapinha 
para tubete 3\4”
Marca: PANTHER

Preço Unitário: R$ 1,05

Preço Total: R$ 5.250,00

Item: 4

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 1.000

Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000041 - disco rígido (hóstia ou tampão 
cego), de polietileno, para supressão do fluxo de agua, instalado entre 
o hidrômetro e o tubete, sem alterar o padrão do cavalete. com alta 
densidade, espessura de aproximadamente 1,5 mm, bitola de 3/4” e 
dimensionado para suportar pressões de ate 12 kgf/cm2
Marca: PANTHER

Preço Unitário: R$ 0,20

Preço Total: R$ 200,00

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 
13/2017
Objeto: Registro De Preços De Veículos
Ata De Registro De Preços nº 40/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/08/2019)
Fornecedor: Volkswagen Do Brasil Indústria De Veículos Automotores 
Ltda

Item: 1

Unidade: Unidade

Qtde. estimada anual: 7
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Descrição: Cód. SAAE: 70.32.000017 - veiculo leve de passeio - 
veiculo zero quilometro, ano de fabricação e modelo referente ao ano 
da entrega, capacidade para 04 (quatro) passageiros e 01 (um) condutor, 
motor 1.0 8v, com injeção eletrônica, bicombustível (gasolina/álcool), 
potencia máxima de 75 cv, com regulagem dos espelhos retrovisores 
na parte interna, limpador de vidro traseiro com desembaçador, 04 
(quatro) portas laterais e 01 (uma) porta de acesso ao porta-malas, 
direção hidráulica, aira duplo frontal, freios abs, cor branca, cambio 
manual com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré, calotas, tapetes, 
protetor de cárter, reservatório de combustível de no mínimo 48 litros, 
capacidade de porta-malas superior a 280 litros. o veiculo devera conter 
todos os equipamentos exigidos pelo Contran, assim como obedecer as 
normas do CTB vigentes. Assistência técnica num raio máximo de 50 
quilômetros de distancia, com garantia mínima de 24 meses a contar do 
recebimento definitivo.
Marca: VOLKSWAGEN GOL 1.0

Preço Unitário: R$ 43.000,00

Preço Total: R$ 301.000,00

Item: 2

Unidade: Unidade

Qtde. estimada anual: 2

Descrição: Cód. SAAE: 70.32.000018 - veiculo leve de passeio tipo 
sedan - veiculo zero quilometro, ano de fabricação e modelo referente 
ao ano da entrega, capacidade para 04 (quatro) passageiros mais 01 
(um) condutor, motor 1.6, com injeção eletrônica, bicombustível 
(gasolina/álcool) com potencia máxima de 100 cv, espelhos retrovisores 
com controles elétricos internos, sensores de estacionamento, com 
desembaçador, 04 (quatro) portas laterais e 01 (uma) porta de acesso ao 
porta-malas, direção hidráulica ou elétrica, airbag duplo frontal, freios 
abs, cor branca, cintos de segurança traseiros, ar condicionado (quente/
frio), vidros elétricos nas quatro portas, faróis de neblina, travamento 
automático das portas com controle remoto, alarme de fabrica, sistema 
de som am/fm/cdplayer/mp3/usb com viva voz através de sistema 
bluetooth e comando de áudio no volante, película de controle solar nos 
vidros laterais e traseiros em conformidade com a legislação de transito 
vigente, cambio com 05 marchas a frente e 01 a ré, rodas de liga leve, 
tapetes, protetor de cárter, reservatório de combustível de no mínimo 
48 litros, capacidade de porta-malas mínima de 480 litros. o veiculo 
devera conter todos os equipamentos exigidos pelo Contran, assim 
como obedecer as normas do CTB vigentes. Assistência técnica num 
raio máximo de 50 quilômetros de distancia, com garantia mínima de 24 
meses a contar do recebimento definitivo.
Marca: VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 - SEDAN

Preço Unitário: R$ 57.600,00

Preço Total: R$ 115.200,00

Item: 3

Unidade: Unidade

Qtde. estimada anual: 4

Descrição: Cód. SAAE: 70.33.000014 - veiculo utilitário de porte leve 
- veiculo tipo caminhoneta, cabine simples, zero quilometro, ano de 
fabricação e modelo referente ao ano da entrega, capacidade mínima de 
02 (dois) lugares, motor de 1.4 cilindros/litro, potencia máxima de 85 
cv, com direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, bicombustível 
(gasolina/álcool), tanque de combustível para no mínimo 55 litros, com 
ar condicionado, airbag duplo frontal, freios abs, cor branca, cambio 
manual com 05 marchas a frente e 01 a re, calotas, tapetes, protetor 

de cárter, com capacidade mínima de carga de 700 litros. o veiculo 
devera conter todos os equipamentos exigidos pelo Contran, assim 
como obedecer as normas do CTB vigentes. Assistência técnica num 
raio máximo de 50 quilômetros de distancia, com garantia mínima de 24 
meses a contar do recebimento definitivo.
Marca: VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6

Preço Unitário: R$ 55.000,00

Preço Total: R$ 220.000,00

Item: 4

Unidade: Unidade

Qtde. estimada anual: 2

Descrição: Cód. SAAE: 70.33.000015 - veiculo utilitário de porte 
leve - veiculo tipo caminhoneta, cabine dupla, zero quilometro, ano de 
fabricação e modelo referente ao ano da entrega, capacidade mínima de 
04 (quatro) lugares, motor de 1.4 cilindros/litro, potencia máxima de 85 
cv, com direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, bicombustível 
(gasolina/álcool), tanque de combustível para no mínimo 55 litros, com 
ar condicionado, airbag duplo frontal, freios abs, cor branca, cambio 
manual com 05 marchas à frente e 01 a ré, calotas, tapetes, protetor 
de cárter, com capacidade mínima na caçamba de 580 litros. O veiculo 
devera conter todos os equipamentos exigidos pelo Contran, assim 
como obedecer as normas do CTB vigentes. Assistência técnica num 
raio máximo de 50 quilômetros de distancia, com garantia mínima de 24 
meses a contar do recebimento definitivo.
Marca: VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6

Preço Unitário: R$ 66.500,00

Preço Total: R$ 113.000,00

Ata De Registro De Preços nº 41/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/08/2019)
Fornecedor: Total Comércio E Serviços De Veículos Ltda

Item: 5

Unidade: Unidade

Qtde. estimada anual: 4

Descrição: Cód. SAAE: 70.33.000016 - veiculo comercial de porte leve 
- tipo furgão, zero quilometro, ano de fabricação e modelo referente 
ao ano da entrega, fabricação nacional, 2 portas laterais, cor branca, 
bicombustível (gasolina/álcool), com 02 (dois) lugares, com regulagem 
dos espelhos retrovisores na parte interna, 02 (duas) portas laterais, 
direção hidráulica, airbag duplo frontal, freios abs, cambio manual com 
05 marchas a frente e 01 a ré, calotas, tapetes, protetor de cárter. Com 
as seguintes características mínimas: motorização de 1.4 cilindros/litro, 
torque de 12,2 kgfm, potencia de 80 cv, capacidade de carga em volume 
de 3.000 litros, com reservatório de combustível de 52 litros. Veiculo 
devera conter todos os equipamentos exigidos pelo Contran, assim 
como obedecer as normas do CTB vigentes. Assistência tecnica num 
raio máximo de 50 quilômetros de distancia, com garantia mínima de 24 
meses a contar do recebimento definitivo.
Marca: FIAT FIORINO – 1.4

Preço Unitário: R$ 66.000,00

Preço Total: R$ 264.000,00
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 
13/2017
Objeto: Registro De Preços De Veículos
Ata De Registro De Preços nº 42/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/08/2019)
Fornecedor: Saga Medição Ltda

Item: 3

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 17.01.000010 - hidrômetro classe metrológica 
b na posição horizontal, com vazão máxima de 20 m³/h, taqueométrico 
para agua fria, tipo multijato, com transmissão magnética, diâmetro 
1¹/2”, blindagem antifraude, seguindo as normas da ABNT NBBR 8009, 
nbr8194, NBRNM 212, NBR 14005 e portaria 246/ do INMETRO, 
devidamente aferido pelo IPEM/SP e certificado pelo INMETRO.
Marca: SAGA

Preço Unitário: R$ 262,00

Preço Total: R$ 2.620,00
Item: 4

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 15

Descrição: Cód. SAAE: 17.01.000007 - hidrômetro classe metrológica 
“b” na posição horizontal com vazão máxima de 7 m³/h, taqueométrico 
para agua fria, tipo multijato, com transmissão magnética, diâmetro 1”, 
blindagem antifraude, com conexões e logotipo da SAAE Atibaia. a 
carcaça de latão deve possuir pintura epóxi cor azul, a sigla “Atibaia” 
nos dois lados da carcaça, acima da numeração do hidrômetro, setas 
indicando o sentido do fluxo e numero indicando a vazão em ambos 
os lados em alto relevo, seguindo as normas da ABNT NBBR 8009, 
NBR 8194, NBNM 212, NBR 14005 e portaria 246 do INMETRO, 
devidamente aferido pelo IPEM/SP e certificado pelo INMETRO DN 1” 
classe “b” q máxima 7 m³/h.
Marca: SAGA

Preço Unitário: R$ 220,00

Preço Total: R$ 3.300,00
Item: 5

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cód. SAAE: 17.01.000004 - hidrômetro classe metrológica 
“b” na posição horizontal, com vazão máxima de 5 m³/h, taqueométrico 
para agua fria, tipo multijato, com transmissão magnética, diâmetro 
³/4”, blindagem antifraude, com conexões e logotipo da SAAE Atibaia. 
a carcaça de latão deve possuir pintura epóxi cor azul, a sigla “Atibaia” 
nos dois lados da carcaça, acima da numeração do hidrômetro, setas 
indicando o sentido do fluxo e numero indicando a vazão em ambos 
os lados em alto relevo, seguindo as normas da ABNT NBBR 8009, 
NBR 8194, NBR NM 212, NBR 14005 e portaria 246 do INMETRO, 
devidamente aferido pelo IPEM/SP e certificado pelo INMETRO.
Marca: SAGA

Preço Unitário: R$ 83,00

Preço Total: R$ 830,00

Ata De Registro De Preços nº 43/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/08/2019)
Fornecedor: TAF Indústria De Plástico Ltda

Item: 8

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20.000

Descrição: Cód. SAAE: 36.01.000051 - guarnição de borracha macia, 
cor preta, DN 3/4”, para hidrômetro padrão SAAE.
Marca: TAF

Preço Unitário: R$ 0,70

Preço Total: R$ 1.400,00

Ata De Registro De Preços nº 44/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/08/2019)
Fornecedor: Doal Plastic Indústria E Comercio Ltda

Item: 9

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 16.000

Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000042 - tubete curto DN 20mm (3/4”), 
injetado em PVC na cor azul, conforme NBR 8194. com rosca r-3/4” 
conforme nm-iso-7-1 em uma das extremidades. o material será 
inspecionado através de exame visual, dimensional e comportamento 
ao calor (140 graus).
Marca: DOAL PLASTIC 

Preço Unitário: R$ 0,26

Preço Total: R$ 4.160,00

Ata De Registro De Preços nº 45/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/08/2019)
Fornecedor: Michele G. Da Silva Dos Santos – Comercial Hidraulica 
ME

Item: 10

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 16.000

Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000043 - porca sextavada injetada em 
PVC, DN 20mm, na cor azul, conforme NBR 8194. O DN da rosca 
1” - BSP (paralela g-1). aplicação em cavalete padrão (ligações prediais 
de agua) para instalações de hidrômetros o alojamento na porca 
sextavada devera: garantir o travamento apos a injeção com o inserto 
metálico para obter maior resistência a tração. deve possuir na junção 
lateral um furo passante resistente, de diâmetro 2,00mm para passagem 
de fio de aço inoxidável para travamento contra fraude. as dimensões 
da rosca deverão estar em conformidade com a NBR NM ISO 7-1. o 
inserto metálico deve ser fabricado em latão com liga de alta resistência 
e com diâmetro conforme norma NBR NM ISO 7-1. o material será 
inspecionado através de exame visual, dimensional e comportamento ao 
calor (140 graus).
Marca: HIFERSANE

Preço Unitário: R$ 1,99
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Preço Total: R$ 31.840,00

Ata De Registro De Preços nº 46/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/08/2019)
Fornecedor: Panther Indústria E Comercio De Produtos De Saneamento 
Ltda - EPP

Item: 12

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10.000

Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000034 - lacre anti - arame tipo chapinha 
para tubete 3\4”
Marca: PANTHER

Preço Unitário: R$ 1,05

Preço Total: R$ 10.500,00

Atibaia, 04 de setembro de 2018.

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – 
SAAE

Em atendimento ao disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 
8666/93, a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 
ATIBAIA - SAAE 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:

EXTRATO DE ATAS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 
22/2017
Objeto: Registro De Cloro Liquefeito
Ata De Registro De Preços Nº 02/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/02/2019)
Fornecedor: GR Indústria Comércio E Transportes De Produtos 
Químicos Ltda
Item: 01
Qtde. estimada anual: 70.000
Unidade: Quilos
Descrição: Cód. SAAE 43.01.000001: Cloro Liquefeito, com pureza 
de 99,5% de Cl2 em cilindros especiais de 50kg e 900kg, sendo que 
o volume do produto deverá ser equivalente à 80% do volume do 
recipiente. O produto não deverá ceder à água nenhum contaminante 
a taxas que excedam os limites estabelecidos nas Tabelas 3(três) e 5 
(cinco) da Portaria n.º 2914 de 12 de Dezembro de 2011 do Ministério 
da Saúde, mesmo quando as concentrações das impurezas cedidas pelo 
produto forem combinadas com as concentrações das impurezas já 
presentes na água a ser tratada.
Marca: Katrium
Preço Unitário: R$ 12,15
Preço Total: R$ 850.500,00

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 
23/2017
Objeto: Registro De Sulfato De Alumínio Ferroso.
Ata De Registro De Preços Nº 03/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/02/2019)
Fornecedor: Caldas Química Indústria E Comércio Ltda EPP.

Item: 01
Qtde. estimada anual: 650.000
Unidade: Quilos
Descrição: Cód. SAAE 42.01.000083: Sulfato de alumínio ferroso 
granulado, de acordo com a NBR 11176 usado na água de abastecimento 
para o consumo humano, conforme especificação: - Parâmetros 
Operacionais: - Alumínio total solúvel em água (% em massa como 
AI203) mínimo 14%; - Ferro total solúvel em água (% em massa como 
Fe203), máximo 2,5%; - Resíduo insolúvel em água (% em massa), 
máximo 6,0%; - Acidez livre (% em massa como H2S04), máximo 0,5%; 
- Basicidade livre (% em massa como AI203), máximo 0,4%; O produto 
não deverá conter substâncias orgânicas ou inorgânicas em quantidades 
capazes de produzir efeitos nocivos à saúde dos consumidores de água 
tratada; O produto não deverá ceder à água nenhum contaminante a taxas 
que excedam os limites estabelecidos nas Tabelas 3 (três) e 5 (cinco) da 
Portaria n.° 2914 de 12 de Dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, 
mesmo quando as concentrações das impurezas cedidas pelo produto 
forem combinadas com as concentrações das impurezas já presentes na 
água a ser tratada.
Marca: Caldas Química
Preço Unitário: R$ 1,099
Preço Total: R$ 714.993,50

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 
02/2018
Objeto: Registro de Preços De Hidrômetros e Materiais Correlatos
Ata De Registro De Preços Nº 06/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 22/05/2019)
Fornecedor: Hifersane Comércio E Indústria De Materiais Hidráulicos
Ltda.
Item: 03
Unidade: Peça
Qtde. estimada anual: 2.400
Descrição: Cód. SAAE: 14.05.000001 - Kit cavalete de PVC, DN 3/4” 
para ramais prediais, conforme NBR 10925. Composição: 04 (quatro) 
cotovelos PVC rosca branco 3/4” x 90º com reforço metálico; 01 (um) 
plug PVC rosca branco 3/4” conforme NBR 9821; sendo que todos 
anteriores deverão ser fabricados conforme pecp34, com extremidades 
roscáveis conforme isso 7/1; 02 (dois) tubos aletados rosca branco 3/4” 
com reforço metálico; 01 (um) registro esfera com borboleta, em PVC 
rígido, cor marrom, bitola 3/4”, rosca conforme NBR 11306; e 01 (um) 
rolo de fita veda rosca 18 mm x 25 metros, de politetrafluoretileno 
conforme NBR 16368.
Marca: Hifersane
Preço Unitário: R$ 17,53
Preço Total: R$ 42.072,00
Item: 06
Unidade: Peça
Qtde. estimada anual: 12.000
Descrição: CÓD. SAAE: 36.01.000051 - Guarnição de borracha macia, 
cor preta, DN 3/4”, para hidrômetro padrão SAAE. 
Marca: Hifersane
Preço Unitário: R$ 0,15
Preço Total: R$ 1.800,00

Ata De Registro De Preços Nº 07/2018
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 22/05/2019)
Fornecedor: Gaas Serviços e Soluções Ltda.
Item: 04
Unidade: Peça
Qtde. estimada anual: 12.000
Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000017 - Porca de metal DN 3/4”, para 
hidrômetro padrão SAAE.
Marca: GAAS 
Preço Unitário: R$ 4,70
Preço Total: R$ 56.400,00
Item: 05
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Unidade: Peça
Qtde. estimada anual: 12.000
Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000020 - Tubete de metal curto DN 3/4”, 
para hidrômetro padrão SAAE.
Marca: GAAS 
Preço Unitário: R$ 4,90
Preço Total: R$ 58.800,00
Item: 10
Unidade: Peça
Qtde. estimada anual: 200
Descrição: Cód. SAAE: 36.01.000052 - guarnição de borracha macia, 
cor preta, DN 1”, para hidrômetro padrão SAAE.
Marca: GAAS 
Preço Unitário: R$ 0,25
Preço Total: R$ 50,00
Item: 11
Unidade: Peça
Qtde. estimada anual: 30
Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000023 - Tubete para hidrômetro de 1”.
Marca: GAAS 
Preço Unitário: R$ 11,50
Preço Total: R$ 345,00
Item: 12
Unidade: Peça
Qtde. estimada anual: 20
Descrição: Cód. SAAE: 17.02.000018 - Porca de metal para hidrômetro 
de 1”.
Marca: GAAS 
Preço Unitário: R$ 12,00
Preço Total: R$ 240,00

Atibaia, 04 de setembro de 2018.

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – 
SAAE

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – 
SAAE PROCESSO DE DISPENSA: 11/2018 CONTRATO: 17/2018 
CONTRATADA: Makran Projetos E Serviços De Engenharia Ltda 
ASSINATURA: 21/08/2018 OBJETO: Revisão de Projeto Básico e 
elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Desidratação de 
Lodo da Estação de Tratamento de Água do bairro do Portão (ETA 4) 
VIGÊNCIA: 20/10/2018 VALOR: R$ 95.000,00 PROPONENTES: 03.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – 
SAAE

EXTRATO DE RESCISÕES

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia 
– SAAE PROCESSO: Concorrência Pública CONTRATO: 15/2015 
CONTRATADA: Stericycle Gestão Ambiental Ltda ASSINATURA: 
31/08/2018 OBJETO: Coleta de resíduos de saúde VIGÊNCIA: 
31/08/2018 FINALIDADE: Rescisão Amigável do Contrato.

Atibaia, 04 de setembro de 2018.

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

Coordenadoria Especial de Cidadania
Portaria N°07/2018 CE CIDADANIA

de 03 de SETEMBRO de 2018

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

DE:      29 11.100.14.422.0005.2.005.339039.01.110000     R$ 10.000,00
PARA:  26 11.100.14.422.0005.2.005.339030.01.110000      R$ 
10.000,00
Justificativa: Necessidade de empenho para despesas com material de 
consumo.
Segue em anexo portaria para realizar adequação orçamentária, 
conforme dispõe o paragrafo 3° do artigo 10° da Lei 4.507 de 30 de 
junho de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Coordenadoria Especial de Cidadania, aos 03 de setembro de 2018.

Júlio César Cuba dos Santos
Coordenador de Cidadania

Secretaria de Saúde

PORTARIA Nº 024/2018 - AGC - SMS
de 03 de setembro de 2018

O Ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.116 de 
12 de Janeiro de 2017 REALIZA a adequação orçamentária, nos termos 
do que dispõe o § 3º do art 10º da Lei 4.507 de 30 de junho de 2017, 
como segue:
DE:
559 - 24.400.10.301.0061.2.141.339030.05.300000          R$ 3.000,00
PARA:
561 - 24.400.10.301.0061.2.141.339039.05.300000          R$ 3.000,00

JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária esta adequação em virtude de 
remanejamento de recurso visando a contratação de empresa para 
realização de procedimentos médicos destinados aos pacientes do Plano 
Brasil Sem Miseria. 

Atibaia, 03 de setembro de 2018.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Maria Amélia Sakamiti Roda
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 025/2018 - AGC - SMS
de 04 de setembro de 2018
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O Ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.116 de 
12 de Janeiro de 2017 REALIZA a adequação orçamentária, nos termos 
do que dispõe o § 3º do art 10º da Lei 4.507 de 30 de junho de 2017, 
como segue:
DE:
546 - 24.400.10.301.0061.2.137.339039.01.300000          R$ 20.000,00
PARA:
547 - 24.400.10.301.0061.2.137.339046.01.300000          R$ 20.000,00

JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária esta adequação em virtude de 
remanejamento de recurso visando à concessão de diárias de alimentação 
aos servidores desta Secretaria conforme Decreto nº 7.774/15. 

Atibaia, 04 de setembro de 2018.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Maria Amélia Sakamiti Roda
Secretária Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 04/2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas Lei nº 4.495 de 24 de abril de 2017,

RESOLVE:

I – Fica criada a Comissão Eleitoral para acompanhamento do Processo 
Eleitoral da Composição da Sociedade Civil do Conselho Municipal 
de Assistência Social da Estância de Atibaia, para exercício da Gestão 
2018/2020;

II – Ficam convocados os Conselheiros atuais da Sociedade Civil que 
seguem abaixo, devidamente nomeados  pelo Colegiado em exercício, 
a participarem das demandas do referido processo eleitoral, de acordo 
com as premissas estabelecidas pela Resolução Nº 03/2018 do CMAS, 
publicada em 01 de setembro 2018, até o encerramento de suas 
atribuições.

-  Cristiane Marques Merisse
-  Eliane Ugliano
-  Shirlei Brasil

Publique-se.

Atibaia, 3 de setembro de 2018.

Cláudia Martins Costa Mesquita
PRESIDENTE

Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Procuradoria-Geral do Município

Atibaia, 31 de agosto de 2018.
Aviso - 001/2018

O Procurador Geral do Município - Substituto, no exercício de suas 
atribuições, torna pública a atual composição do quadro de Procuradores 
Municipais efetivos e em exercício, integrantes da Procuradoria Geral 
do Município de Atibaia, admitidos por concurso público e com poderes 
para representação jurídica do Município, conforme o artigo 81 e 
seguintes da Lei Orgânica do Município de Atibaia, a Lei Complementar 
Municipal n° 758/2017 e o artigo 75 da Lei Federal n° 13.105/2015 
(Código de Processo Civil):
1. Carlos Augusto Dorathioto OAB/SP 58.198
2. José Benedito da Silveira  OAB/SP 89.224
3. Mauro Sanches Cherfêm OAB/SP 90.534
4. Ana Cláudia Aur Roque OAB/SP 114.597
5. Maria Valéria Líbera Colicigno OAB/SP 84.291
6. Silvana Myrna de Arruda Lira OAB/SP 147.365
7. Marco Aurélio Andrade de Jesus OAB/SP 200.877
8. Elson de Araújo Capeto OAB/SP 129.836
9. Miguel Ferreira dos Santos OAB/SP 226.063
10. Cassia Novella Derneika OAB/SP 261.574
11. Monica Martinelli Ortiz OAB/SP 168.985
12. Patrícia Borghi Brasílio de Lima OAB/SP 242.858
13. Renzo Signoretti Croci OAB/SP 319.593
14. Guilherme Francisco Jenichen de Oliveira OAB/SP 394.650

José Benedito da Silveira
Procurador Geral do Município de Atibaia – Substituto

Secretaria de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 786/2018 - SRH.

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

DESIGNAR, interinamente

O servidor municipal Sr. CLAYTON GOMES BARBOZA 
CAVALCANTE, portador da cédula de identidade RG nº 24.936.112-7 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 257.413.278-50, designado no emprego 
em comissão de Assessor de Secretaria Municipal, para cumular, em 
comissão, o emprego de Diretor do Departamento de Urbanismo, 
na Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, sem perceber a 
remuneração inerente ao emprego acumulado, revogando-se ainda a 
Portaria nº 764/2018 – SRH.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, aos 03 de setembro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
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PORTARIA Nº 787/2018 - SRH.

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

DESIGNAR, a Título de Substituição

O servidor municipal Sr. MARCIO LUIZ PARDI ROCHA, portador 
da cédula de identidade RG nº 43.476.736-0 e inscrito no CPF/MF sob 
o nº 316.553.578-75, designado no emprego em comissão de Gerente 
da Divisão de Marketing e Publicidade, para cumular, em comissão, 
o emprego de Assessor de Gestão e Controle, na Secretaria de 
Comunicação, por motivo de gozo de férias sobrestadas da titular, no 
período de 29 de agosto de 2018 a 07 de setembro de 2018, sem perceber 
a remuneração inerente ao emprego acumulado. 

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, aos 04 de setembro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 788/2018 - SRH.

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

NOMEAR, a Título de Substituição Interina

O Sr. ADAUTO BATISTA DE OLIVEIRA, portador da cédula 
de identidade RG nº 27.865.660-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 
171.157.388-40, nomeado no cargo de agente político de Chefe de 
Gabinete, para cumular, em comissão, o cargo de agente político de 
Secretário de Comunicação, por motivo de gozo de férias sobrestadas 
do titular da pasta, no período de 03 a 12 de setembro de 2018, sem 
perceber o subsídio inerente ao cargo acumulado.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, aos 04 de setembro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Secretaria de Governo
Proc. nº  6032/2011

P O R T A R I A Nº  4.182-GP
de 4 de setembro de 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando das atribuições 
legais que lhes são conferidas pelo Art. 73, inciso IX, da Lei Orgânica 
do Município, considerando o disposto no Art. 3º do Decreto nº 8.405, 
de 18 de dezembro de 2017, que regulamenta a Lei Complementar nº 
192, de 22 de novembro de 1996,

Art. 1º Fica nomeada a Comissão para proceder a análise e avaliação 
dos Estudos Prévios de Impacto de Vizinhança – EPIVIZ, apresentados 
para fins de licenciamento de empreendimentos e atividades, doravante 
denominada Comissão EPIVIZ, composta pelos seguintes membros:

I - SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO 
URBANO

Clayton Gomes Barboza Cavalcante
Marcelo Teixeira Pires

II – COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE
Daniel Borghi Filho
Luis Antonio Justo

III - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
André Luis Elesbão Pedroso

Azis Miguel Braojos

IV - SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
Luiz Alberto Malta Priolli

Ricardo Ydehara

V - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Josué Luiz de Oliveira

Mário Sérgio Corradini

VI - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Anderson Trofino

Reinaldo dos Santos

VII – PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Michele Pereira Carlos de Lima

Jadhi Martinelli Correia

VIII - SECRETARIA DE GOVERNO
Patricia Peçanha Ferreira

Luiz Carlos Bitencorte  

Art. 2º A Comissão a que se refere o Art. 1º será presidida pelo Secretário 
de Mobilidade e Planejamento Urbano e, na sua ausência, pelos 
Diretores de Urbanismo e de Mobilidade Urbana, alternadamente.
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Art. 3º A Comissão EPIVIZ se reunirá ordinariamente uma vez por mês, 
e extraordinariamente, sempre que necessário.

Art. 4º Os pedidos de licenciamento que conter EPIVIZ serão distribuídos 
pela Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, devidamente 
instruídos, na oportunidade do agendamento das audiências públicas, 
para os diversos membros da Comissão, que deverão elaborar a síntese 
dos processos e emitir parecer prévio para a apreciação dos demais 
membros na reunião mensal ordinária, devendo ser evitado que o 
membro acumule a relatoria de mais de um processo.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a 
Portaria 4.044-GP, de 20 de dezembro de 2017.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum Cidadania”, 4 
de setembro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Proc. nº 7.627/01 – Vol. VI

P O R T A R I A Nº 4.183-GP
de 27 de junho de 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DA ATIBAIA, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica 
do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar 
Municipal nº 493, de 11 de janeiro de 2006, N O M E I A,  membros 
da COMISSÃO PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO 
DIRETOR DE ATIBAIA – LC nº 507/2006,  com a seguinte composição:

COORDENAÇÃO

Viviane Cocco
Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico

André Picoli Agatte
Louise Maria Prado Valente

Clayton Gomes Barboza Cavalcante
Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano

Adauto Batista de Oliveira
Chefia de Gabinete

Luiz Fernando Rossini Pugliesi
Secretaria de Governo

EXECUÇÃO

Secretaria de Administração
Alexandre José de Araujo

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Leila Ingrid Cordeiro Coelho

Tânia Alessandra de Moraes Tao

Secretaria de Agricultura
Adriano Capecci

Secretaria de Comunicação
Rodrigo Peçanha Ferreira

Secretaria de Cultura e Eventos
Thaís Amorim Moreira 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Azis Miguel Braojos

André Luis Elesbão Pedroso

Secretaria de Educação 
Silvia Aparecida Pinto de Oliveira Campos

Eliane Doratiotto Endsfeldz

Secretaria de Esportes e Lazer
Márcio Isao Kikuchi   

Gabinete do Prefeito
Augusto de Pinho Rodrigues

Secretaria de Governo
Patricia Peçanha Ferreira

Secretaria de Habitação de Interesse Social
Ticiane Costa Daloia

Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano
Adriano Cesila

Cléber Alves dos Santos

Secretaria de Obras Públicas
Benedita Aparecida dos Santos Cintra  

Daniel Prado

Secretaria de Planejamento e Finanças
Carlos Enrique Ferro

Takao Ikeda

Procuradoria-Geral do Município
Jadhi Martinelli Correa

Secretaria de Recursos Humanos
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Khalina Akai

SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia
Luiz Alberto Malta Priolli

Ricardo Ydehara

Secretaria de Saúde
José Eduardo Mariano

Rita de Cássia Faria Bergo

Secretaria de Segurança Pública
Ana Cristina Nunes Affonso Gabriel 

Secretaria de Serviços
José Pedro Lessi

Secretaria de Turismo
Jun Takaha

Coordenadoria Especial da Cidadania
Julio Cesar Cuba dos Santos

Coordenadoria Especial de Defesa Civil
Thiago Franco de Oliveira

Coordenadoria Especial do Direito Animal
Carolina Moreno Castillo

Coordenadoria Especial de Emprego e Renda
Willian Barboza da Silva

Danilo Gonçalves de Aguiar

Coordenadoria Especial do Idoso
Lia Innocenti Risaliti

Coordenadoria Especial de Meio Ambiente
Daniel Borghi Filho
Gislaine de Carvalho

Coordenadoria Especial da Mulher
Georgina Aparecida Pitocco Piniano

Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico
Lucelino de Oliveira

Coordenadoria Especial de Relações Institucionais
Luiz Benedito Roberto Toricelli

Coordenadoria Especial de Solidariedade
Carla Goes Grosso

Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação
Gilmar Soares de Souza

Coordenadoria Especial de Ouvidoria

Marcos Henrique de Melo

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a Portaria nº 
4.149-GP, de 27 de junho de 2018..

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da  Cidadania”, 
4 de setembro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Proc. nº 7.953/09

P O R T A R I A  Nº 4.184-GP
de 4 de setembro de 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA no  uso  das atribuições  
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica 
e em face do disposto no Art. 97 da Lei Complementar nº 580, de 19 
de dezembro de 2008, c.c. Art. 3º da Lei Complementar nº 677, de 
20 de dezembro de 2013, NOMEIA, em substituição, os membros 
da Comissão de Regularização Fundiária, que passa a contar com a 
seguinte composição:

MEMBROS

Ticiane Costa D’Aloia  – Titular
Evandro de Jesus Jovito – Suplente

André Felipe de Souza Jorge  – Titular
Paulo Dimas Fernandes – Suplente

SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Patrícia Peçanha Ferreira – Titular
Grace Stela Honorato Ribeiro – Suplente

SECRETARIA DE GOVERNO

Michele Pereira Carlos de Lima – Titular 
Jadhi Martinelli Correia – Suplente 

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Emerson Santos Alberto – Titular
Clayton Gomes Barboza Cavalcante – Suplente 

SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO 
URBANO

Juliano César Martin – Titular
Weber Henrique das Neves – Suplente 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
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Carlos Enrique Ferro – Titular 
José Maria Pinheiro – Suplente 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Alexandre José de Araújo – Titular 
Messias Camilo dos Santos Júnior – Suplente 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dirce Satyio Nishiguchi – Titular 
Luís Antônio Justo – Suplente 

COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE

Ricardo Ydehara – Titular 
Marcos de Brito Nogueira – Suplente 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA 
– SAAE -

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM 
CIDADANIA, 4 de setembro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo nº 119/2018

D E C R E T O  N° 8.625
de 4 de setembro de 2018

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 
85.215,50 (oitenta e cinco mil, duzentos e quinze reais e cinquenta 
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$ 85.215,50 (oitenta e cinco mil, duzentos e quinze 
reais e cinquenta centavos) para suplementar as seguintes dotações 
orçamentárias do Executivo:

11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
930 COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE
2213 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA 
COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE
141 – 11.930.18.541.0087.2.213.339039.01.110000..........R$ 29.830,00

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL
201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2048 ACESSUAS TRABALHO
901 – 12.201.08.244.0024.2.048.335039.05.500273..........R$ 55.385,50

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

11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
930 COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE
2180 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA 
GROTA FUNDA
804 – 11.930.18.541.0074.2.180.335039.01.110000...........R$ 29.830,00

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL
201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2048 ACESSUAS TRABALHO
803 – 12.201.08.244.0024.2.048.339039.05.500273...........R$ 55.385,50

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum Cidadania”, 
4 de setembro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 

– Paulo Turato Miotta –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Adauto Batista de Oliveira -
CHEFE DE GABINETE

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

SOCIAL

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

- Adauto Batista de Oliveira-
SECRETÁRIO DE GOVERNO SUBSTITUTO
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