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Com mais de 1000 alunos participantes, evento acontece dia 25 de novembro

A tradicional e esperada Copa Municipal de Fanfarras 
Mirins de Atibaia - a Copinha, como carinhosamente 
é conhecida e chamada pelos alunos do ensino 

público municipal de Atibaia, acontecerá no próximo dia 
25 de novembro, um domingo. Em sua 9ª edição, o evento, 
que reunirá mais de 1000 alunos de 17 escolas municipais 
da cidade, será realizado na avenida da Saudade, em frente 
ao Paço Municipal, no Centro, das 8h às 13h. Ao final, a 
FAMA - Fanfarra Municipal de Atibaia também fará uma 
apresentação especial. 

Tudo o que esses alunos aprenderam nas aulas do Projeto 
Educando Com Música e Cidadania, da Prefeitura de Atibaia, 
será apresentado ao público em um espetáculo de cores, 
sons, danças e coreografias. Serão 17 fanfarras mirins na 
avenida, concorrendo em várias categorias, e com dez 
minutos de apresentação cada.

Em 2017, as apresentações foram divididas em dois 

blocos. No bloco azul, a campeã foi a Escola Municipal 
José Aparecido Ferreira Franco, já no bloco branco, a 
grande vencedora foi a Escola Municipal Guilherme Pillegi 
Contesini, que também levou o título de campeã geral. 
Este ano, serão 3 blocos participantes divididos nas cores 
verde, amarelo e azul. 

O Projeto Educando com Música e Cidadania, além da 
Copinha, é responsável pela renomada FAMA – Fanfarra 
Municipal de Atibaia e também pelas aulas de música nas 
escolas municipais. Ao todo, mais de 1.500 pessoas estão 
envolvidas no projeto, desde crianças e jovens que aprendem 
música nas escolas municipais, até maestros, professores e 
monitores que compõem os grupos musicais da cidade. É 
responsável, ainda, pelas Faminhas polo Imperial e Centro, 
Orquestra de Câmara, Fama Dance, Big Band e Quinteto de 
Metais. A 9ª Copa Municipal de Fanfarras Mirins é uma ação 
conjunta das Secretarias de Cultura e Eventos e Educação 
da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Vem aí a 9ª Copa Municipal de Fanfarras Mirins de Atibaia, a Copinha!
esta edição tem 36 páginas
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Compras, Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2018, PROCESSO Nº 29.654/2018, 
cujo o objeto é a contratação de  serviços de conservação, manutenção 
e limpeza de áreas públicas urbanas e rurais, limpeza de calhas de 
rios, ribeirão, córregos e lagos, e todo e qualquer equipamento público 
relacionado a estes, destinados ao uso da Secretaria de Serviços e 
Coordenadoria Especial de Defesa Civil, de forma parcelada, pelo 
período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 
22/11/2018 às 16h00. Abertura de propostas iniciais e início da sessão 
pública: 23/11/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2018, PROCESSO Nº 34.147/2018, 
cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de roçadeira e 
fio de nylon para roçadeira, destinados ao uso da Secretaria de Serviços, 
com entregas parceladas, pelo período de 12 (doze) meses. Recebimento 
de propostas iniciais até: 27/11/2018 às 16h00. Abertura de propostas 
iniciais e início da sessão pública: 28/11/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2018, PROCESSO Nº 33.521/2018, 
cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de pneus, 
destinados a máquinas, caminhões e demais veículos de diversas 
Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período 
de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 27/11/2018 
às 16h00. Abertura de propostas iniciais e início da sessão pública: 
28/11/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018, PROCESSO Nº 32.567/2018, 
cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de 
medicamentos -  Lista 24 e 37/2018, destinados ao atendimento da 
Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período 
de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 28/11/2018 
às 16h00. Abertura de propostas iniciais e início da sessão pública: 
29/11/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2018, PROCESSO Nº 33.454/2018, 
cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de material 
odontológico, Lista 10/2018, destinados ao uso dos Consultórios 
Odontológicos, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Recebimento de 
propostas iniciais até: 28/11/2018 às 16h00. Abertura de propostas 
iniciais e início da sessão pública: 29/11/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2018, PROCESSO Nº 33.456/2018, 
cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de materiais 
hospitalares (equipo para bomba de ifusão, seringa, bolsa de ostomia, 
bolsa intestinal, bolsa para ileostomia) e de limpeza e higênização (fralda 
descartável geriátrica) - Lista 02/2018, destinados ao atendimento de 
Determinação Judicial – COM MARCA, da Secretaria Municipal da 
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
Recebimento de propostas iniciais até: 29/11/2018 às 16h00. Abertura 
de propostas iniciais e início da sessão pública: 30/11/2018 às 08h30.

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

CONCURSO DE PROJETO Nº 001/18, PROCESSO Nº 28.997/2018, 

cujo o objetivo é aSeleção de Entidade de Direito Privado, sem fins 
lucrativos, qualificada como Organização de Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIP, qualificadas em conformidade com a Lei 
9.790 de 23 de março de 1999, objetivando firmar termo de parceria, 
em estreita cooperação com a Prefeitura da Estância de Atibaia, para 
oferecer gratuitamente o acesso à modalidade, o projeto visa oferecer 
propostas para o crescimento da ginástica rítmica tanto em números de 
participantes como em qualidade e evolução para os grupos já existentes, 
em aperfeiçoamento e treinamento, com equipes nas categorias infantil, 
juvenil e adulto, buscando qualidade e evolução dos participantes em 
aperfeiçoamento e treinamento. Entrega dos Envelopes: “Projeto e 
Documentação”, às 09 horas dia 26 de dezembro de 2.018 na sala de 
Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

CONCURSO DE PROJETO Nº 002/18, PROCESSO Nº 33.382/2018, 
cujo o objetivo é a Seleção de Entidade de Direito Privado, sem fins 
lucrativos, qualificada como Organização de Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIP, qualificadas em conformidade com a Lei 
9.790 de 23 de março de 1999, objetivando firmar termo de parceria, 
em estreita cooperação com a Prefeitura da Estância de Atibaia, para 
oferecer gratuitamente o acesso à modalidade basquetebol, o projeto visa 
o atendimento de 100 (cem) alunos de 06 a 17 anos de idade de ambos 
is sexos, além da promoção e fomento da modalidade no Município de 
Atibaia. Entrega dos Envelopes: “Projeto e Documentação”, às 10 horas 
dia 26 de dezembro de 2.018 na sala de Licitações, sita na R Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

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

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

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
05 de novembro de 2.018.

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 29.448/2018. Pregão Eletrônico nº 
156/2018. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de 
material hospitalar, destinado ao uso do SAMU, da Secretaria 
Municipal da Saúde, com entregas parceladas por um período de 12 
(doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes 
no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso 
VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sr. 
Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 
Nº 156/2018, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo 
valor unitário entre parênteses para os lotes indicados ofertados pelas 
empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: CIRÚRGICA SÃO 
FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, para os lotes 01 (R$ 
59,86) e 11 (R$ 1.899,98); C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A, para 
os lotes 05 (R$ 23,45) e 06 (R$ 20,00); CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, 
para os lotes 07 (R$ 4,28) e 08 (R$ 4,28); NEWCARE COMÉRCIO 
DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, para o 
lote 12 (R$ 60,73). CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE 
MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, para os lotes 
21 (R$ 1,11), 22 (R$ 1,11), 23 (R$ 1,18) e 25 (R$ 30,99); Os Lotes 02, 
03, 04, 10, 13 e 14 Foram Desertos; Os Lotes 09, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
e 24 foram Fracassados. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: À 
Secretaria de Administração para registro da homologação, publicação, 
registro no sistema de licitações, controle e emissão das Autorizações 
de Fornecimento e demais anotações legais. Prefeitura da Estância de 
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Atibaia, aos 31 dias do mês de outubro de 2018 – José Eduardo Mariano 
– Secretária de Saúde.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
05 de novembro de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.042/2018 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 154/2018: Objeto: Registro de preços para eventual 
aquisição de medicamentos, listas 25, 28 e 36/2018, destinados ao 
atendimento de determinações judiciais (com marca), da Secretaria 
Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses. HOMOLOGAÇÃO Em face dos elementos constantes no 
presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da 
Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, 
que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 154/2018, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários, 
entre parênteses, para os lotes indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias abaixo: - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, para 
os lotes 03 (R$ 8,68), 04 (R$ 12,99), 15 (R$ 5,01), 16 (R$ 5,81) e 22 
(R$ 2,57); - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA., para os lotes 12 (R$ 1,052), 13 (R$ 1,962) e 14 (R$ 4,439); 
- Os lotes 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 20 e 21 foram 
DESERTOS; Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1. Registro 
da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, 
registro no sistema de licitações, controle e emissão das Autorizações 
de Fornecimento e demais anotações legais. Prefeitura da Estância de 
Atibaia, aos 31 dias do mês de outubro de 2018. - José Eduardo Mariano 
- Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitações, 
06 de novembro de 2018.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

 RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.952/2018. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 140/2018. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: 
Registro de preços para eventual aquisição de uniformes, destinados 
ao uso dos colaboradores do SAMU, da Secretaria Municipal de 
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RERRATIFICAÇÃO. Rerratifico a homologação constante de fls. 
244/245 dos autos, tendo em vista não terem sido registrados os 
valores unitários. Assim, onde se lê: CAVIRELU CONFECCOES 
DE UNIFORMES LTDA, para os lotes 01 (R$ 529.999,00) e 03  (R$ 
47.600,00); MINAS BOTAS IND E COM LTDA, para o lote 02 (R$ 
99.850,00). Leia-se: CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES 
LTDA, para o lote 01, sendo: Item 01  (R$ 129,90), Item 02  (R$ 129,90), 
Item 03  (R$ 129,90), Item 04  (R$ 129,90), Item 05  (R$ 129,90), 
Item 06  (R$ 129,90), Item 07  (R$ 129,90), Item 08 (R$ 207,16), Item 
09  (R$ 207,16), Item 10  (R$ 207,16), Item 11  (R$ 207,16), Item 12  
(R$ 207,16), Item 13  (R$ 207,16), Item 14  (R$ 207,16), perfazendo 
o valor global estimado de R$ 529.999,00 (quinhentos e vinte e nove 
mil, novecentos e noventa e nove reais) e, para o lote 3, sendo: Item 
01  (R$ 34,00), Item 02  (R$ 34,00),Item 03  (R$ 34,00), Item 04 (R$ 
34,00), Item 05 (R$ 34,00), Item 06 (R$ 34,00), Item 07 (R$ 34,00), 
perfazendo o valor global estimado de R$ 47.600,00.(Quarenta e sete mil 
e seiscentos reais); MINAS BOTAS IND E COM LTDA, para o lote 02 
sendo: Item 01 (R$197,72), Item 02  (R$ 197,72), Item 03  (R$ 197,72), 
Item 04  (R$ 197,72), Item 05 (R$ 197,72), Item 06  (R$ 197,72), Item 
07  (R$ 197,72), Item 08 (R$ 197,72), Item 09  (R$ 197,72), Item 10  
(R$ 197,72), Item 11  (R$ 197,72), perfazendo o valor global estimado 
de R$ 99.848,60. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 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 31 dias do mês de outubro de 2018. José Eduardo Mariano 
– Secretaria de Saúde

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
05 de novembro de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

PROCESSO Nº 28.998/2018 - CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 
023/2018. OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO para o atendimento 
ao Projeto Esportivo na modalidade Escola de Esportes”. A Comissão 
de Seleção e Julgamento Permanente – CSJP, constituída pela Portaria 
GP nº 4.057, comunica aos interessados que, de acordo com a Ata n° 
037/18, decide em rerratificar o edital, incluindo no Projeto Esportivo 
a modalidade “Kung Fu”. Informamos que a Ata está disponível aos 
interessados nos sites www.atibaia.sp.gov.br / Plataforma - Parcerias 
com Entidades do 3º Setor.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
06 de novembro 2.018.

 Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

INABILITAÇÃO E RETOMADA DE SESSÃO

PROCESSO N.º 29.861/2018. PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2018. 
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de serviço de 
assistência técnica, com fornecimento de peças, destinado a manutenção 
e conservação dos veículos pesados de diversas Secretarias desta 
Prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. A 
Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, comunica aos 
interessados que, de acordo com a Ata n° 289/2018 o Pregoeiro, inabilita 
a licitante ZERGO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI e 
convoca os remanescentes para assumirem os lotes 08, 09, 11, 23 e 24 
em nova Sessão Pública a ser realizada no dia 14/11/2018 as 09 horas. 
A ata está disponível aos interessados no site www.atibaia.sp.gov.br. 
Demais informações: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
06 de novembro de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE CONTRATOS

Processo nº 35.065/17 – Dispensa nº 008/17 – 2º Termo de Aditamento ao 
Contrato Administrativo nº 101/17 – Contratante: Prefeitura da Estância 
de Atibaia – Contratada:  Fenix Centro De Educação Especial Eireli – 
Objeto: Prorrogação de prazo – Valor: R$ 562.800,00 – Vigência: 12 
meses – Assinatura: 18/10/18.

Secretaria de Administração, 06 de novembro de 2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

DECISÃO DE DEFESA PRÉVIA

Processo n.º 18.979/18. Assunto: Processo de Acompanhamento 
de Execução Contratual do Pregão Eletrônico nº 021/18 - Processo 
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Administrativo 2.888/18, tendo por objeto o “Registro de Preços para 
eventual aquisição de materiais hospitalares – lista 08/2007, destinados 
ao uso nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, com 
entrega parceladas, por um período de 12 (doze) meses”. DECISÃO 
DE DEFESA PRÉVIA. Pelas razões expostas pela Secretaria de 
Administração às fls. 39/40 dos autos, acolho as justificativas da empresa 
EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME, 
deixando de lhe aplicar as sanções legais pelos fatos ora lhe imputados, 
ressalvada a possibilidade de nova provocação da área responsável, 
caso persista em inadimplência. Publique-se. Notifique-se. Retornem os 
autos à Secretaria de Administração, para os fins legais. Prefeitura da 
Estância de Atibaia, 29 de outubro de 2018. José Eduardo Mariano - 
Secretário da Saúde Substituto

Processo n.º 25.025/17. Assunto: Processo de  Acompanhamento 
de Execução Contratual do Pregão Eletrônico nº 108/17 - Processo 
Administrativo 14.778/17, tendo por objeto o “Registro de Preços para 
eventual aquisição de impressos padronizados, destinados ao uso nas 
Unidades Básicas da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, com 
entrega parceladas, por um período de 12 (doze) meses”. DECISÃO 
DE DEFESA PRÉVIA. Pelas razões expostas pela Secretaria de 
Administração às fls. 217/218 dos autos, acolho as justificativas da 
empresa GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME, deixando de lhe aplicar as 
sanções legais pelos fatos ora lhe imputados, ressalvada a possibilidade 
de nova provocação da área responsável, caso persista em inadimplência. 
Publique-se. Notifique-se. Retornem os autos à Secretaria de 
Administração, para os fins legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, 
29 de outubro de 2018. José Eduardo Mariano - Secretário da Saúde 
Substituto

Secretaria de Administração - Departamento de Compras e Licitações, 
06 de novembro de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE ATAS

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

PROCESSO N.º 19.886/18
PREGÃO ELETRÔNICON.º 112/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Notebooks, 
destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas 
parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/10/2019).
Atibaia, 23 de Outubro de 2.018.

Ata de Registro de Preços n.º 532/18
Empresa: RIGO E RIGO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EM 
INFORMÁTICA LTDA.

Cota: Principal
Lote: 01
Descrição: Notebook. Processador. Processador core I3 de 7ª geração e 
memória cache de 3MB, controladores de memória e vídeo integrados 
ao processador, no mínimo. Placa-mãe. Deverá possuir no mínimo 
03 (três) portas USB, sendo pelo menos uma 3,0 que uma poderá ser 
porta combo com E-SATA, leitor de cartões. não será aceito o emprego 
Hubs placas e adaptadores para adequação a especificação. A placa-mãe 
fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado; 
Bios - Compatível com o padrão Plug & Play; Possuir senhas de Setup. 
Memória - Memória DDR4 2133 MHZ ou superior; Possuir no mínimo 

2 Slots para expansão. Um pente 4GB (quatro Gigabytes) – Um dos 
Slots deverá permanecer livre; Permitir a expansão de, no mínimo, 16 
GB; Portas e interfaces - 01 (uma) porta HDMI; 01 (uma) porta VGA; 
01 (uma) porta Ethernet (RJ45) de 10/100/1000; 03 (três) portas USB 
devendo uma delas ser 3,0 e podendo ser uma porta combo E-Sata; 01 
(um) leitor de cartões SD; Interface de rede sem fio integrada padrão 
802.11 B/G/N/AC. Wireless; Interface de som padrão combo com 
conector para microfone/fone de ouvido; Todas as interfaces internas, 
não sendo aceito o uso de adaptadores externos; Teclado e dispositivo 
apontador. Teclado padrão ABNT o equipamento deverá funcionar 
corretamente quando o sistema operacional estiver configurado para 
o teclado brasileiro; Mouse tipo Touch com função multitoque; Tela 
/ display - Tela de LED/LCD, com área mínima 14’’ (1366x768); 
Webcam integrada com resolução HD de no mínimo 1280 x 720; 
Controladora de vídeo. Controladora de vídeo integrada ao processador 
com tecnologia HD Graphics; Dispositivos de armazenamento 01 
(uma) unidade de disco rígido interna de 1TB (5400 RPM), no mínimo; 
Todas as interfaces internas, não sendo aceito o uso de adaptadores 
externos; Gabinete botão de liga/desliga; Deve possuir no mínimo 01 
(um) microfone interno; Peso liquido máximo de 1,8kg; alimentação 
elétrica e bateria - Adaptador de corrente/tensão com tensão de entrada 
110/220 VAC com seleção automática de entrada e tensão de saída 
compatível com o notebook; Bateria de LI-ION, de 03 ou 04 células, no 
mínimo; Softwares -  Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, 
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários para 
a instalação, configuração e operação do equipamento no Microsoft 
Windows 10 Professional, deverão ser entregues em mídia eletrônica 
ou disponibilizados para download na internet. Os equipamentos 
deverão ser entregues com o sistema operacional Microsoft Windows 
10 Professional original, pré-instalado no idioma português do Brasil. 
Outros itens - deverá ser fornecida mochila para transporte do notebook 
e seus assessórios de forma que tanto o notebook quanto os acessórios 
sejam acomodados de forma adequada. Deverão ser fornecidos todos os 
drivers dos componentes necessários para a instalação e configuração 
do(s) equipamento(s) cotado(s). Deverá ser fornecida documentação 
completa e atualizada (manuais, termos de garantia, etc.), em português, 
caso exista, ou inglês, necessária à instalação e à operação do(s) 
equipamento(s). O(s) equipamento(s) deverá(ão) atender rigorosamente 
a todas as especificações técnicas obrigatórias exigidas, inclusive 
no tocante a marcas, modelos dos componentes e módulos internos e 
externos. Garantia - O equipamento proposto deverá possuir garantia 
de 1 ano para reposição de peças e mão de obra. durante esse período, 
caso não exista assistência técnica autorizada na cidade de atibaia, a 
licitante se encarregará da retirada dos equipamentos junto a prefeitura, 
encaminhamento para assistência técnica autorizada, retirada junto a 
assistência técnica autorizada e devolução do mesmo à prefeitura, em 
caso de problemas relacionados a hardware, sem custos adicionais para 
a prefeitura. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um 
número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 
Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar 
disponíveis para download na Web-site do fabricante do equipamento.
Consumo Estimado Anual: 450
Marca: HP 240 G6 - I36006U
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.700,00
Valor Total: R$ 1.215.000,00

Cota: Reservada
Lote: 01
Descrição: Notebook. Processador. Processador core I3 de 7ª geração e 
memória cache de 3MB, controladores de memória e vídeo integrados 
ao processador, no mínimo. Placa-mãe. Deverá possuir no mínimo 
03 (três) portas USB, sendo pelo menos uma 3,0 que uma poderá ser 
porta combo com E-SATA, leitor de cartões. não será aceito o emprego 
Hubs placas e adaptadores para adequação a especificação. A placa-mãe 
fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado; 
Bios - Compatível com o padrão Plug & Play; Possuir senhas de Setup. 
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Memória - Memória DDR4 2133 MHZ ou superior; Possuir no mínimo 
2 Slots para expansão. Um pente 4GB (quatro Gigabytes) – Um dos 
Slots deverá permanecer livre; Permitir a expansão de, no mínimo, 16 
GB; Portas e interfaces - 01 (uma) porta HDMI; 01 (uma) porta VGA; 
01 (uma) porta Ethernet (RJ45) de 10/100/1000; 03 (três) portas USB 
devendo uma delas ser 3,0 e podendo ser uma porta combo E-Sata; 01 
(um) leitor de cartões SD; Interface de rede sem fio integrada padrão 
802.11 B/G/N/AC. Wireless; Interface de som padrão combo com 
conector para microfone/fone de ouvido; Todas as interfaces internas, 
não sendo aceito o uso de adaptadores externos; Teclado e dispositivo 
apontador. Teclado padrão ABNT o equipamento deverá funcionar 
corretamente quando o sistema operacional estiver configurado para 
o teclado brasileiro; Mouse tipo Touch com função multitoque; Tela 
/ display - Tela de LED/LCD, com área mínima 14’’ (1366x768); 
Webcam integrada com resolução HD de no mínimo 1280 x 720; 
Controladora de vídeo. Controladora de vídeo integrada ao processador 
com tecnologia HD Graphics; Dispositivos de armazenamento 01 
(uma) unidade de disco rígido interna de 1TB (5400 RPM), no mínimo; 
Todas as interfaces internas, não sendo aceito o uso de adaptadores 
externos; Gabinete botão de liga/desliga; Deve possuir no mínimo 01 
(um) microfone interno; Peso liquido máximo de 1,8kg; alimentação 
elétrica e bateria - Adaptador de corrente/tensão com tensão de entrada 
110/220 VAC com seleção automática de entrada e tensão de saída 
compatível com o notebook; Bateria de LI-ION, de 03 ou 04 células, no 
mínimo; Softwares -  Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, 
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários para 
a instalação, configuração e operação do equipamento no Microsoft 
Windows 10 Professional, deverão ser entregues em mídia eletrônica 
ou disponibilizados para download na internet. Os equipamentos 
deverão ser entregues com o sistema operacional Microsoft Windows 
10 Professional original, pré-instalado no idioma português do Brasil. 
Outros itens - deverá ser fornecida mochila para transporte do notebook 
e seus assessórios de forma que tanto o notebook quanto os acessórios 
sejam acomodados de forma adequada. Deverão ser fornecidos todos os 
drivers dos componentes necessários para a instalação e configuração 
do(s) equipamento(s) cotado(s). Deverá ser fornecida documentação 
completa e atualizada (manuais, termos de garantia, etc.), em português, 
caso exista, ou inglês, necessária à instalação e à operação do(s) 
equipamento(s). O(s) equipamento(s) deverá(ão) atender rigorosamente 
a todas as especificações técnicas obrigatórias exigidas, inclusive 
no tocante a marcas, modelos dos componentes e módulos internos e 
externos. Garantia - O equipamento proposto deverá possuir garantia 
de 1 ano para reposição de peças e mão de obra. durante esse período, 
caso não exista assistência técnica autorizada na cidade de atibaia, a 
licitante se encarregará da retirada dos equipamentos junto a prefeitura, 
encaminhamento para assistência técnica autorizada, retirada junto a 
assistência técnica autorizada e devolução do mesmo à prefeitura, em 
caso de problemas relacionados a hardware, sem custos adicionais para 
a prefeitura. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um 
número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 
Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar 
disponíveis para download na Web-site do fabricante do equipamento.
Consumo Estimado Anual: 150
Marca: HP 240 G6 - I36006U
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.700,00
Valor Total: R$ 405.000,00

PROCESSO N.º 29.336/18
PREGÃO PRESENCIAL N.º 093/18

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviços 
de impressão e montagem em papel A4, de avaliações unificadas, 
destinados aos alunos do Ensino Fundamental, 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 31/10/2019).

Atibaia, 31 de Outubro de 2.018.

Ata de Registro de Preços n.º 548/18
Empresa: G.S. GRAFICA E EDITORA EIRELI.

Lote: 01
Descrição: Impressão. Contratação de empresa para prestação de 
serviços impressão e montagem em papel A4, de avaliações unificadas 
destinadas aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de 
ensino, pelo período de 12 (doze) meses. As impressões serão solicitadas 
de acordo com as necessidades da secretaria de educação. As impressões 
deverão ser realizadas da seguinte forma: A) O papel a ser utilizado nas 
impressões será padrão sulfite branco, com gramatura mínima de 75g/
m², em tamanho A4 (210 x 297 mm); B) As impressões deverão ser em 
preto e branco, frente e verso, a laser, com resolução mínima de 300 
DPI; C) Deverão ser devidamente entregues de forma agrupada, com 
um único grampo na parte superior esquerda, separadas em grupos e 
subgrupos, devidamente identificados, de acordo com a solicitação da 
secretaria de educação.
Consumo Estimado Anual: 740.000
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 0,04
Valor Total: R$ 29.600,00

PROCESSO N.º 25.167/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 143/18

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de 
sinalização viária (cavalete de madeira, cone flexível, fita zebrada), 
destinados ao uso da Secretaria de Segurança Pública, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/10/2019).
Atibaia, 31 de Outubro de 2.018.

Ata de Registro de Preços n.º 553/18
Empresa: BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI.

Lote: 01
Descrição: Cavalete de madeira. Cavalete articulado de madeira para 
sinalização viária na cor laranja com faixas brancas de 15 cm de largura 
cada faixa, medindo 1,10 de altura e 0,90 de largura (com porca travante 
de pressão).
Consumo Estimado Anual: 750
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 54,33
Valor Total: R$ 40.747,50

Lote: 02
Descrição: Cone flexível para sinalização viária. Cone de PVC extra 
flexível laranja com duas faixas refletivas brancas, confeccionado em 
peça única sem emendas, resistente contra impactos e deformações, 
com 72cm de altura e base de 38x38cm, 8 sapatas distribuídas 
proporcionalmente, com peso aproximado de 3,2kg, rebaixos para 
aplicação de faixas refletivas. Conforme NBR ABNT 15071.
Consumo Estimado Anual: 500
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 59,00
Valor Total: R$ 29.500,00

Lote: 03
Descrição: Fita zebrada - laranja e branca. Fita plástica zebrada nas 
cores laranja e branca - rolo de 200m com 7cm de largura. Material:  
Plástico em Polietileno
Consumo Estimado Anual: 1.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 13,53
Valor Total: R$ 13.530,00
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PROCESSO N.º 29.542/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de motopoda, 
roçadeira, soprador e fio de nylon para roçadeira, destinados ao uso das 
equipes do programa Zeladoria Municipal, da Secretaria de Serviços, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/10/2019).
Atibaia, 31 de Outubro de 2.018.

Ata de Registro de Preços n.º 554/18
Empresa: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA.

Lote: 02
Descrição: Motopoda. Rotação lenta (rpm): 2800. Rotação máxima 
(rpm): 10500, Cilindrada (cm³): 25,0 CC, tanque mínimo : 0,5 lts, 
Peso máximo: 7,0 kg, Comprimento do sabre ( cm): 30, corrente: 3/8, 
Potência ( KV/CV): 0,95/1/3
Consumo Estimado Anual: 03
Marca: Stihl
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.250,00
Valor Total: R$ 6.750,00

Lote: 04
Descrição: Soprador. Soprador costal à gasolina. Tanque mínimo: 1,5 
lts, cilindrada (cm³) mínimo: 50 CC, peso máximo: 9,0 kg, potência 
(KV/CV) : 2,6 / 3,0, velocidade máx. do ar (M/S) : 78, velocidade do ar 
( m³/h): 1260, rotação lenta (rpm): 3100, rotação máxima (rpm): 7250.
Consumo Estimado Anual: 05
Marca: Stihl
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.766,70
Valor Total: R$ 8.833,50

Secretaria de Administração, aos 06 dias do mês de Novembro de 
2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
 Diretora do Departamento de Compras e Licitações

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

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

PROCESSO N.º 35.515/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 108/17

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

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

Lote: 01
Descrição: Locação de Ambulância Tipo “A” (Simples Remoção). De 
acordo com a Portaria 2.048/2009 do Ministério da Saúde, a ambulância 
deverá conter: sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio 

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

Lote: 02
Descrição: Locação de Ambulância Tipo “B” (Suporte Básico). De 
acordo com a Portaria 2.048/2009 do Ministério da Saúde, a ambulância 
deverá conter: sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-
comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para 
Soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro 
em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com 
régua tripla (alimentação do respirador; fluxômetro e umidificador 
de oxigênio e aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com 
máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com 
válvula; maleta de emergência contendo: estetoscópio adulto e infantil; 
ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas oro-faríngeas de tamanhos 
variados; luvas descartáveis; tesoura reta com ponta romba; esparadrapo; 
esfigmomanômetro adulto/infantil; ataduras de 15 cm; compressas 
cirúrgicas estéreis; pacotes de gaze estéril; protetores para queimados ou 
eviscerados; cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; 
maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas; clamps umbilicais; estilete 
estéril para corte do cordão; saco plástico para placenta; cobertor; 
compressas cirúrgicas e gazes estéreis; braceletes de identificação. Os 
veículos que atuam no atendimento de acidentados e os veículos de 
suporte básico misto deverão conter também os seguintes equipamentos: 
prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização 
de membros e conjunto de colares cervicais; colete Imobilizador dorsal; 
frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; 
cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, 
máscaras e aventais de proteção; material mínimo para salvamento 
terrestre, aquático e em alturas; maleta de ferramentas e extintor de pó 
químico seco de 0,8 kg; fitas e cones sinalizadores para isolamento de 
áreas; maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos 
serviços. Será destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com 
risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes 
com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de 
necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o 
serviço de destino. Quando utilizado no atendimento pré-Hospitalar de 
vítimas de acidentes, deverá conter todos os materiais e equipamentos 
necessários a imobilização de pacientes. Define-se ambulância como um 
Veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) que se destine exclusivamente ao 
transporte de enfermos. As dimensões e outras especificações do veículo 
terrestre deverão obedecer às Normas da ABNT – NBR 14561/2000, de 
julho de 2000. Deverá ser composta de 02 (dois) profissionais, sendo 
01 (um) motorista e o outro enfermeiro. Todos os profissionais deverão 
ter capacitação específica para a função com Certificação emitida pelo 
Núcleo de Educação em Urgências.
Unidade: Hora
Valor Unitário: R$ 114,00

Lote: 03
Descrição: Locação de Ambulância Tipo “D” (Suporte Avançado). De 
acordo com a Portaria 2.048/2009 do Ministério da Saúde, a ambulância 
deverá conter: sinalizador óptico e Acústico; equipamento de rádio-
comunicação fixo e móvel; maca com rodas e articulada; dois suportes 
de soro; cadeira de rodas dobrável; Instalação de rede portátil de 
oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade 
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de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); 
respirador mecânico de transporte; oxímetro não-invasivo portátil; 
monitor  cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível; 
bomba de Infusão com bateria e equipo; maleta de vias aéreas contendo: 
máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos; cateteres 
de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres nasais; seringa de 
20 ml; ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório; sondas 
para aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de procedimentos; 
máscara para ressuscitador adulto/infantil; lidocaína geléia e “spray”; 
cadarços para fixação de cânula; laringoscópio infantil/adulto com 
conjunto de lâminas; estetoscópio; esfigmomanômetro adulto/infantil; 
cânulas oro-faríngeas adulto/infantil; fios-guia para intubação; pinça de 
magyll; bisturi descartável; cânulas para traqueostomia; material para 
cricotiroidostomia; conjunto de drenagem torácica; maleta de acesso 
venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis; recipiente 
de algodão com anti-séptico; pacotes de gaze estéril; esparadrapo; 
material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, 
plásticas e agulhas especiais para punção óssea; garrote; equipos de 
macro e microgotas; cateteres específicos para dissecção de veias, 
tamanho adulto/infantil; tesoura, pinça de kocher; cortadores de soro; 
lâminas de bisturi; seringas de vários tamanhos; torneiras de 3 vias; 
equipo de Infusão de 3 vias; frascos de soro fisiológico, ringer lactato 
e soro glicosado; caixa completa de pequena cirurgia; maleta de parto 
como descrito nos itens anteriores; sondas vesicais; coletores de urina; 
protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira; sondas 
nasogástricas; eletrodos descartáveis; equipos para drogas fotossensíveis; 
equipo para bombas de Infusão; circuito de respirador estéril de reserva; 
equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e 
aventais; cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo; 
campo cirúrgico fenestrado; almotolias com anti-séptico; conjunto de 
colares cervicais; prancha longa para imobilização da coluna; um 
desfibrilador externo automático – DEA; será o destinado ao atendimento 
e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares 
e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos 
intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários 
para esta função. Medicamentos obrigatórios que deverão constar em 
toda ambulância de suporte avançado: Lidocaína sem vasoconstritor; 
Adrenalina, Epinefrina, Atropina; Dopamina; Aminofilina; Dobutamina; 
Hidrocortisona; glicose 50%; Soros: Glicosado 5%; Fisiológico 0,9%; 
Ringer Lactato. Psicotrópicos: Hidantoína; Meperidina; Diazepan; 
Midazolan; Medicamentos para analgesia e anestesia: Fentanil, Ketalar, 
Quelecin; outros: água destilada; Metoclopramida; Dipirona; Hioscina; 
Dinitrato de Isossorbitol; Furosemide; Amiodarona; Lanatosideo C. 
Define-se ambulância como um Veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) 
que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões 
e outras Especificações do veículo terrestre deverão obedecer às Normas 
da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000. Deverá ser composta de 
03 (três) profissionais, sendo 01 (um) motorista, 01 (um) enfermeiro e 01 
(um) médico. Todos os profissionais deverão ter capacitação específica 
para a função com Certificação emitida pelo Núcleo de Educação em 
Urgências;
Unidade: Hora
Valor Unitário: R$ 210,00

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

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de carimbos e refis, 
destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/02/2.019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

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

Lote: 01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Item: 14
Descrição: Carimbo automático autoentintado, datador com início do 
ano em 2016; medidas aproximadas de 4,0 x 4,0 cm; obs: os dizeres 
serão fornecidos posteriormente.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 48,75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valor Unitário: R$ 11,38

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

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

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

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

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

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

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

Item: 40
Descrição: Refil para carimbo automático, medida do texto 3,8 x 1,4 cm.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 5,97
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Item: 41
Descrição: Refil para carimbo automático, medida do texto 4,0 x 4,0 cm.
Unidade: UN
Marca: Nikkon
Valor Unitário: R$ 10,28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COTA PRINCIPAL

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

de 12 meses a partir da data do recebimento do produto.
Unidade: UN
Marca: Libell
Valor Unitário: R$ 659,00

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

Lote: 03
Descrição: Bebedouro, bebedouro de pressão, gabinete e pia aço inox; 
conexões hidráulicas internas em material atóxico; torneira para copo e 
jato cromadas com regulagem de jato d´água; reservatório em aço inox 
com isolamento em EPS com capacidade para 4 litros; sistema interno 
de filtração de dupla ação; com filtro interno; 02 torneiras; controlador 
de temperatura através de termostato entre 15 graus e 4 graus; voltagem: 
110 V; medidas aproximadas: largura: 313 mm x altura: 1120 mm x 
profundidade: 310 mm; segurança e qualidade certificadas pelo 
INMETRO; garantia de 12 meses a partir da data do recebimento do 
produto.
Unidade: UN
Marca: Libell
Valor Unitário: R$ 563,00

COTA RESERVADA

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

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

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

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

COTA PRINCIPAL

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

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

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

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

Lote: 12
Descrição: Ventilador de parede, com diâmetro mínimo de 50 cm; hélice 
com no mínimo 03 abas; grade protetora metálica pintada em epóxi; 03 
níveis de velocidade; inclinação regulável; base para fixar na parede; cor 

preta; bivolt; garantia de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Ventisol VOP 50
Valor Unitário: R$ 132,00

COTA RESERVADA

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

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

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

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

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

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

COTA PRINCIPAL

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

COTA RESERVADA

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

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

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros de 
alimentação (dietas – lista 06/2017), destinadas ao atendimento dos 
pacientes da Central de Nutrição da Secretaria Municipal da Saúde, 
conforme Determinação Judicial (com indicação de marca), com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

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

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

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

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

Lote: 02

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

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

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

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

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

COTA PRINCIPAL

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

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

COTA RESERVADA

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

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



Atos do Poder Executivo

13

Quarta-feira, 7 de novembro de 2018 - n.º 2034 - Ano XXII Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017  |  www.atibaia.sp.gov.br

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

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

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

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

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

COTA PRINCIPAL

Lote: 04
Descrição: Escova para lavar roupas, escova oval para lavar, uso no 
tanque, base em madeira, com cerdas de nylon, resistente.
Unidade: UN
Marca: PG
Valor Unitário: R$ 1,30

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

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

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

Lote: 17
Descrição: Saco para lixo hospitalar branco 50 litros, branco leitoso. 
Medindo: 63 cm x 80 cm, pacote com 100 unidades, com impressão 
externa do símbolo de risco biológico ou infectante; n° da subclasse, 
risco e campo para identificação da origem do material a ser recolhido; 

sem sanfona. Produto normatizado com os padrões da ABNT NBR 9191.
Unidade: PT
Marca: Itaquiti
Valor Unitário: R$ 22,03

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

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

COTA PRINCIPAL

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

COTA RESERVADA

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

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

COTA PRINCIPAL

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

Lote: 02
Descrição: Cesto plástico de lixo para banheiro com tampa basculante, 
capacidade de 14 L; etiqueta com as informações constando na 
embalagem; cor: preta.
Unidade: UN
Marca: Arqplast
Valor Unitário: R$ 15,36
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Lote: 05
Descrição: Esponja de aço, pacote 08 unidades, peso: 60 g, fios de aços 
finos e macios.
Unidade: PT
Marca: Qlustro
Valor Unitário: R$ 1,15

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

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

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

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

COTA RESERVADA

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

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

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

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

COTA RESERVADA

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

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

Lote: 26
Descrição: Fósforo, pacote com 10 caixas, 400 palitos, composição: 
fósforo amorfo, clorato de potássio, aglutinantes.
Unidade: PT
Marca: Paraná
Valor Unitário: R$ 2,66

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

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

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

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

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

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

COTA PRINCIPAL

Lote: 19
Descrição: Tablete efervescente desinfetante de uso geral, (tablete de 
1 g), desinfetante de água para consumo humano, hortifrutícolas e 
indústria alimentícia à base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de 
sódio); tablete efervescente de 01 grama; cloro ativo: 45% por tablete; 
embalagem: pote plástico contendo de 150 gramas de produto; validade 
mínima: 02 anos; rótulo: estar de acordo com a legislação vigente, 
constar de forma clara e impressa as informações: nome do produto e 
sua finalidade; modo de usar e precauções; nome do técnico responsável 
e seu registro no conselho regional de química; data de fabricação, 
validade e lote; composição do produto; conteúdo da embalagem; 
número do registro no ministério da saúde; nome, endereço e CNPJ do 
fabricante.
Unidade: PO
Marca: Clim / Hidrodomi
Valor Unitário: R$ 137,00

COTA RESERVADA

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

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

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

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

Lote: 01
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de handebol, 
adulto, com 2 tempos de 30 minutos, conforme regras da Federação 

Internacional de Handebol, FIH.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lote: 14
Descrição: Taxa de arbitragem, arbitragem para jogo de handebol, com 
2 tempos de 25 minutos.
Unidade: JG
Valor Unitário: R$ 140,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Lote: 03

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

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

Lote: 12
Descrição: Prendedor de babador jacaré com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em silicone; excelente travamento dos 
prendedores; autoclavável.
Unidade: UN
Marca: Indusbello
Valor Unitário: R$ 12,88

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

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

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

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

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

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

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

Lote: 08
Descrição: Forceps infantil Nº17, com as seguintes especificações 
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; encaixe americano; 
isento de cantos vivos; tratamento térmico das peças; cada peça deverá 
ter gravado: referência, logomarca do fabricante, lote de fabricação, para 
efeito de garantia, embalado individualmente.
Unidade: UN
Marca: Skay
Valor Unitário: R$ 41,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lote: 06
Descrição: Suco em pó, sabor maracujá, ingredientes básicos: açúcar, 
acidulante, entiumectante, aromatizante, corantes, antioxidante ácido 
ascórbico. Valores nutricionais mínimos por 20 gramas do produto; vct 
77 kcal, ch 19 g, vit C 8 mg; rendimento: 9 a 11 litros por kg do produto; 
embalagem primária: pacotes de saco plástico leitoso, contendo 500 g ou 
1 kg; validade mínima de 6 meses; rotulagem deverá seguir legislação 
vigente.
Unidade: PT
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 6,40

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

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

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

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

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos 
e eletrônicos, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

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

Lote: 02

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

Lote: 03

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

Lote: 08

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

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

Lote: 04

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

Lote: 05

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

Lote: 06

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

Lote: 07

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

Lote: 09

Item: 01
Descrição: Cordão Paralelo 2 X 2,5 mm, cordão elétrico; paralelo; 
condutor de cobre nu; tempera mole; encordoamento classe 5; seção 
nominal de 2 x 2,5 mm²; tensão de 300/300 V; isolação externa 
termoplástico PVC; temperatura máxima 70°  em serviço contínuo; 
Norma NBR 13249, certificação compulsória INMETRO, constando na 
embalagem; rolo de 100 m.
Marca: Indusflex
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 174,00

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

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

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

COTA PRINCIPAL

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

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

Lote: 19
Descrição: Macarrão conchinha com ovos. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 

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

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

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

COTA PRINCIPAL

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

COTA RESERVADA

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

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

COTA PRINCIPAL

Lote: 04
Descrição: Biscoito maria integral sabor chocolate. Característica básica 
do produto: Biscoito doce em formato redondo, textura lisa, crocante, 
coloração e sabor de chocolate. Ingredientes básicos: farinha de trigo 
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integral enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau pó, gordura 
vegetal, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos e aromatizante. Valores nutricionais mínimos para 30gr: Vct.: 
110 cal, Prot.: 2,5 g, fibra alimentar: 1,0 g. O valor de sódio deverá ter 
no máximo: 120 mg e gorduras totais máx.: 3 g. Embalagem: primária: 
Embalagem de refil em bopp de 100 a 250 g, reembalados em sacos 
de 400 a 500 g de produto. Embalagem secundária: caixas de papelão 
contendo 12 a 20 pacotes. Validade mínima 8 meses. Rotulagem deverá 
ser de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Mosmann
Valor Unitário: R$ 14,50

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

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

COTA RESERVADA

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

Lote: 34
Descrição: Biscoito salgado integral com recheio sabor peito de 

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

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

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

COTA PRINCIPAL

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

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

COTA RESERVADA

Lote: 41
Descrição: Fórmula infantil de seguimento. Descrição do produto: 
fórmula infantil em pó para lactentes, com proteínas lácteas, adicionada 
de pré-biótico, Dha e Ara, minerais e vitaminas; para crianças a partir 
do 6º mês. Ingredientes: Lactose, leite parcialmente desnatado em pó, 
maltodextrina,óleos vegetais (girassol ou milho, palma), óleo de peixe, 
proteína do soro de leite, minerais e vitaminas. Não conter glúten. 
Valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: VCT  – 440 kcal, 
Proteína – 9 g, Vit C: 60 mg, Ferro – 7 mg, Cálcio – 510 mg, Fibra 
alimentar: 2,5 g. CH máx. 62 g Sódio max – 245 mg Gorduras totais 
máx. de 23 g. Embalagem primária: lata de 400 ou 800 g. Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçada, contendo até 24 latas. Validade 
mínima: 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Nan Comfort 2 / Nestle
Valor Unitário: R$ 31,44

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

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

COTA PRINCIPAL

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

Lote: 26
Descrição: Pão de mel c/ cobertura de chocolate. Ingredientes básicos: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, 
açúcar, gordura vegetal, mel, canela, erva-doce, cravo, sal refinado, 
fermento químico bicarbonato de amônio e conservante sorbato de 

potássio), cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal, cacau em 
pó, soro de leite em pó, leite em pó desnatado, composto lácteo com 
maltodextrina (soro de leite em pó, maltodextrina, concentrado proteico 
de soro em pó e leite em pó desnatado), estabilizantes, lecitina de soja e 
éster de políglicerol de ácido ricinoléico, sal e aromatizantes). Valores 
mínimos nutricionais: por 40grs: Vct.: 160 kcal, Prot.: 2,0 g, CH: 26 
g. Valores máximos: Gord totais máx. de: 6,5 g e sódio máx. de: 42 
mg. Embalagem primaria individual: BOPP (50 g a 52 g). Embalagem 
secundaria: caixa de papelão, reforçado, lacrado e resistente. Validade 
mínima de 08 meses.
Unidade: UN
Marca: Montevergine
Valor Unitário: R$ 2,39

COTA RESERVADA

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

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

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

COTA PRINCIPAL

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

COTA RESERVADA

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

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

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

COTA PRINCIPAL

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

COTA RESERVADA

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

Valor Unitário: R$ 59,69

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

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

COTA PRINCIPAL

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

COTA RESERVADA

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

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

COTA PRINCIPAL

Lote: 02
Descrição: Biscoito amanteigado. Biscoito doce amanteigada diversos 
sabores. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos, 
podendo conter margarina na composição. Ingredientes específicos 
para cada sabor além dos básicos: sabor banana com canela; fécula de 
batata, canela em pó, banana desidratada. Sabor chocolate: cacau em 
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pó, extrato de malte. Sabor leite: leite em pó. Sabor gotas de chocolate: 
gotas de chocolate (cacau em pó, açúcar e gordura vegetal), leite em pó. 
Valores mínimos por 30 g de produto: Prot.: 2 g, CH: 18 g, VCT: 130 
kcal. Gordura Totais máx. de 5 g e Sódio máx. de 55 mg. Embalagem 
primaria: pacotes com polietileno com capacidade de 150 g a 375 g. 
Embalagem secundaria: caixa de papelão, reforçado, lacrada e resistente, 
com capacidade para até 40 pacotes. Validade: mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Bauducco
Valor Unitário: R$ 10,00

COTA RESERVADA

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

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

COTA PRINCIPAL

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

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

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

Lote: 20
Descrição: Macarrão espaguete tipo tortinho com ovos. Ingredientes 

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

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

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

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

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

COTA PRINCIPAL

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



Atos do Poder Executivo

24

Quarta-feira, 7 de novembro de 2018 - n.º 2034 - 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

papelão reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para até 17 
quilos. Validade: mínima de 6 (seis) meses.
Unidade: KG
Marca: Vapza
Valor Unitário: R$ 14,90

Lote: 09
Descrição: Carne bovina cozida desfiada com sal. Carne bovina 
cozida e desfiada embalada a vácuo: Ingredientes: carne bovina e sal. 
Carne proveniente de machos de espécie bovina, procedente de quarto 
traseiro, abatidos sob inspeção veterinária e manipulada em condições 
higiênicas sanitárias satisfatórias. 2. Características do Produto: Produto 
esterilizado e cozido a vapor, obtido pelo processamento em condições 
de qualidade quanto às características físico-químicas, microbiológicas 
e microscópicas especificadas nos subitens deste. O produto deverá estar 
de acordo com a legislação vigente, em especial: a Resolução RDC nº175 
de 08/07/2003 – ANVISA/MS; Resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – 
ANVISA/MS, Portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; Portaria 
nº 6 – CVS/99; Portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; Portaria nº5 de 
08/11/88. Toda carne utilizada para o preparo do produto deverá ter 
sido submetido aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA, 
segundo Decreto nº30.691, de 29/03/52. 2.1.Características Sensoriais: 
Aspecto: próprio, não amolecido e nem pegajoso Cor: própria, sem 
manchas esverdeadas Sabor: próprio Odor: próprio 2.2 Características 
Físico-químicas: Gordura: máximo de 8% Proteína: mínimo de 23% 
Umidade: máximo de 70% 2.3.Características Microbiológicas: 
Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC 
nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. 2.4. Características Macroscópicas 
e Microscópicas: O produto não deverá conter materiais estranhos 
ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões macro e 
microscópicos estabelecidos pela Resolução RDC nº 175 de 08 de 
julho de 2003, ANVISA/MS 3. Validade: O produto deverá ter validade 
mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação. 4. Embalagem 
Primária: O produto deverá estar embalado a vácuo, em embalagem 
aluminizada, hermeticamente fechada por termossoldagem. Resistente 
ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido máximo de 
2 (dois) a 3 (três) quilos por embalagem. Embalagem Secundária: 
Caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de 
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva ou 
similar, garantindo a integridade do produto durante todo seu período 
de validade e contendo no máximo 15 (quinze) quilos por embalagem. 
Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. 
5. Rotulagem: Deverá estar de acordo com o regulamento vigente na 
Instrução Normativa nº 22, de 24/11/05-Regulamento Técnico para 
Rotulagem de Produto de Origem Animal Embalado – Ministério da 
Agricultura, Pecuária e abastecimento. Brasil.
Unidade: KG
Marca: Vapza
Valor Unitário: R$ 33,40

Lote: 27
Descrição: Peito de frango cozido desfiado. Ingredientes: peito de 
frango salgado cozido e esterilizado a vapor. 2. Características do 
produto: O produto deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas 
sob prévia inspeção sanitária. Os peitos deverão cozidos e desfiados 
mecanicamente, adicionados de sal. Deverá ser embalado cozido e 
esterilizado a vapor, obtidas pelo processamento em condições de 
qualidade quanto às características físico-químicas, microbiológicas 
e microscópicas especificadas a seguir nos subitens deste. O produto 
deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a 
Resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – ANVISA/MS; Resolução 
RDC nº 12 de 02/01/2001 – ANVISA/MS, Portaria nº 1002/1004 de 
11/12/1998 SVS/MS; Portaria nº 6 – CVS/99; Portaria nº 368 de 
04/09/97 do MAA; Portaria nº5 de 08/11/88. Toda carne utilizada para o 
preparo do produto deverá ter sido submetido aos processos de inspeção 
prescritos no RIISPOA, segundo Decreto nº30.691, de 29/03/52. 2.1. 

Características Sensoriais: Aspecto: próprio, não amolecido e nem 
pegajoso Cor: própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas Sabor: 
próprio Odor: próprio 2.2 Características Físico-químicas: Seguir os 
padrões estabelecidos pela legislação vigente. 2.3. Características 
Microbiológicas: Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela 
Resolução RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. 2.4. Características 
Macroscópicas e Microscópicas: O produto não deverá conter materiais 
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões 
macro e microscópicos estabelecidos pela Resolução RDC nº 75 de 
08 de julho de 2003, ANVISA/MS e resolução- CNNPA nº 12, de 
1978. 3. Validade: O produto deverá ter validade mínima de 12(doze) 
meses a partir da data de fabricação. 4. Embalagem: 4.1.Embalagem 
Primária: O produto embalado a vácuo, em embalagem aluminizada, 
hermeticamente fechada por termossoldagem. Resistente ao transporte 
e armazenamento, contendo peso líquido máximo de 02 a 3 quilos por 
embalagem. 4.2..Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado 
resistente ao impacto e às condições de estocagem e armazenamento 
totalmente lacradas com fita adesiva ou similar, garantindo a integridade 
do produto durante todo seu período de validade e contendo no máximo 
15 (quinze) quilos por embalagem. 4.3.Será considerada imprópria e 
será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha 
o produto à contaminação e/ou deterioração. 5. Rotulagem: Deverá 
estar de acordo com o regulamento vigente na Instrução Normativa 
nº 22, de 24/11/05- Regulamento Técnico para Rotulagem de Produto 
de Origem Animal Embalado – Ministério da Agricultura, Pecuária e 
abastecimento. Brasil
Unidade: KG
Marca: Vapza
Valor Unitário: R$ 26,50

COTA RESERVADA

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

Lote: 38
Descrição: Carne bovina cozida desfiada com sal. Carne bovina 
cozida e desfiada embalada a vácuo: Ingredientes: carne bovina e sal. 
Carne proveniente de machos de espécie bovina, procedente de quarto 
traseiro, abatidos sob inspeção veterinária e manipulada em condições 
higiênicas sanitárias satisfatórias. 2. Características do Produto: Produto 
esterilizado e cozido a vapor, obtido pelo processamento em condições 
de qualidade quanto às características físico-químicas, microbiológicas 
e microscópicas especificadas nos subitens deste. O produto deverá estar 
de acordo com a legislação vigente, em especial: a Resolução RDC nº175 
de 08/07/2003 – ANVISA/MS; Resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – 
ANVISA/MS, Portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; Portaria 
nº 6 – CVS/99; Portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; Portaria nº5 de 
08/11/88. Toda carne utilizada para o preparo do produto deverá ter 
sido submetido aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA, 
segundo Decreto nº30.691, de 29/03/52. 2.1.Características Sensoriais: 
Aspecto: próprio, não amolecido e nem pegajoso Cor: própria, sem 
manchas esverdeadas Sabor: próprio Odor: próprio 2.2 Características 
Físico-químicas: Gordura: máximo de 8% Proteína: mínimo de 23% 
Umidade: máximo de 70% 2.3.Características Microbiológicas: 
Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC 
nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. 2.4. Características Macroscópicas 
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e Microscópicas: O produto não deverá conter materiais estranhos 
ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões macro e 
microscópicos estabelecidos pela Resolução RDC nº 175 de 08 de 
julho de 2003, ANVISA/MS 3. Validade: O produto deverá ter validade 
mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação. 4. Embalagem 
Primária: O produto deverá estar embalado a vácuo, em embalagem 
aluminizada, hermeticamente fechada por termossoldagem. Resistente 
ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido máximo de 
2 (dois) a 3 (três) quilos por embalagem. Embalagem Secundária: 
Caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de 
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva ou 
similar, garantindo a integridade do produto durante todo seu período 
de validade e contendo no máximo 15 (quinze) quilos por embalagem. 
Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. 
5. Rotulagem: Deverá estar de acordo com o regulamento vigente na 
Instrução Normativa nº 22, de 24/11/05-Regulamento Técnico para 
Rotulagem de Produto de Origem Animal Embalado – Ministério da 
Agricultura, Pecuária e abastecimento. Brasil.
Unidade: KG
Marca: Vapza
Valor Unitário: R$ 33,40

Lote: 56
Descrição: Peito de frango cozido desfiado. Ingredientes: peito de 
frango salgado cozido e esterilizado a vapor. 2. Características do 
produto: O produto deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas 
sob prévia inspeção sanitária. Os peitos deverão cozidos e desfiados 
mecanicamente, adicionados de sal. Deverá ser embalado cozido e 
esterilizado a vapor, obtidas pelo processamento em condições de 
qualidade quanto às características físico-químicas, microbiológicas 
e microscópicas especificadas a seguir nos subitens deste. O produto 
deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial: a 
Resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – ANVISA/MS; Resolução 
RDC nº 12 de 02/01/2001 – ANVISA/MS, Portaria nº 1002/1004 de 
11/12/1998 SVS/MS; Portaria nº 6 – CVS/99; Portaria nº 368 de 
04/09/97 do MAA; Portaria nº5 de 08/11/88. Toda carne utilizada para o 
preparo do produto deverá ter sido submetido aos processos de inspeção 
prescritos no RIISPOA, segundo Decreto nº30.691, de 29/03/52. 2.1. 
Características Sensoriais: Aspecto: próprio, não amolecido e nem 
pegajoso Cor: própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas Sabor: 
próprio Odor: próprio 2.2 Características Físico-químicas: Seguir os 
padrões estabelecidos pela legislação vigente. 2.3. Características 
Microbiológicas: Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela 
Resolução RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. 2.4. Características 
Macroscópicas e Microscópicas: O produto não deverá conter materiais 
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões 
macro e microscópicos estabelecidos pela Resolução RDC nº 75 de 
08 de julho de 2003, ANVISA/MS e resolução- CNNPA nº 12, de 
1978. 3. Validade: O produto deverá ter validade mínima de 12(doze) 
meses a partir da data de fabricação. 4. Embalagem: 4.1.Embalagem 
Primária: O produto embalado a vácuo, em embalagem aluminizada, 
hermeticamente fechada por termossoldagem. Resistente ao transporte 
e armazenamento, contendo peso líquido máximo de 02 a 3 quilos por 
embalagem. 4.2..Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado 
resistente ao impacto e às condições de estocagem e armazenamento 
totalmente lacradas com fita adesiva ou similar, garantindo a integridade 
do produto durante todo seu período de validade e contendo no máximo 
15 (quinze) quilos por embalagem. 4.3.Será considerada imprópria e 
será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha 
o produto à contaminação e/ou deterioração. 5. Rotulagem: Deverá 
estar de acordo com o regulamento vigente na Instrução Normativa nº 
22, de 24/11/05 - Regulamento Técnico para Rotulagem de Produto 
de Origem Animal Embalado – Ministério da Agricultura, Pecuária e 
abastecimento. Brasil.
Unidade: KG
Marca: Vapza

Valor Unitário: R$ 26,50

Ata de Registro de Preços n.º 082/18
Empresa: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA – EPP.

COTA RESERVADA

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

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

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

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

Lote: 46
Descrição: Macarrão com ovos tipo pena. Ingredientes básicos: sêmola 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais 
(urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo 
do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: 
Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 
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59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g Embalagem: pacotes 
plástico de 500 gr. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas 
de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 
Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,35

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

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

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

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

PROCESSO N.º 42.520/17

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/18

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

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

COTA PRINCIPAL

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

COTA RESERVADA

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

PROCESSO N.º 39.847/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 243/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de 
limpeza e higienização, destinados ao uso em diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/02/2019).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

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

COTA PRINCIPAL

Lote: 03
Descrição: Detergente líquido neutro frasco com 500 ML; embalados 
em frascos plástico de 500 ml, composição: tensoativos aniônicos, 
sequestrante, conservantes, fragrância, espessante, corante e água, 
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podendo conter glicerina. componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio. testado dermatologicamente; obs. constando na 
embalagem: lote, data de fabricação, data de validade e autoriz. de
funcion. do M.S. e ANVISA.
Unidade: FR
Marca: Limpol
Valor Unitário: R$ 1,29

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

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

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

COTA RESERVADA

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

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

Valor Unitário: R$ 1,29

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

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

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

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

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

COTA PRINCIPAL

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

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

COTA PRINCIPAL

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

Ata de Registro de Preços n.º 087/18
Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.

COTA PRINCIPAL

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

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

COTA PRINCIPAL

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

COTA RESERVADA

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

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

COTA RESERVADA

Lote: 22
Descrição: Vassoura de pelo, vassoura de pelo com base de madeira 
envernizada 40 cm, com cabo revestido, rosqueável, cerdas firmes e 
volumosas.

Unidade: UN
Marca: PG
Valor Unitário: R$ 6,31

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

COTA PRINCIPAL

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

COTA RESERVADA

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

Secretaria de Administração, aos 06 dias do mês de Novembro de 
2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

Secretaria de Planejamento e Finanças

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº.: 
001/2018 - SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE.

Processo n°.: 44.222/2017
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Atibaia - APAE
CNPJ N°.: 47.952.825/0001-70
OBJETO: Repasse de recursos financeiros adicionais à Conveniada, 
para ampliar as ações do Convênio nº 001/2018 – SAÚDE, que visa 
executar o Programa “APAE SAÚDE”.
RECURSOS FINANCEIROS: R$70.506,76 (setenta mil, quinhentos 
e seis reais e setenta e seis centavos)
DATA DE ASSINATURA: 01/11/2018.
SIGNATÁRIOS: Saulo Pedroso de Souza, CPF n°.: 304.202.308-74, 
Carlos Eduardo Arantes de Oliveira, CPF nº. 155.886.738-40.
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Procuradoria-Geral do Município

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
4ª VARA CÍVEL
Rua: Napoleão Ferro, 315, ALVINÓPOLIS - CEP 12942-610, Fone: 4412-
9688, Atibaia-SP - E-mail: atibaia4cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 0003142-38.2018.8.26.0048

Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Acidente de Trânsito

Exeqüente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

Executado: Jose Francisco Rosseti e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS.
PROCESSO Nº 0003142-38.2018.8.26.0048

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr(a).
JOSE AUGUSTO NARDY MARZAGAO, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos executados (1) JOSÉ FRANCISCO ROSSETTI e (2) RAFAEL
MARINEL HURTADO SOMOZA que, no proc em epígrafe, alega-se o seguinte:
"considerando o trânsito em julgado da presente demanda (fls. 125), requerer que a parte
contrária seja intimada (...) a pagar o seu débito, devidamente corrigido, nos moldes
expostos na r. sentença (fls. 92/94) e no v. acórdão (fls. 121/123), no valor atualizado de
R$6.772,15 [até 30.04.18] (cálculo anexo), 'no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se
houver', sob pena da multa legal de 10%, mais honorários advocatícios também de 10%
(CPC, art. 523 e §§)". Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital.
Nada mais. Atibaia, 23.07.18. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Atibaia, aos 22
de agosto de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Coordenadoria Especial de Meio Ambiente
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EDITAL DE COMUNICADO
Autuada: IVANEIDE MARLENE DE OLIVEIRA
Processo Administrativo nº: 19188/18 JP 42424/17
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 217

A Coordenadoria Especial de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância 
de Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para notificar da decisão do 
recurso em primeira instância protocolado sob nº 21337/18 em 29/06/18, 
interposto contra Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) 
nº 217 – sanção de MULTA - emitido em 07/06/18, no valor de 500 
UVRM’s – pelo não atendimento ao  AIAM Nº 026 – ADVERTÊNCIA 
– lavrado em 11/12/17 – por abandono de uma cadela SRD, cor marrom, 
porte médio – notificação para recolher o animal, dando-lhe abrigo e 
tratos adequados para seu restabelecimento, imóvel localizado na Rua 
Primavera, nº 205, Jardim Imperial, nos termos da Lei Complementar 
653/12, artigo 5º, incisos I e IV.  Para efeitos legais, foi lavrado o referido 
auto de infração, ficando o(a) autuado(a) ciente que deve pagar a multa 
ou oferecer recurso em instância superior 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

Divisão de Fiscalização Tributária

EDITAL DE MULTA
Autuado(a): CHURRAS FEST EVENTOS EIRELI ME
CNPJ: 27.694.580/0001-10
Processo nº 18.077/2018
Auto de Infração e Multa (AIM) nº 013.18

A Secretaria de Planejamento e Finanças, através da Divisão de 
Fiscalização de Tributos da Prefeitura da Estância de Atibaia, NOTIFICA 
o(a) atuado(a) acima da lavratura do Auto de Infração e Multa (AIM) nº 
013.18 – MULTA no valor de 300 (trezentas) UVRM, correspondente a 
300 x 3,4166 (valor da UVRM) = R$ 1.024,98 (hum mil e vinte e quatro 
reais e noventa e oito centavos), lavrado em 06/11/2018, aplicada em 
função do não cumprimento do que preceitua o art. 170, inc. II do CTM 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, através da Divisão 
de Controle e Receitas Mobiliárias, nos termos dos artigos 260 e 261 do 
Código Tributário Municipal, notifica os interessados abaixo: 

1-) AMAURI CHEBAT, que foi Deferido o cancelamento da Inscrição 
Municipal n° 38.826, com data de encerramento alterada de 01/10/2017 
para 20/11/2017 (data do protocolo), com amparo nos Decretos 5872/09, 
7476/14, Anexo I, Tabela 4 e § 1º do Artigo 6º do Código Tributário 
Municipal, sendo mantidos os débitos dos Tributos Mobiliários de 2012 
a 2016, em Dívida Ativa e refeito o Lançamento Mobiliário de 2017, no 
montante de 09/12 avos.
O não recolhimento, os valores serão acrescidos de multa, juros e 
correções em Dívida Ativa.

2-) CARLOS ALBERTO RODRIGUES DAS NEVES, que foi 
Deferido o cancelamento da Inscrição Municipal n° 42.024, com data de 
encerramento em 13/06/2018, sendo refeito o Lançamento Mobiliário 
de 2018 no montante de 06/12 avos.  
O não recolhimento, os valores serão acrescidos de multa, juros e 
correções em Dívida Ativa. 

3-) CONFIANÇA SP SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE LTDA - 
ME, que foi Deferido o cancelamento da Inscrição Municipal n° 48.907, 
com data de encerramento em 02/03/2018, sendo refeito o Lançamento 
Mobiliário de 2018 no montante de 03/12 avos.  
O não recolhimento, os valores serão acrescidos de multa, juros e 
correções em Dívida Ativa. 

4-) FFFC. COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME, que foi Deferido 
o cancelamento da Inscrição Municipal n° 32.815, com data de 
encerramento em 31/03/2018.

Refizemos o Lançamento Mobiliário de 2018, no montante de 03/12 
avos, e foram mantidos os débitos dos Tributos Mobiliários de 2017 em 
Dívida Ativa.
O não recolhimento, os valores serão acrescidos de multa, juros e 
correções em Dívida Ativa.

5-) G7 TENNIS CENTER LTDA, que foi Deferido o cancelamento 
da Inscrição Municipal n° 39.664, com data de encerramento em 
18/08/2017, sendo mantidos os débitos dos Tributos Mobiliários de 2015 
e 2016, em Dívida Ativa, refeito o Lançamento Mobiliário de 2017 no 
montante de 08/12 avos e cancelados os Tributos Mobiliários de 2018.
O não recolhimento, os valores serão acrescidos de multa, juros e 
correções em Dívida Ativa. 

6-) LINEA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
que foi Deferido o cancelamento da Inscrição Municipal n° 36.457, 
com data de encerramento em 28/09/2017, sendo refeito o Lançamento 
Mobiliário de 2017 no montante de 09/12 avos e cancelados os Tributos 
Mobiliários de 2018.
O não recolhimento, os valores serão acrescidos de multa, juros e 
correções em Dívida Ativa. 

7-) P.C.R. ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME, que foram 
deferidos os pedidos de isenções dos Tributos Mobiliário para 2016 e 
2017, conforme L.C. 564/08 e 590/09 e Decreto 7.097/2013.
Verificamos que houve recolhimento indevido dos Tributos Mobiliários 
de 2016 e 2017, perfazendo um crédito no valor de 507,9721 UVRM, 
sendo compensado na cota única do Lançamento Mobiliário de 2018.
Restou crédito no valor de 355,9721 UVRM que será compensado em 
lançamentos futuros.

8-) R-2 SAÚDE E FITNESS ACADEMIA LTDA-ME, que foi Deferido 
o pedido de cancelamento da Inscrição Municipal n° 38.993, com data 
de encerramento em 22/09/2017.
Refizemos o lançamento dos Tributos Mobiliários de 2017, no montante 
de 09/12 avos.
O não recolhimento, os valores serão acrescidos de multa, juros e 
correções em Dívida Ativa.

Estamos à disposição na Divisão de Controle e Receitas Mobiliárias, à 
Rua Bruno Sargiani nº 100 (antiga Elektro)– Vila Rica e telefones 4414-
2721 ou 4414-2761.

Camila Aparecida dos Santos
Divisão de Controle e Receitas Mobiliárias

Divisão de Controle e Receitas 
Mobiliárias
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(LC 280/98 e suas alterações), sendo aplicável o AIM - Auto de Infração 
e Multa nos termos do art. 222, item 3, alínea “g”do CTM.
Para efeitos legais, foi lavrado o auto de infração, ficando o autuado ou 
seu representante legal ciente que deve efetuar o pagamento da multa ou 
oferecer recurso no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de 
publicação deste edital. 
Para acesso a documentação fiscal e demais esclarecimentos, estamos 
à disposição na Divisão de Fiscalização de Tributos, sito na Rua Bruno 
Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia – SP – Tel. 
(11) 4414-2730. 

Luana Ap. de Oliveira Silva
Fiscal de Tributos

Matrícula 9550

Secretaria de Mobilidade e 
Planejamento Urbano

EDITAL DE COMUNICADO
AUTUADO: MARLI VIEIRA MAIA
Processo Administrativo nº: 27.752/2018
Prorrogação de Prazo

A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano da Prefeitura da 
Estância de Atibaia, por meio do Setor de Fiscalização Urbanística, 
utiliza-se desta ferramenta para notificar o interessado que fica concedido, 
conforme solicitado em Protocolo nº 32.429/2018 JP nº 27.752/2018, 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação deste 
edital, para atendimento da Notificação nº 103/2018, expedida através 
do Termo de Ocorrência (T.O) nº 16.045 de 28/08/2018, referente 
à execução de obra de construção em situação irregular, sem Projeto 
Aprovado e Alvará de Licença de Construção (ALC), em imóvel sito à 
Alameda Campinas, nº 251 - Jardim Paulista; o que constitui infração 
nos termos do Art. 27 - Título I do Decreto Lei nº 12.342/1978 e Art. 
44 e Anexo 17 - INF 1A00 da Lei Complementar nº 714/2015. O não 
atendimento dentro do prazo concedido implicará nas medidas previstas 
na legislação vigente. Informações: Rua Castro Fafe,295, 2º piso, Centro 
- Telefone nº 4418-7800.

Felipe Jurça Fernandes
Chefe do Setor de Fiscalização Urbanística

SMPU

EDITAL DE COMUNICADO
INTERESSADO: KARINA DA SILVA PINTO (Paulo de Tarsso da 
Silva Pinto - CAPA) 
Processo Administrativo nº: 13.409/2018
Resposta de Recurso - Auto de Infração e Multa nº 6.248

A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano da Prefeitura da 
Estância de Atibaia, por meio do Setor de Fiscalização Urbanística, 
utiliza-se desta ferramenta para notificar da decisão do recurso em 
primeira instância protocolado sob nº 28.400/2018 em 03/09/18, 
interposto contra o Auto de Infração e Multa (AIM) nº 6.248, emitido em 
13/08/18, dado o não atendimento da Notificação nº 013/2018, expedida 
através do Termo de Ocorrência (T.O) nº 16.325 de 11/04/2018, 
referente à execução de ampliação em situação irregular em imóvel 
sito à Avenida Jerônimo de Camargo, nº 3.325 - Centro. Após devida 
análise, a Autoridade competente decidiu INDEFERIR o pedido de 

cancelamento da multa, devendo a mesma ser encaminhada para a 
devida cobrança. Informações: Rua Castro Fafe,295, 2º piso, Centro - 
Telefone nº 4418-7800.

Felipe Jurça Fernandes
Chefe do Setor de Fiscalização Urbanística

SMPU

EDITAL DE MULTA
AUTUADO: JOSEFA GOMES CAVASSA.
Processo Administrativo nº: 33.457/2018 JP nº 20.193/2018
Auto de Infração e Multa - AIM nº 6.275

A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano da Prefeitura da 
Estância de Atibaia, por meio do Setor de Fiscalização Urbanística, 
utiliza-se desta ferramenta para intimar o autuado da lavratura do 
Auto de Infração e Multa - AIM nº 6.275 - sanção de MULTA em 
22/10/2018, no valor de 600 UVRMs (seiscentas unidades de valor 
de referência do município), equivalentes a R$ 2.049,96 (dois mil e 
quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), pelo não atendimento 
da Notificação nº 067/2018, expedida através do Termo de Ocorrência 
(T.O) nº 6.275 de 22/10/2018, referente à execução de obra em situação 
irregular, sem Projeto Aprovado e Alvará de Licença de Construção 
(ALC), em imóvel sito à Rua Atibaia, Quadra 17 / Lote 04-B - Jardim 
Paulista, o que constitui infração nos termos do Art. 27 - Título I do 
Decreto Lei nº 12.342/1978 e Art. 44 e Anexo 17 - INF 1A00 da Lei 
Complementar nº 714/2015. Para efeitos legais, foi lavrado o referido 
auto, ficando o autuado ciente de que deve pagar a multa ou oferecer 
recurso no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste 
Edital. O pagamento da multa não desobriga o infrator a providenciar a 
regularização da construção. Informações: Rua Castro Fafe,295, 2º piso, 
Centro - Telefone nº 4418-7800.

Felipe Jurça Fernandes
Chefe do Setor de Fiscalização Urbanística

SMPU

Companhia de Saneamento Ambiental 
de Atibaia - SAAE

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA-
NOTIFICAÇÃO.

Nº 005/2018

1.Identificação do Autuado
Nome ou Razão Social: Villa Verde Centro de Tratamento Ltda - ME
Endereço: Estrada das Brotas – 700 
Bairro: Jardim Imperial

2. Irregularidades / Penalidades
Conforme consta no auto de Constatação e Apreensão nº 118/2018 do 
dia 16 de Abril de 2018, verificou-se que o autuado infringiu o disposto 
no art.137 – VIII do decreto 4398/03, tendo em vista apresentar para 
a coleta regular de lixo domiciliar e comerciais resíduos da saúde, de 
contato com doentes, perfurantes, sob pena de multa de 200 (duzentas) 
UVRM;

3. Recurso:
O recurso deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias a partir 
da publicação da presente notificação, no atendimento da SAAE, sito 
na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 11 – Centro. Se o presente auto / 
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notificação não for impugnado no prazo acima, reputar-se-ão verdadeiros 
os fatos.

4. Local e Data:
Atibaia 05 de Novembro  2018.

Engª Daniella Lopes Neves
Diretora de Resíduos Sólidos

AUTO DE CONSTATAÇÃO / APREENSÃO.

Nº 118/2018

1.Identificação do Autuado
Nome ou Razão Social: Villa Verde Centro de Tratamento Ltda - ME
Endereço: Estrada das Brotas – 700 
Bairro: Jardim Imperial

2. Constatação
Em 16 de Abril de 2018

Disposição de resíduos de saúde para coleta domiciliar.

3. Apreensão:
Material Perfurocortante

4. Local e Data:
Atibaia 05 de Novembro 2018.

Engª Daniella Lopes Neves
Diretora de Resíduos Sólidos

Secretaria de Esportes e Lazer

Portaria Nº 03/2018 SSP
de 06 de novembro de 2018

O Ordenador de despesa da Secretaria de Esportes e Lazer Otávio Batista 
de Lima Neto, 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 paragrafo 3º do artigo 10º da 
Lei 4.507 de 30 de junho de 2017, como segue:
DA FICHA: 
479 19.101.27.812.0054.2.127.339030.01.110000.............. R$ 2.000,00
PARA FICHA: 
480 19.101.27.812.0054.2.127.339033.01.110000.............. R$ 2.000,00
Justificativa: houve uma demanda grande de viagens esportivas que 
estavam fora do calendário da Secretaria de Esportes e Lazer e foram 
atendidos, para não ocorrer prejuízos aos jogos de alguns munícipes; 
contudo ultrapassou o limite mensal  da passagem com locomoção 
programado para todo o período.  
Segue em anexo portaria para realizar adequação orçamentária conforme 
dispõe o parágrafo 3º do artigo 10º da Lei 4.507 de 30 de junho de 2017.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Secretaria de Esportes e Lazer, aos 26 de outubro de 2018.

Otávio Batista de Lima Neto
Secretário de Esportes e Lazer

Secretaria de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 836/2018 - 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 Interina

A servidora municipal Sra. CLAUDIA MARTINS COSTA 
MESQUITA, portadora da cédula de identidade RG nº 409435 SSP/RJ 
e inscrita no CPF/MF sob o nº 013.429.387-80, designada no emprego 
em comissão de Diretor do Departamento do SUAS, para cumular, 
em comissão, o cargo de agente político de Secretário de Assistência 
e Desenvolvimento Social, por motivo de gozo de férias sobrestadas 
da titular da pasta, no período de 12 a 14 de novembro de 2018, sem 
perceber o subsídio inerente ao cargo acumulado.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, aos 06 de novembro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Secretaria de Governo

EXTRATO – PORTARIA-GP-PD
Processo Administrativo nº 34415/2018
PORTARIA nº 7-GP-PD, de 05 de novembro de 2018

ASSUNTO: Abertura de Processo Disciplinar em face de Servidor 
Municipal matriculado sob o nº 8887, a ser conduzido pela Comissão 
Processante Permanente Disciplinar.

Proc. Nº 119/2018
D E C R E T O  N° 8.681

de 06 de novembro de 2018

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 
10.752,23 (dez mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três 
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$ 10.752,23 (dez mil, setecentos e cinquenta e dois 
reais e vinte e três centavos) para suplementar as seguintes dotações 
orçamentárias do Executivo:
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23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE RECURSOS 
HUMANOS
2134 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE RECURSOS HUMANOS
524 - 23.101.04.128.0059.2.134.319094.01.110000..........R$ 10.417,75

32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
300 DESPESAS FINANCEIRAS
2202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
775 – 32.300.04.123.0085.2.202.339093.01.110000...............R$ 334,48

Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com recursos 
provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias do 
Executivo:

21 SECRETARIA DE SERVIÇOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS
2131 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE SERVIÇOS
499 - 21.101.15.451.0057.2.131.319011.01.110000............R$ 10.417,75

32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
300 DESPESAS FINANCEIRAS
2201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
774 - 32.300.04.123.0085.2.201.339092.01.110000................R$ 334,48

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”, 
06 de novembro de 2018.

– Saulo Pedroso de Souza –
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

– Paulo Turato Miotta –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Carlos Américo Barbosa da Rocha -
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

- Alcides Ribeiro de Almeida Junior -
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS

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

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Proc. nº 34479/2018
Lei nº 4.634

de 05 de novembro de 2018

Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO NOVA CIDADÃO 
ATIBAIA – NOVA CATI.(de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA aprova e 
o PREFEITO MUNICIPAL, usando das atribuições legais que lhe são 

conferidas pelo artigo 73, inciso IV e VI da Lei Orgânica do Município, 
sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública, nos termos do que dispõe 
a Lei Orgânica do Município e as Leis Municipais n.º 3.169/01, nº 
4.452/16 e nº 4.607/18, a ASSOCIAÇÃO NOVA CIDADÃO ATIBAIA 
– NOVA CATI.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as  
disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, 05 de novembro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

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

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Proc. nº 34480/2018
Lei nº 4.635

de 05 de novembro de 2018

Institui no calendário oficial de Atibaia a Semana Municipal do Bebê.(de 
autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira).

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

Art. 1º  Fica instituída a Semana Municipal do Bebê.

Parágrafo Único Este evento integrará o calendário oficial do Município 
e será realizado, anualmente, na terceira semana do mês de agosto.

Art. 2º Serão desenvolvidas atividades como palestras, debates, 
seminários, dentre outros eventos, realizado pelo poder público, através 
das secretárias competentes, visando orientar as famílias nos cuidados 
necessários com a saúde e desenvolvimento mental, emocional e social 
da criança.

Parágrafo Único Deverá ser abordado todos os temas que constam na 
Caderneta de Saúde da Criança e, oferecido o apoio às famílias para o 
seu correto preenchimento

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições contrárias.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, 05 de novembro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

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

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 
DIA 08/11/18

A Câmara Municipal da Estância de Atibaia CONVOCA Audiência 
Pública a ser realizada no dia 08 de novembro de 2018, quinta-feira, das 
18h às 20h, no Salão Nobre “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, 
situado na Av. Nove de Julho, nº 265, Centro, para discussão do Projeto 
de Lei nº 068/2018, que estima a receita e fixa a despesa do Município 
de Atibaia, para o exercício de 2019, no valor de R$ 612.300.000,00 
(seiscentos e doze milhões e trezentos mil reais), de autoria do Poder 
Executivo. 
A audiência será presidida pelo Vereador Júlio Cesar Mendes, que 
usando das atribuições de Presidente da Comissão de Finanças e 
Orçamento da Câmara Municipal – artigo 25, § 2º, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município – convida a todos os interessados a participarem 
da Audiência Pública, cujo objetivo é recolher subsídios para o processo 
de tomada de decisões do Poder Executivo. 
SALÃO NOBRE “PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA 
NEVES”, aos 17 dias do mês de outubro de 2018.

Júlio Cesar Mendes
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância de Atibaia CONVOCA Audiência 
Pública a ser realizada no dia 22 de novembro de 2018, quinta-feira, 
às 18h, no Salão Nobre “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, 
à Avenida Nove de Julho, nº 265, Centro, Atibaia/SP – Plenário da 
Câmara Municipal, para a discussão do Projeto de Lei Complementar 
n.º 38/2018, que altera e substitui os anexos 02, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 
14, 15 e 17 da Lei Complementar nº. 714, de 05 de agosto de 2015, que 
institui a legislação de uso e ocupação do solo da Estância de Atibaia, e 
dá outras providências. 
A audiência será presidida pelo Vereador Michel Ramiro Carneiro, que, 
usando das atribuições como Presidente da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação, conforme artigo 25, § 2º, incisos I e 
II, da Lei Orgânica do Município, comunica e convida a população 
a participar da Audiência Pública, que tem como objetivo recolher 
subsídios para o processo de tomada de decisões dos vereadores. 
SALÃO NOBRE “PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA 
NEVES”, aos 31 dias do mês de outubro de 2018.

Michel Ramiro Carneiro
Presidente

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância de Atibaia CONVOCA Audiência 
Pública a ser realizada no dia 23 de novembro de 2018, sexta-feira, às 
18h, no Salão Nobre “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, situado 
à Avenida Nove de Julho, nº 265, Centro, Atibaia/SP – Plenário da 
Câmara Municipal, para a discussão do Projeto de Lei nº. 60/2018, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal, a alienar, por permuta, imóveis 
de sua propriedade em face de imóvel localizado com frente para a Rua 
Comendador Jácomo Antônio La Selva, situada no Bairro Itapetinga, 
pouso de asa delta, neste município, e dá outras providências. 
A audiência será presidida pelo Vereador Michel Ramiro Carneiro, 
que, usando das atribuições de Presidente da Comissão Permanente 
de Constituição, Justiça e Redação, conforme artigo 25, § 2º, incisos 
I e II, da Lei Orgânica do Município, comunica e convida a população 
a participar da Audiência Pública, que tem como objetivo recolher 
subsídios para o processo de tomada de decisões dos vereadores. 
SALÃO NOBRE “PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA 
NEVES”, aos 31 dias do mês de outubro de 2018.

Michel Ramiro Carneiro
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância de Atibaia CONVOCA Audiência 
Pública a ser realizada no dia 28 de novembro de 2018, quarta-feira, 
às 18h, no Salão Nobre “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, 
à Avenida Nove de Julho, nº 265, Centro, Atibaia/SP – Plenário da 
Câmara Municipal, para a discussão do Projeto de Lei Complementar 
n.º 39/2018, que institui o Plano de Mobilidade Urbana da Estância 
de Atibaia e estabelece as diretrizes para o acompanhamento e o 
monitoramento de sua implantação, avaliação e revisão periódica. 
A audiência será presidida pelo Vereador Michel Ramiro Carneiro, 
que usando das atribuições de Presidente da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação, conforme artigo 25, § 2º, incisos I e 
II, da Lei Orgânica do Município, comunica e convida a população 
a participar da Audiência Pública, que tem como objetivo recolher 
subsídios para o processo de tomada de decisões dos vereadores. 
SALÃO NOBRE “PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA 
NEVES”, aos 31 dias do mês de outubro de 2018.

Michel Ramiro Carneiro
Presidente
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