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Projeto fotográfico incentiva futuras mamães a realizarem o pré-natal

U

ma forma delicada e eficiente de incentivar futuras

pré-natal e realize todos os procedimentos indicados pela

mamães a realizarem todos os procedimentos

equipe da unidade de saúde.

necessários do pré-natal durante a gravidez e assim

Muito além das belas imagens capturadas e da produção

ter um parto saudável foi iniciada pela equipe da Unidade

fotográfica para os registros, o projeto estreita os vínculos

de Saúde da Família “Carmelina Silveira Cintra”, no bairro

entre gestante, família e equipe profissional de saúde que

Boa Vista. O primeiro ensaio fotográfico foi realizado pelas

realiza os atendimentos. Outro fator importante é que o

Agentes Comunitárias de Saúde (ACS’s) há cerca de 20 dias

ensaio é realizado sem precisar retirar o bebê do conforto e

dando início ao projeto “Flash da Vida”.

segurança do lar, em visita de rotina.

As fotos são feitas na primeira visita domiciliar das ACS’s

Atualmente são 12 gestantes atendidas na Unidade de

ao recém-nascido, na primeira semana de vida, aliando o

Saúde da Família do Boa Vista por agentes comunitárias

cuidado da equipe com o preparo do presente para a mãe

de saúde, técnicas de enfermagem, enfermeira, médica,

e família, que recebem as imagens de forma digital, via

dentista, auxiliar de dentista, farmacêutico e recepcionista,

aplicativo. Para que o ensaio fotográfico seja realizado é

uma equipe multidisciplinar voltada para o desenvolvimento

fundamental que a gestante compareça as 7 consultas de

saudável e cuidados com o bebê, a mãe e a família.
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Iniciativa das Agentes Comunitárias de Saúde e apoio da equipe da Unidade de Saúde da
Família do Boa Vista fortalece o vínculo dos profissionais com a comunidade
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Atos do Poder Executivo
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público para conhecimento
dos interessados a abertura das seguintes licitações:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/19, PROCESSO Nº 6.087/2019, cujo
o objeto é o registro de preços para eventual prestação de serviço /
locação de equipamento (oxigenoterapia domiciliar), para atendimento
a Secretaria de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses. Entrega dos Envelopes e Início da Sessão de Lances:
“Proposta e Documentação”, às 09 horas dia 17 de janeiro de 2.020 na
sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2019, PROCESSO Nº 5.509/2019,
cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de fraldas
de pano e babadores, destinados ao uso dos alunos das creches da
Secretaria Municipal de Ensino, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até:
15/01/2020 às 16h00. Abertura de propostas dia e início da sessão de
disputa de preços dia: 16/01/2020 às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2019, PROCESSO Nº 5.205/2019,
cujo o objeto é o registro de preço para eventual compra de
medicamentos com indicação de marca comercial para atender ações
judiciais da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas
por um período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais
até: 16/01/2020 às 16h00. Abertura de propostas dia e início da sessão
de disputa de preços dia: 17/01/2020 às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2019, PROCESSO Nº 6.153/2019,
cujo o objeto é o registro de preço de medicamentos - lista 24/2019, sem
indicação de marca, para atendimento de ações judiciais da Secretaria
Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de
12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 17/01/2020
às 16h00. Abertura de propostas dia e início da sessão de disputa de
preços dia: 20/01/2020 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
10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$
10,00 (dez reais).

Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico Nº
193/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores
unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas
empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: RAFAEL M. G.
MOTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
para o lote 01 (R$ 81,57) Publique-se na forma da lei. Prefeitura da
Estância de Atibaia, aos 06 dias do mês de dezembro de 2019. José
Raimundo Feitosa da Silva - Coordenadoria Especial de Solidariedade.
PROCESSO N° 29.107/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N° 195/19.
Interessado: Secretaria de Segurança Pública. Objeto: Registro de preços
para eventual aquisição de alimentos para animais ração, destinados
ao consumo dos cães do Canil da Guarda Municipal, da Secretaria de
Segurança Pública, com entregas parceladas, por um período de 12
doze meses.,conforme especificações e quantidades definidas no ato
convocatório.. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes
no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso
VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr.
Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico
Nº 195/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos
valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados
pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: PEJOTA PET
SAUDE ANIMAL LTDA para os lotes 01 (R$ 11,00), 02 (R$ 11,00)
e 03 (R$ 11,50). Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de
Atibaia, aos 17 dias do mês de dezembro de 2019. Reinaldo dos Santos
- Secretaria de Segurança Pública.
PROCESSO N° M-954 /2019. PREGÃO ELETRÔNICO N° 202/19.
Interessado: Secretaria de Cultura e Eventos. Objeto: Registro de
preços para eventual locação de arquibancada metálica, conforme
solicitado pela Secretaria de Cultura, com entregas parceladas, por
um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos
elementos constantes no presente processo administrativo, e ao
disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial
a manifestação do Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO
o Pregão Eletrônico Nº 202/2019, referente ao objeto em epígrafe,
com os respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes
indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito
abaixo: BAUHAUS DO BRASIL LTDA para o lote 01 (R$ 30.000,00)
Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 10
dias do mês de dezembro de 2019. Roberta Barsotti - Secretaria de
Cultura e Eventos.
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e
Licitações, 27 de Dezembro de 2.019.

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações,
sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e
Licitações, 27 de Dezembro de 2.019.

EXTRATO DE ADITAMENTOS A TERMOS DE
COLABORAÇÃO

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.
AVISO – HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO N° 34.013/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N° 193/19.
Interessado: Coordenadoria Especial de Solidariedade. Objeto: Registro
de preços para a eventual aquisição de CESTAS BÁSICAS a serem
fornecidas às pessoas em situação de vulnerabilidade social conforme
atendimento da Coordenadoria Especial de Solidariedade, Fundo
Social de Solidariedade, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes
no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso
VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr.

PROCESSO N.º 29.572/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
030/2018.
OBJETO DA PARCERIA: 1º Termo de Aditamento ao Termo de
Colaboração n.º 004/19 por mais 12 (doze) meses, com início em
01/01/2020 e término em 31/12/2020, no valor de R$ 49.253,50.
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CNPJ nº
45.279.635/0001-08
COLABORADORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA – APAE, - CNPJ nº 47.952.825/000170
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 49.253,50.
DATA DE ASSINATURA: 18/12/2019
VIGÊNCIA: 01/01/2020 à 31/12/2020

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Compras, Licitações e Contratos

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de dezembro de 2019 - n.º 2154 - Ano XXIII

3

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

PROCESSO N.º 35.152/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
031/2018.
OBJETO DA PARCERIA: 1º Termo de Aditamento ao Termo de
Colaboração n.º 005/19 por mais 12 (doze) meses, com início em
01/01/2020 e término em 31/12/2020, no valor de R$ 369.000,00.
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CNPJ nº
45.279.635/0001-08
COLABORADORA: Espaço Crescer - Livre Criatividade, - CNPJ nº
04.226.574/0001-33
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 369.000,00.
DATA DE ASSINATURA: 18/12/2019
VIGÊNCIA: 01/01/2020 à 31/12/2020
SIGNATÁRIOS: Magali Pereira Gonçalves Costato Basile, CPF n.º
064.742.618-89 e Jerzy Wlodzimierz Cichecki, CPF n.º 700.372.64834
PROCESSO N.º 35.153/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
032/2018.
OBJETO DA PARCERIA: 1º Termo de Aditamento ao Termo de
Colaboração n.º 008/19 por mais 12 (doze) meses, com início em
01/01/2020 e término em 31/12/2020, no valor de R$ 132.840,00.
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CNPJ nº
45.279.635/0001-08
COLABORADORA: MATER DEI CAM – CASA DE APOIO À
MENINA, - CNPJ nº 03.951.901/0001-57
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 132.840,00.
DATA DE ASSINATURA: 18/12/2019
VIGÊNCIA: 01/01/2020 à 31/12/2020
SIGNATÁRIOS: Magali Pereira Gonçalves Costato Basile, CPF n.º
064.742.618-89 e Gianmarco Bisaglia, CPF n.º 032.347.398-97
PROCESSO N.º 35.155/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
033/2018.
OBJETO DA PARCERIA: 1º Termo de Aditamento ao Termo de
Colaboração n.º 009/19 por mais 12 (doze) meses, com início em
01/01/2020 e término em 31/12/2020, no valor de R$ 103.320,00.
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CNPJ nº
45.279.635/0001-08
COLABORADORA: MATER DEI CAM – CASA DE APOIO À
MENINA, - CNPJ nº 03.951.901/0001-57
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 103.320,00.
DATA DE ASSINATURA: 18/12/2019
VIGÊNCIA: 01/01/2020 à 31/12/2020
SIGNATÁRIOS: Magali Pereira Gonçalves Costato Basile, CPF n.º
064.742.618-89 e Gianmarco Bisaglia, CPF n.º 032.347.398-97
PROCESSO N.º 35.156/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
034/2018.
OBJETO DA PARCERIA: 1º Termo de Aditamento ao Termo de
Colaboração n.º 010/19 por mais 12 (doze) meses, com início em
01/01/2020 e término em 31/12/2020, no valor de R$ 250.920,00.
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CNPJ nº
45.279.635/0001-08
COLABORADORA: FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO
CURUMIM, - CNPJ nº 00.938.214/0001-03
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 250.920,00.
DATA DE ASSINATURA: 18/12/2019
VIGÊNCIA: 01/01/2020 à 31/12/2020
SIGNATÁRIOS: Magali Pereira Gonçalves Costato Basile, CPF n.º
064.742.618-89 e Yara Aparecida de Mendonça, CPF n.º 029.774.74870

PROCESSO N.º 2.789/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
003/2019.
OBJETO DA PARCERIA: 1º Termo de Aditamento ao Termo de
Colaboração n.º 028/19 por mais 12 (doze) meses, com início em
01/01/2020 e término em 31/12/2020, no valor de R$ 500.000,00.
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CNPJ nº
45.279.635/0001-08
COLABORADORA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, - CNPJ nº 86.790.268/000190
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 500.000,00.
DATA DE ASSINATURA: 18/12/2019
VIGÊNCIA: 01/01/2020 à 31/12/2020
SIGNATÁRIOS: Magali Pereira Gonçalves Costato Basile, CPF n.º
064.742.618-89 e Paulo Birkman, CPF n.º 107.935.588-08
PROCESSO N.º 7.825/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
006/2019.
OBJETO DA PARCERIA: 1º Termo de Aditamento ao Termo de
Colaboração n.º 030/19 por mais 12 (doze) meses, com início em
01/01/2020 e término em 31/12/2020, no valor de R$ 49.253,50.
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CNPJ nº
45.279.635/0001-08
COLABORADORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA – APAE, - CNPJ nº 47.952.825/000170
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 49.253,50.
DATA DE ASSINATURA: 18/12/2019
VIGÊNCIA: 01/01/2020 à 31/12/2020
SIGNATÁRIOS: Magali Pereira Gonçalves Costato Basile, CPF
n.º 064.742.618-89 e Carlos Eduardo Arantes de Oliveira, CPF n.º
155.886.738-40
PROCESSO N.º 14.829/2019 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
010/2019.
OBJETO DA PARCERIA: 1º Termo de Aditamento ao Termo de
Colaboração n.º 036/19 referente a prorrogação de prazo por mais 2
(dois) meses, com início em 29/12/2019 e término em 28/02/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CNPJ nº
45.279.635/0001-08
COLABORADORA: MATER DEI CAM – CASA DE APOIO À
MENINA, - CNPJ nº 03.951.901/0001-57
DATA DE ASSINATURA: 18/12/2019
VIGÊNCIA: 29/12/2019 à 28/02/2020
SIGNATÁRIOS: Gabriel Sola de Oliveira, CPF n.º 416.942.628-20 e
Gianmarco Bisaglia, CPF n.º 032.347.398-97
PROCESSO N.º 31.845/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
036/2018
OBJETO DA PARCERIA: 2º Termo de Aditamento ao Termo de
Colaboração n.º 024/19 por mais 12 (doze) meses, com início em
01/01/2020 e término em 31/12/2020, no valor de R$ 86.400,00.
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CNPJ nº
45.279.635/0001-08
COLABORADORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE
MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA, JARINU E REGIÃO, CNPJ nº 54.144.894/0001-12
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 86.400,00
DATA DE ASSINATURA: 26/12/2019
VIGÊNCIA: 01/01/2020 à 31/12/2020
SIGNATÁRIOS: Márcia Aparecida Bernardes, CPF n.º 293.875.37803 e Osvaldo José Maziero, CPF n.º 823.047.698-53
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e
Licitações, 27 de Dezembro de 2.019.

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
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SIGNATÁRIOS: Magali Pereira Gonçalves Costato Basile, CPF
n.º 064.742.618-89 e Carlos Eduardo Arantes de Oliveira, CPF n.º
155.886.738-40
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EXTRATO DE CONTRATOS
PROCESSO Nº 16.219/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
189/2019 – TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
138/19 – Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada:
Frazillio & Ferroni Informática Comércio e Serviços Ltda – Objeto:
prestação de serviços de consultoria técnica/treinamento software
BIM, com fornecimento de licenças de software, para desenhos
técnicos, destinados ao uso da Secretaria de Obras, de forma parcelada,
pelo período de 36 (trinta e seis) meses. – Valor: R$ 430.000,00 –
Assinatura: 18/12/2019.
PROCESSO N° 32.503/18 – DISPENSA Nº 022/18 – 1° TERMO
DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 117/18 –
Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia – Objeto: prorrogação
de prazo – Vigência: 12 meses – Valor: R$ 45.600,00 – Assinatura:
20/12/2019.
PROCESSO N° 08.784/18 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 011/18 – 3° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.º 068/18 – Contratante: Prefeitura da Estância
de Atibaia – Contratada: Alltec Construções e Comércio Ltda – EPP
– Objeto: prorrogação de prazo – Vigência: 6 meses – Assinatura:
27/12/2019.
Secretaria de Administração, 27 de Dezembro de 2.019.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.
COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO
PÚBLICO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 4.437/19 - INEXIGIBILIDADE
DE CHAMAMENTO PÚBLICO Ratificação Vistos, Ratifico a
Inexigibilidade de Chamamento Público nos seguintes termos:
BASE LEGAL: Artigo 31, Inciso II da Lei Federal nº 13.019/2014 e
alterações e do Decreto Municipal nº 8.416/17.
OSC PARCEIRA: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
OBJETO DA PARCERIA: repasse de recursos financeiros para
o atendimento de 135 (cento e trinta e cinco) educandos com
necessidades especiais, conforme Plano de Trabalho apresentado no
Processo Eletrônico nº 4.437/19
PERÍODO DE EXECUÇÃO: Previsão de início: Janeiro/2020 (12
meses)
TIPO DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO
VALOR TOTAL DO REPASSE: O valor total da parceria é de R$
1.022.220,00 (um milhão, vinte e dois mil, duzentos e vinte reais) a
ser liberado em parcela única logo após a publicação deste TERMO.
JUSTIFICATIVA: justifica-se diante das considerações apresentadas
pela Secretaria de Educação, que considera a OSC a única entidade
no município a prestar o devido serviço, não havendo viabilidade
ou competição. A educação é assegurada pela Constituição Federal,
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96 Lei 10880/2004, no artigo 2º e pela Lei nº13146 - Lei da Inclusão de
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Ante ao
exposto, consideramos inexigível o chamamento para assinatura do
Termo de Colaboração entre a APAE com a Prefeitura da Estância de
Atibaia, e nos termos do §2º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014,
abre-se o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação desta justificativa,
que estará disponível, na íntegra, aos interessados no site da Prefeitura

da Estância de Atibaia, www.atibaia.sp.gov.br/Plataforma - Parcerias
com Entidades do 3º Setor. Retorne-se o processo à Secretaria de
Administração para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA
DE ATIBAIA, aos 27 dias do mês de dezembro de 2.019. MÁRCIA
APARECIDA BERNARDES - Secretária de Educação DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações,
sito na Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.
Secretaria de Administração, 27 de Dezembro de 2.019.
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 13.343/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 092/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para
manutenção de bens imóveis para uso dos diversos setores desta
Prefeitura, com entregas parceladas, pelo período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 02/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 306/19
Empresa: BRLINETECH LTDA
Item: 03
Descrição: Água raz 05 L. Solvente a base de hidrocarboneto de
petróleo, para diluição de tintas. Gl. de 05 litros.
Marca: Itaquá
Unidade: GL
Valor Unitário: R$ 51,00
Item: 04
Descrição: Anel de vedação. Obs. Anel de vedação para vaso sanitário
com guia. Uso universal – Cor azul – fabricado dentro das normas
ABNT/NBR.
Marca: Blukit
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,20
Item: 12
Descrição: Cadeado 25 mm – c/ chave. Obs. Com chave tipo argola,
produzido em corpo de latão maciço e haste em aço temperado.
Marca: Gold
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 11,50
Item: 13
Descrição: Cadeado 30 mm – c/ chave – argola 5 mm. Obs. Com
chave tipo argola, produzido em corpo de latão maciço e haste em aço
temperado.
Marca: Gold
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 14,00
Item: 14
Descrição: Cadeado 35 mm – c/ chave – argola 5,5 mm. Obs. Com
chave tipo argola, produzido em corpo de latão maciço e haste em aço
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Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.
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Item: 15
Descrição: Cadeado 50 mm c/ chave – argola 8,0 mm. Obs. Com
chave tipo argola, produzido em corpo de latão maciço e haste em aço
temperado. - argola – 8,0 mm.
Marca: Gold
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,00
Item: 18
Descrição: Desentupidor para vaso sanitário. Obs. Desentupidor para
vaso sanitário, com bocal feito em borracha preta, bocal liso sem
sanfona. medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro. Com cabo de
madeira resistente medindo aproximadamente 35 cm de altura.
Marca: Style
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9,00
Item: 19
Descrição: Espátula para pintura. Obs. Em aço, com cabo de madeira
nº 06.
Marca: Compel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,00
Item: 21
Descrição: Linha para pedreiro. Obs. Linha para pedreiro trançada –
rolo com 100 metros.
Marca: Polibel
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 5,00
Item: 22
Descrição: Lixa de ferro grão 150. Obs. Lixa p/ construção civil, de
óxido de alumínio.
Marca: Tatu
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 2,50
Item: 23
Descrição: Lixa de ferro grão 40. Obs. Lixa p/ construção civil, de
óxido de alumínio. Fls. aprox. de 275 mm.
Marca: Alcar
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 2,50
Item: 24
Descrição: Lixa de ferro grão 80. Obs. Lixa p/ construção civil, de
óxido de alumínio. med. aprox. 275 mm.
Marca: Alcar
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 2,43
Item: 25
Descrição: Lixa de madeira grão 120. Obs. Lixa p/ madeira; Grão 120
– Fls. Med. Aprox. 275 x 225 mm.
Marca: Tatu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,70
Item: 29
Descrição: Pincel 2” - P/ pintura em madeira/ferro. Obs. produzidos

com filamentos sintéticos e macios.
Marca: Compel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,98
Item: 30
Descrição: Pincel 3” - P/ pintura em madeira/ferro. Obs. produzidos
com filamentos sintéticos e macios.
Marca: Compel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,47
Item: 31
Descrição: Pincel 4” - p/ pintura em madeira/ferro. Obs. Produzidos
com filamentos sintéticos e macios.
Marca: Compel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 8,00
Item: 34
Descrição: Rolo de espuma. Obs. rolo para pintura, de espuma. Med.
09 cm.
Marca: Compel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,00
Item: 35
Descrição: Rolo de espuma. Obs. Rolo para pintura, de espuma. Med.
15 cm.
Marca: Compel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,00
Item: 36
Descrição: Rolo de espuma. Obs. Rolo para pintura, de espuma. Med.
23 cm.
Marca: Compel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 10,00
Item: 37
Descrição: Rolo de espuma 15 cm – c/ suporte. Obs. Rolo para pintura,
de espuma. Med. 15 cm. - Suporte de aço galvanizado, cabo revestido
PVC.
Marca: Compel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,00
Item: 38
Descrição: Rolo de espuma 23 cm – c/ suporte. Obs. Rolo para
pintura, de espuma. med. 23 cm. - Suporte de aço galvanizado, cabo
revestido PVC.
Marca: Compel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 11,00
Item: 39
Descrição: Rolo de lã carneiro 23 cm. c/ cabo. Obs. Rolo para pintura,
lã de carneiro – med. 23 cm.
Marca: Compel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 15,00
Item: 40
Descrição: Te Obs. te de 90º; de PVC soldável; bitola de 25 mm x 1/2”;
bucha metálica central; cor azul. Fabricado dentro das normas ABNT/
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temperado. Argola – 5,5 mm.
Marca: Gold
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 17,00
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Item: 41
Descrição: Te. Obs. Te de PVC soldável; diâmetro de 25 mm; cor
marrom - Fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: Corr Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,00
Item: 42
Descrição: Te. Obs. Te de redução de 90º; PVC soldável; Diâmetro 50
mm x 25 mm; cor marrom. Fabricado dentro das normas ABNT/NBR
vigentes.
Marca: Corr Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,00
Item: 43
Descrição: Te. Obs. Te PVC marrom 3/4”; para encanamento de água;
Soldável.
Marca: Corr Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,64
Item: 44
Descrição: Thinner. Obs. Lata de 900 ml. Para diluição de
esmaltes, vernizes e primers em pinturas automotivas, imobiliárias e
industriais. Utilizável na limpeza de equipamentos de pintura e como
desengraxantes. Lata de 900 ml.
Marca: Itaquá
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 10,00
Item: 46
Descrição: Tubo de ligação flexível para vaso sanitário. Obs. Tubo
de ligação flexível com spud e canopla; Tam. e medidas: 25 cm x 1
1/2” - cor cromado; Embalagem: Saco plástico; Composição: Latão e
Elastômero. Fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.
Marca: V. Rica
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 14,00
PROCESSO N.º 15.365/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/19
Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de
execução de calçadas com fornecimento de material e mão de obra,
em diversos locais no município de Atibaia/SP, de uso da Secretaria
de Obras Públicas, de forma parcelada, por um período de 12 (doze)
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras Públicas.
Ata de Registro de Preços n.º 307/19
Empresa: FM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15
cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra,
com transporte no raio de até 1,0 km.
Unidade: M²

Valor Unitário: R$ 2,20

Item: 02
Descrição: Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo
aberto.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 32,48
Item: 03
Descrição: Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas.
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 0,98
Item: 04
Descrição: Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive
fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 121,54
Item: 05
Descrição: Carga manual de solo.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 7,79
Item: 06
Descrição: Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico,
incluindo a base.
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 8,13
Item: 07
Descrição: Remoção de entulho separado de obra com caçamba
metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel,
plástico ou metal.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 87,61
Item: 08
Descrição: Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km
até o 5° km.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 11,43
Item: 09
Descrição: Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km
até o 10° km.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 21,42
Item: 10
Descrição: Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10°
km até o 15° km.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 26,60
Item: 11
Descrição: Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15°
km até o 20° km.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 30,26
Item: 12
Descrição: Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20°
km.
Unidade: M³/KM
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

NBR vigentes.
Marca: Corr Plastik
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,84
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Item: 13
Descrição: Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% pn,
sem fornecimento de solo em áreas fechadas.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 9,40
Item: 14
Descrição: Lastro de pedra britada.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 107,33
Item: 15
Descrição: Forma plana em compensado para estrutura convencional.
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 36,12
Item: 16
Descrição: Armadura em tela soldada de aço (1,48 kg por m²).
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,37
Item: 17
Descrição: Concreto preparado no local, FCK = 20,0 MPA.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 260,85
Item: 18
Descrição: Concreto usinado, FCK = 20,0 MPA.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 302,33
Item: 19
Descrição: Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 51,88
Item: 20
Descrição: Cimentado desempenado.
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 11,25

Item: 25
Descrição: Terra vegetal orgânica comum.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 86,28

Item: 26
Descrição: Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento
(jardins e canteiros).
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 1,30
Item: 27
Descrição: Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas).
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 9,30
Item: 28
Descrição: Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas
dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m.
Consumo Estimado Anual: 150
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 488,26
Item: 29
Descrição: Piso em ladrilho hidráulico, várias cores 20 x 20 cm,
assentado com argamassa mista.
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 108,76
Item: 30
Descrição: Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8
cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm.
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 8,83
Item: 31
Descrição: Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado,
espessura de 6 cm, com rejunte em areia.
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 90,40
PROCESSO N.º 12.789/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 094/19

Item: 21
Descrição: Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado
para pisos.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 3,88

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de
consumo – material de higienização pessoal, Secretaria Municipal de
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Item: 22
Descrição: Base em concreto com FCK DE 25 MPA, para guias,
sarjetas ou sarjetões.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 325,58

Ata de Registro de Preços n.º 308/19
Empresa: LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA

Item: 23
Descrição: Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 – FCK 25 MPA.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 45,80
Item: 24
Descrição: Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 – FCK 25 MPA.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 48,61

Lote: 01
Item: 02
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho G constituída
de 03 camadas e 4 fitas adesivas. Camada externa: impermeável,
confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada
intermediária, com formato anatômico, composta de polpa de
celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade
longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada
em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abrefecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres
devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade.
A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para
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Item: 03
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho M constituída
de 03 camadas e 4 fitas adesivas. Camada externa: impermeável,
confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada
intermediária, com formato anatômico, composta de polpa de
celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade
longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada
em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abrefecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres
devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade.
A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para
garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e
externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar
deslocamento da camada intermediária no uso. Embalagem individual
que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MSSVS, n° 01 de 23/01/96 ou outra que a substituir.
Marca: Pró Sênior
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,00
PROCESSO N.º 15.420/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/19
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de segurança para eventos,
destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos, de forma parcelada,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 10/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.
Ata de Registro de Preços n.º 310/19
Empresa: GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
EIRELI
Item: 01
Descrição: Contratação de empresa especializada em segurança para
eventos acima de 3.000 pessoas.
Unidade: H/H
Valor Unitário: R$ 32,00
Item: 02
Descrição: Contratação de empresa especializada em segurança para
eventos abaixo de 3.000 pessoas.
Unidade: H/H
Valor Unitário: R$ 31,00
PROCESSO N.º 16.841/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 109/19
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de
locação de praticáveis, cadeiras e mesas, banheiros químicos, grades
de proteção metálica e tapumes de fechamento metálico, destinados ao
uso em eventos, da Secretaria de Cultura e Eventos, de forma parcelada,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.

Ata de Registro de Preços n.º 311/19
Empresa: ALLAN DE LIMA PEREIRA

Item: 04
Descrição: Grade de Proteção Metálica. Grade de proteção
metálica, modulada com encaixe e travamento medindo 02 metros
de comprimento e 1,10 metros de altura, com pintura nova. Meses
básicos: Fevereiro, Maio, Junho, Julho e Dezembro.
Marca: Própria
Unidade: MT
Valor Unitário: R$ 12,00
Item: 05
Descrição: Locação de Cadeiras. Cadeira em polipropileno medindo:
0,86 altura x 0,50 de largura x 0,56 comprimento, com certificação do
INMETRO, sem apoio para braços empilhável, cor branca capacidade
mínima de pressão de 120 kg.
Marca: Goiania Plastic
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 5,65
Item: 06
Descrição: Locação de Mesas. Locação de conjunto de mesa com
quatro cadeiras; sendo: mesa em polipropileno medindo 0,70 x 0,70
x 0,70, certificação do INMETRO, empilhável, cor branca, cadeira em
polipropileno medindo 0,86 altura x 0,50 largura x 0,56 comprimento,
com certificação do INMETRO, sem apoio para os braços empilhável,
cor branca, capacidade mínima de pressão 120 kg.
Marca: Goiania Plastic
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 17,00
Ata de Registro de Preços n.º 312/19
Empresa: CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO – ME
Item: 07
Descrição: Praticáveis em Alumínio.
Marca: Feeling
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 59,99
Ata de Registro de Preços n.º 313/19
Empresa: F. L. SANI EXPRESS LOCACAO E EVENTOS LTDA
Item: 01
Descrição: Banheiro Químico Luxo. Banheiro Químico Tipo Standard,
com coletagem e assepsia completa diária, e com fornecimento de
material (Papel higiênico e produtos para a assepsia).
Marca: Poly John
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 240,00
Item: 02
Descrição: Banheiro químico tipo cadeirante. Banheiro Químico
tipo cadeirante, com coletagem e assepsia completa diária, e com
fornecimento de material (Papel higiênico e produtos para a assepsia).
Marca: Poly John
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 270,00
Item: 08
Descrição: Tapume de fechamento metálico. Tapume de fechamento
metálico modulado de encaixe com travamento medindo 2,20 m de
altura, com pintura nova.
Marca: Própria
Unidade: MT

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e
externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar
deslocamento da camada intermediária no uso. Embalagem individual
que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MSSVS, n° 01 de 23/01/96 ou outra que a substituir.
Marca: Pró Sênior
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,01
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Ata de Registro de Preços n.º 314/19
Empresa: PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI
Item: 03
Descrição: Banheiro químico tipo Standard. Banheiro Químico
Tipo Standard, com coletagem e assepsia completa diária, e com
fornecimento de material (Papel higiênico e produtos para a assepsia).
Marca: Poly John
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 84,00
PROCESSO N.º 12.578/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 093/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos,
lista 09/2019 destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 315/19
Empresa: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Item: 10
Descrição: Oseltamivir, Fosfato 30 mg cápsula.
Marca: Roche
Unidade: CAP
Valor Unitário: R$ 8,120
Item: 11
Descrição: Oseltamivir, Fosfato 45 mg cápsula.
Marca: Roche
Unidade: CAP
Valor Unitário: R$ 12,180
Ata de Registro de Preços n.º 316/19
Empresa: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Item: 02
Descrição: Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg.
Marca: Teuto
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,600
Item: 08
Descrição: Metronidazol 4% suspensão oral frasco com 100ml.
Marca: Belfar
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 12,30
Item: 14
Descrição: Ranitidina, Cloridrato 25 mg/ml ampola 2 ml.
Marca: Farmace
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 0,719
Ata de Registro de Preços n.º 317/19
Empresa: CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI
Item: 07
Descrição: Metilprednisolona, Succinato 125 mg frampola + diluente.
Marca: Nova Farma
Unidade: FRP
Valor Unitário: R$ 9,500

Item: 13
Descrição: Protetor solar UVA/UVB FPS 30 frasco com 120ml.
Marca: Trol
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 7,370
Ata de Registro de Preços n.º 318/19
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Item: 04
Descrição: Loratadina 5 mg/5ml xarope frasco com 100ml.
Marca: Prati Donaduzzi
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 2,670
Ata de Registro de Preços n.º 319/19
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
Item: 17
Descrição: Rocurônio, Brometo 10 mg/ml frampola 5 ml.
Marca: Cristália
Unidade: FRP
Valor Unitário: R$ 14,00
Item: 18
Descrição: Sulfato de Morfina 30 mg comprimido.
Marca: Cristália
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 1,020
Item: 19
Descrição: Tobramicina colírio 3 mg. Solução oftálmica estéril - frasco
plástico conta-gotas contendo 5 ml. Cada gota da solução contém
aproximadamente 0,1 mg de Tobramicina (cada 1 ml = 30 gotas).
Marca: Cristália
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 10,00
Ata de Registro de Preços n.º 320/19
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Item: 01
Descrição: Imunoglobulina anti RHO(D) IM 300MCG frampôla com
2ml.
Marca: CSL
Unidade: FRP
Valor Unitário: R$ 212,40
Item: 09
Descrição: Nitrofurantoina 100 mg capsula.
Marca: Cosmed
Unidade: CAP
Valor Unitário: R$ 0,277
Item: 16
Descrição: Rifampicina 300 mg cápsula.
Marca: Sanofi
Unidade: CAP
Valor Unitário: R$ 2,280
Ata de Registro de Preços n.º 321/19
Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Valor Unitário: R$ 19,00
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Item: 05
Descrição: Losartan Potássico 50 mg comprimido.
Marca: Prati Donaduzzi
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,053

mínimas: confeccionado em algodão; embebido em solução
antisséptica; comprimento não inferior a 5 metros.
Unidade: FR
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 10,88

PROCESSO N.º 13.331/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 097/19

Lote: 11
Descrição: Gesso branco tipo II, gesso branco, comum, tipo II. Tipo
beta com menor resistência mecânica e maior porosidade para uso
odontológico. Pacote 1 kg. Registro na Anvisa.
Unidade: PT
Marca: Asfer
Valor Unitário: R$ 6,00

Ata de Registro de Preços n.º 322/19
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI.
Lote: 01
Descrição: Adesivo dentinário, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: primer e adesivo em um só frasco; solvente a base
de água e álcool; nanopartículas de carga; apresentação; frasco com
quantidade não inferior a 5 ml.
Unidade: UN
Marca: Ambar
Valor Unitário: R$ 49,500
Lote: 03
Descrição: Broca carbide – AR 06 19 mm, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: confeccionada; carboneto de
tungstênio (ponta ativa); aço inoxidável (haste); formato esférico; livre
de vibrações; lâminas de corte precisas; longa vida útil; embalados
individualmente.
Unidade: UN
Marca: Kavo
Valor Unitário: R$ 4,180
Lote: 04
Descrição: Broca de aço – CA nº 08, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; formato esférico;
livre de vibrações; lâminas de corte precisas; ponta ativa esférica;
tamanho aproximado de 22 mm; embalados individualmente.
Unidade: UN
Marca: Kavo
Valor Unitário: R$ 4,570
Ata de Registro de Preços n.º 323/19
Empresa: DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA.
Lote: 02
Descrição: Agulha de sutura odontológica gr14 envelope com 12
unidades, constando procedência de fabricação; recomendações para
armazenamento; validade mínima de 1 ano e meio da data de entrega.
O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Com registro na
Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação ou certificado de
isenção.
Unidade: EV
Marca: Procare
Valor Unitário: R$ 22,50
Lote: 08
Descrição: Fio de sutura estéril odontológico frasco contendo
aproximadamente 5 mts, com as seguintes especificações técnicas

Lote: 12
Descrição: Gesso pedra amarelo tipo III – pacote com as seguintes
especificações técnicas mínimas: endurecimento rápido; alta resistência
a compressão; apresentação em embalagem com peso não inferior a 1
kg (pacote).
Unidade: PT
Marca: Asfer
Valor Unitário: R$ 8,35
Ata de Registro de Preços n.º 324/19
Empresa: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
Lote: 06
Descrição: Escova interdental, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: possui formato cilíndrico/cônico para utilização
em diferentes espaços entre os dentes; cilíndrica 3 mm / cônica de 3
a 7 mm cerdas macias, embalagem com quantidade não inferior a 10
unidades (escova).
Unidade: UN
Marca: Powerdent
Valor Unitário: R$ 2,31
Lote: 09
Descrição: Fórceps adulto n 65, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável, tratamento
térmico das peças, cabo serrilhado, encaixe americano, isento de
cantos vivos, cada peça deverá ter gravado: referência, logomarca
do fabricante, lote de fabricação, para efeito de garantia, 10 anos de
garantia contra defeito de fabricação, embalados individualmente.
Unidade: UN
Marca: 6B
Valor Unitário: R$ 52,25
Lote: 10
Descrição: Fórceps adulto n 69, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável, tratamento
térmico das peças, cabo serrilhado, encaixe americano, isento de
cantos vivos, cada peça deverá ter gravado: referência, logomarca
do fabricante, lote de fabricação, para efeito de garantia, 10 anos de
garantia contra defeito de fabricação, embalados individualmente.
Unidade: UN
Marca: 6B
Valor Unitário: R$ 52,25
Lote: 14
Descrição: Líquido de Dakin 0,5%, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: solução de hipoclorito a 0,5%, frasco com no
mínimo 1000 ml.
Unidade: FR
Marca: Asfer
Valor Unitário: R$ 6,32

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material
de consumo – lista 01/2019, destinado ao uso dos consultórios
odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
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Lote: 18
Descrição: Resina acrílica (pó) tipo jet, frasco 250 g.
Unidade: UN
Marca: Bluedent
Valor Unitário: R$ 26,60
Lote: 21
Descrição: Verniz fluoretado, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: composição; fluoreto de sódio, fluoreto de cálcio,
expedientes, solvente – álcool etílico, apresentação; estojo contendo
01 frasco com quantidade não inferior a 10 ml de verniz, 01 frasco com
quantidade não inferior a 10 ml de solvente. Acondicionados (no ato
da entrega) em caixa, identificadas com quantidade, lote e validade,
garantindo rastreabilidade.
Unidade: KIT
Marca: Duofluorid
Valor Unitário: R$ 14,67
Ata de Registro de Preços n.º 325/19
Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Lote: 07
Descrição: Esculpidor Lecron nº 05, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável, dupla, perfil
serrilhado, autoclavável, dimensões aproximadas 16 cm, embalado
individualmente.
Unidade: UN
Marca: Ambar
Valor Unitário: R$ 6,80
PROCESSO N.º 14.244/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 105/19
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços
de instalação e fornecimento de módulo esportivo em espaços da
Prefeitura, destinado 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 18/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Esportes e Lazer.
Ata de Registro de Preços n.º 326/19
Empresa: LINX COMERCIO DE ROUPAS, QUADRAS
ESPORTIVAS E ACESSORIOS ESPORTIVOS E PROFISSIONAIS
EM GERAL EIRELI.
Item: 01
Descrição: Construção de módulo esportivo. Modulo 1: Quadra com
grama sintética. O kit é composto pelos seguintes grupos: 1.1 Estrutura
de Alambrados; 1.2 Arquibancadas; 1.3 Gramado Sintético; 1.4
Equipamentos para as modalidades Futebol Society; 1.5 Iluminação;
1.6 Base Movível de Suporte; 1.7 Drenagem Sub-Superficial. A
mobilidade do kit permite a mudança do local instalado.
Marca: Linx
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 356.500,00
Item: 02
Descrição: Construção de módulo esportivo. Modulo 2: Quadra multi
esportiva – Voleibol, Basquetebol, Badminton. Quadra Multi Esportiva
deverá ter no mínimo as dimensões 11,00 metros de largura por 15,00

metros de comprimento. Perfazendo uma área total de cento e sessenta
e cinco metros quadrados (165 m²).
Marca: Linx
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 42.000,00
PROCESSO N.º 06.332/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 088/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de capa balística/
colete, destinado ao uso da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de
Segurança Pública, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.
Ata de Registro de Preços n.º 327/19
Empresa: KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Item: 01
Descrição: Colete balístico G, masculino.
Marca: Blintec
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.000,00
Item: 02
Descrição: Colete balístico G feminino.
Marca: Blintec
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.000,00
Item: 03
Descrição: Colete balístico GG masculino.
Marca: Blintec
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.000,00
Item: 04
Descrição: Colete balístico GG feminino.
Marca: Blintec
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.000,00
Item: 05
Descrição: Colete balístico M feminino.
Marca: Blintec
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.000,00
Item: 06
Descrição: Colete balístico M masculino.
Marca: Blintec
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.000,00
Item: 07
Descrição: Colete balístico P feminino.
Marca: Blintec
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.000,00
Item: 08
Descrição: Colete balístico P masculino.
Marca: Blintec
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Lote: 17
Descrição: Placa de vidro fina.
Unidade: UN
Marca: Preven
Valor Unitário: R$ 4,91

11

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de dezembro de 2019 - n.º 2154 - Ano XXIII

12

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo
Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços locação
de máquinas, equipamentos e equipes, necessárias a execução de
serviços de limpeza/desassoreamento de rios, córregos, ribeirões,
lagos, represas e afins, em locais a serem indicados pela Prefeitura da
Estância de Atibaia, de forma parcelada por um período de 12 (doze)
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 328/19
Empresa: A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Locação de 01 (uma) Draga de no mínimo 8 polegadas,
motor de 180 CV, para desassoreamento de córregos, Ribeirões, lagos,
represas e locais afins, incluindo operador e combustível.
Unidade: HS
Valor Unitário: R$ 200,00
Item: 02
Descrição: Locação de Retroescavadeira com pá carregadeira,
potência: 85 hp com operador e combustível capacidade: 6.500 Kg.
Unidade: HS
Valor Unitário: R$ 128,00
Item: 03
Descrição: Locação de Caminhões basculante truck 10M3, potência:
220CV. Capacidade: 24.000 Kg, com motorista e combustível, para
destinação final de resíduos sólidos em área devidamente licenciada
pela detentora. Com quantidade estimada de 100.000 M³
Unidade: HS
Valor Unitário: R$ 315,00
Item: 04
Descrição: Locação de Escavadeira Hidráulica sobre esteira tipo
CAT 313 ou similar peso operacional: 13.000kg, com operador e
combustível.
Unidade: HS
Valor Unitário: R$ 199,00
Item: 05
Descrição: Escavadeira Hidráulica com braço de longo alcance
Potência: 170cv. Peso Operacional: 13.000Kg. Alcance máximo
da Lança:15,60mts. (limpeza de córregos e canais), com operador e
combustível.
Unidade: HS
Valor Unitário: R$ 350,00
Item: 06
Descrição: Pá carregadeira sobre pneus, 914k ou similar com operador
e combustível.
Unidade: HS
Valor Unitário: R$ 145,00
Lote: 02
Item: 01
Descrição: Equipe composta por 06 (seis) funcionários para limpeza
manual (embarcada ou não) de margens de rios, córregos, lagos,
ribeirões, represas e locais afins.
Unidade: Diária

Valor Unitário: R$ 1.163,88,00
PROCESSO N.º 12.788/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 095/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras
odontológicas, destinadas ao uso das unidades de saúde, da Secretaria
Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 329/19
Empresa: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
COTA PRINCIPAL
Item: 01
Descrição: Cadeira Odontológica com movimento de subida e descida
do encosto acionado pelo pedal de comando multifuncional com design
integrado a base da cadeira. Base da cadeira fabricada em chapa de
aço maciço de 3/8 polegadas de espessura, sistema pantográfico de
elevação, encosto e base do assento fabricado em vergalhões e chapas
de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da
lâmina fabricadas em aço, todas as superfícies metálicas com banho de
proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes; possui
no mínimo 01 (uma) posição de trabalho e volta a zero programável
pelo operador; bivolt; braço direito escamoteável. Encosto de cabeça
biarticulado; Estofamento anatômico de alta densidade revestido com
PVC expandido, lavável e sem costura. Refletor acoplável a cadeira
com braço articulado, acendimento no pedal, multifocal e com mais
de uma intensidade de luz. Unidade auxiliar com 02 (dois) sugadores
(sendo um de alta potência) com separador de detritos na caixa de
comando; mangueiras com engate rápido; Cuspideira acoplável à
cadeira, que acompanha os movimentos da mesma, dotada de bacia
removível em cerâmica para desinfecção; estrutura interna em aço
com pintura epóxi; Equipo odontológico acoplado com braço curvo
de linhas arredondadas e sistema pneumático de travamento tipo Arm
Lock, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controladas
por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de
pontas em peça única e destacável para facilitar uma higienização
adequada, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Bandeja
em alumínio anodizante; deve possuir no mínimo três pontas sendo:
1 ponta refrigerada para alta rotação, uma ponta para baixa rotação,
ambas com conexão do tipo borden e uma seringa tríplice incorporada,
com bico removível e autoclavável, o equipo deve estar preparado para
receber uma quarta ponta; Mangueiras tipo oblate lisa, leves e flexíveis,
reservatório de água do equipo em material transparente ou translúcido
de no mínimo 500 ml, garantia mínima de 12 meses a contar da data
de instalação. Produto com registro no Ministério da Saúde/ ANVISA.
Acompanha alta rotação, baixa rotação, contra-ângulo e peça reta.
Sendo todos da mesma marca ou compatíveis. O equipamento deverá
ser entregue e instalado pela contratada.
Marca: Dentmed
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9.000,00
COTA RESERVADA
Item: 02
Descrição: Cadeira Odontológica com movimento de subida e descida
do encosto acionado pelo pedal de comando multifuncional com design
integrado a base da cadeira. Base da cadeira fabricada em chapa de
aço maciço de 3/8 polegadas de espessura, sistema pantográfico de
elevação, encosto e base do assento fabricado em vergalhões e chapas
de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

PROCESSO N.º 18.126/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/19
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Ata de Registro de Preços n.º 332/19
Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

Lote: 02
Descrição: Alogliptina, Benzoato 25 mg comprimido revestido, cada
comprimido revestido de benzoato de Alogliptina 34 mg equivale a
25 mg de Alogliptina. Marca conforme determinação judicial: Nesina.
Unidade: CO
Marca: Takeda Pharma
Valor Unitário: R$ 1,93
Lote: 18
Descrição: Pregabalina 150 mg capsula, marca conforme determinação
judicial: Dorene.
Unidade: CO
Marca: Ache
Valor Unitário: R$ 2,53
Lote: 23
Descrição: Venlafaxina, cloridrato 150 mg comprimido, marca
conforme determinação judicial: Efexor.
Unidade: CO
Marca: Pfizer
Valor Unitário: R$ 8,68
Ata de Registro de Preços n.º 333/19
Empresa: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
LTDA.

PROCESSO N.º 14.436/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 104/19

Lote: 08
Descrição: Cloridrato de Ondansetrona 8 mg comprimido de
desintegração oral marca conforme determinação judicial: Vonau.
Unidade: CO
Marca: Vonau Flash
Valor Unitário: R$ 3,20

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos
– lista 10/2019, destinados ao atendimento de determinações judiciais,
com marca, da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Lote: 13
Descrição: Colecalciferol 7.000 UI – cápsula mole, marca conforme
determinação judicial: Addera.
Unidade: CAP
Marca: Brainfarma
Valor Unitário: R$ 5,25

Ata de Registro de Preços n.º 330/19
Empresa: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Lote: 22
Descrição: Varfarina Sodica 5 mg comprimido, marca conforme
determinação judicial: Marevam.
Unidade: CO
Marca: Farmoquímica
Valor Unitário: R$ 0,25

Lote: 07
Descrição: Clonazepam 2 mg comprimido, marca conforme
determinação judicial: Rivotril.
Unidade: CO
Marca: Roche
Valor Unitário: R$ 0,40
Ata de Registro de Preços n.º 331/19
Empresa: COSTA CAMARGO
HOSPITALARES LTDA.

COM.

DE

PRODUTOS

Lote: 15
Descrição: Lisdexanfetamina, Dimesilato 70 mg, cada cápsula contém
70 mg de Dimesilato de Lisdexanfetamina equivalente a 40,47 mg
de Lisdexanfetamina base, marca conforme determinação judicial:
Venvanse.
Unidade: CAP
Marca: Venvanse
Valor Unitário: R$ 8,80

PROCESSO N.º 16.212/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de água mineral
natural em copos e garrafas, destinados ao consumo do gabinete do
Prefeito, das Secretarias e Coordenadorias desta Prefeitura, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/06/2020).
Órgão Gerenciador: Gabinete do Prefeito.
Ata de Registro de Preços n.º 334/19
Empresa: CLAUDIO TADEU NUNES
COTA PRINCIPAL
Item: 01

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

lâmina fabricadas em aço, todas as superfícies metálicas com banho de
proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes; possui
no mínimo 01 (uma) posição de trabalho e volta a zero programável
pelo operador; bivolt; braço direito escamoteável. Encosto de cabeça
biarticulado; Estofamento anatômico de alta densidade revestido com
PVC expandido, lavável e sem costura. Refletor acoplável a cadeira
com braço articulado, acendimento no pedal, multifocal e com mais
de uma intensidade de luz. Unidade auxiliar com 02 (dois) sugadores
(sendo um de alta potência) com separador de detritos na caixa de
comando; mangueiras com engate rápido; Cuspideira acoplável à
cadeira, que acompanha os movimentos da mesma, dotada de bacia
removível em cerâmica para desinfecção; estrutura interna em aço
com pintura epóxi; Equipo odontológico acoplado com braço curvo
de linhas arredondadas e sistema pneumático de travamento tipo arm
lock, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controladas
por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de
pontas em peça única e destacável para facilitar uma higienização
adequada, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Bandeja
em alumínio anodizante; deve possuir no mínimo três pontas sendo:
1 ponta refrigerada para alta rotação, uma ponta para baixa rotação,
ambas com conexão do tipo borden e uma seringa tríplice incorporada,
com bico removível e autoclavável, o equipo deve estar preparado para
receber uma quarta ponta; Mangueiras tipo oblate lisa, leves e flexíveis,
reservatório de água do equipo em material transparente ou translúcido
de no mínimo 500 ml, garantia mínima de 12 meses a contar da data
de instalação. Produto com registro no Ministério da Saúde/ ANVISA.
Acompanha alta rotação, baixa rotação, contra-ângulo e peça reta.
Sendo todos da mesma marca ou compatíveis. O equipamento deverá
ser entregue e instalado pela contratada.
Marca: Dentmed
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9.000,00
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Item: 02
Descrição: Água mineral copo de 300 ml. Em caixa de papelão, com
48 unidades, no mínimo 300ml cada copo.
Marca: Claríssima
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 26,55
Item: 03
Descrição: Água mineral, sem gás, garrafa. Embalagem pet, fardo com
12 garrafas, com no mínimo 500ml cada.
Marca: Claríssima
Unidade: FD
Valor Unitário: R$ 9,00
Item: 04
Descrição: Água mineral, sem gás, garrafa pet – descartável, fardo
com 6 garrafas, com no mínimo 1,5 L cada.
Marca: Cristal
Unidade: FD
Valor Unitário: R$ 10,50
COTA RESERVADA
Item: 05
Descrição: Água mineral copo de 200 ml. Em caixa de papelão, com
48 unidades, no mínimo 200ml cada copo.
Marca: Claríssima
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 22,25
Item: 06
Descrição: Água mineral copo de 300 ml. Em caixa de papelão, com
48 unidades, no mínimo 300ml cada copo.
Marca: Claríssima
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 26,55
Item: 07
Descrição: Água mineral, sem gás, garrafa. Embalagem pet, fardo com
12 garrafas, com no mínimo 500ml cada.
Marca: Claríssima
Unidade: FD
Valor Unitário: R$ 9,00
Item: 08
Descrição: Água mineral, sem gás, garrafa pet – descartável, fardo
com 6 garrafas, com no mínimo 1,5 L cada
Marca: Cristal
Unidade: FD
Valor Unitário: R$ 10,50
PROCESSO N.º 14.247/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 099/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material
hospitalar, lista 02/2019, destinado ao uso nas unidades de saúde
da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 335/19
Empresa: BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA
COTA PRINCIPAL
Item: 01
Descrição: Indicador Biológico – indicado para realizar a monitorização
dos ciclos de esterilização a vapor; composto por uma tira de papel
contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil)
esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC
7953, com certificado de qualidade assegurada), para controle biológico
dos processos de esterilização a vapor saturado; a tira contendo
esporos deve estar armazenada em uma ampola plástica que também
acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio
para o cultivo dos microrganismos; a ampola plástica é fechada por
uma tampa perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico;
cada ampola deve possuir um rótulo externo que informa o lote e a
data de fabricação do produto, contendo campos para identificação
da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas
processadas das não processadas; tempo de resposta de no máximo 3
horas; validade: 2 anos; rendimento: 1 ampola por ciclo de esterilização;
com 25 incubadoras em formato de comodato.
Marca: Sispack
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 13,97
COTA RESERVADA
Item: 02
Descrição: Indicador Biológico – indicado para realizar a monitorização
dos ciclos de esterilização a vapor; composto por uma tira de papel
contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil)
esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC
7953, com certificado de qualidade assegurada), para controle biológico
dos processos de esterilização a vapor saturado; a tira contendo
esporos deve estar armazenada em uma ampola plástica que também
acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio
para o cultivo dos microrganismos; a ampola plástica é fechada por
uma tampa perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico;
cada ampola deve possuir um rótulo externo que informa o lote e a
data de fabricação do produto, contendo campos para identificação
da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas
processadas das não processadas; tempo de resposta de no máximo 3
horas; validade: 2 anos; rendimento: 1 ampola por ciclo de esterilização;
com 25 incubadoras em formato de comodato.
Marca: Sispack
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 13,97
Ata de Registro de Preços n.º 336/19
Empresa: CENTROVALE SOLUCOES PARA SAÚDE EIRELI
COTA EXCLUSIVO
Item: 08
Descrição: Campo Cirúrgico Descartável com Fenestra Estéril 60 cm
X 60 cm; Campo cirúrgico manufaturado em TNT (polipropileno);
gramatura; 50 g/m²; cor clara ou neutra; com fenestra; embalado
individualmente em papel grau cirúrgico; estéril; atóxico; dimensões
aproximadas de 60 cm x 60 cm; uso único.
Marca: Quality
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,00

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Descrição: Água mineral copo de 200 ml. Em caixa de papelão, com
48 unidades, no mínimo 200ml cada copo.
Marca: Claríssima
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 22,25
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Item: 09
Descrição: Campo Cirúrgico Descartável sem Fenestra Estéril 60 cm
X 60 cm; campo cirúrgico manufaturado em TNT (polipropileno);
gramatura: 0 g/m²; cor clara ou neutra; sem fenestra; embalado
individualmente em papel grau cirúrgico; estéril; atóxico; dimensões
aproximadas de 60 cm x 60 cm; uso único.
Marca: Quality
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,50

Item: 05
Descrição: Agulha 25 X 7 Hipodérmica Descartável Estéril, siliconada,
haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico
em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros
dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura
asséptica.
Marca: Solidor
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,06

Item: 12
Descrição: Envelope para Esterilização em Autoclave – 09 cm X 13
cm; indicados para esterilização em autoclaves a vapor; dimensões
aproximadas = 09 cm x 13 cm; fita autoadesiva para fechamento do
envelope; permeável ao vapor e ao ar; impermeável a microrganismo;
selagem = no mínimo duplo – proporcionando maior segurança;
indicador químico com dispositivo que identifique a finalização do
processo de esterilização (mudança de cor); acondicionados (no
ato da entrega), em embalagem com quantidade não superior a 200
unidades, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo
rastreabilidade.
Marca: Cipak
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,15

Item: 13
Descrição: Envelope para Esterilização Em Autoclave – 19 cm X 37
cm. Indicados para esterilização em autoclaves a vapor; dimensões
aproximadas = 19 cm x 37 cm; fita autoadesiva para fechamento do
envelope; permeável ao vapor e ao ar; impermeável a micro-organismo;
selagem = no mínimo duplo – proporcionando maior segurança;
indicador químico com dispositivo que identifique a finalização do
processo de esterilização (mudança de cor); acondicionados (no
ato da entrega), em embalagem com quantidade não superior a 200
unidades, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo
rastreabilidade.
Marca: Hospflex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,50

Ata de Registro de Preços n.º 337/19
Empresa: RCV DO BRASIL EIRELI

Ata de Registro de Preços n.º 339/19
Empresa: S. V. BRAGA IMPORTADORA

COTA EXCLUSIVO

COTA EXCLUSIVO

Item: 16
Descrição: Fio de Sutura de Nylon 4.0 com Agulha. Fio sintético
(nylon) com diâmetro 4-0, medindo aproximadamente 45 cm de
comprimento, contendo 01 (uma) agulha triangular, cortante 3/8 círculo
e de aproximadamente 02 cm de comprimento, estéril, descartável.
Embalado individualmente com abertura asséptica.
Marca: Technofio
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,50

Item: 19
Descrição: Luva para Procedimento em Borracha Nitrílica Tamanho
G. Confeccionada em borracha sintética – nitrilo; isenta de látex; isenta
de pó / talco; não estéril; descartável; ambidestra; produto de uso único;
tamanho grande; na cor azul; caixa com 100 unidades.
Marca: Medix
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 19,90

Item: 17
Descrição: Fio de Sutura de Nylon 5.0 com Agulha. Fio sintético
(nylon) com diâmetro 5-0, medindo aproximadamente 45 cm de
comprimento, contendo 01 (uma) agulha triangular, cortante 3/8 círculo
e de aproximadamente 02 cm de comprimento, estéril, descartável.
Embalado individualmente com abertura asséptica.
Marca: Technofio
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,60
Ata de Registro de Preços n.º 338/19
Empresa: RHODES DISTRIBUIDORA
HOSPITALARES LTDA

DE

MATERIAIS

COTA EXCLUSIVO
Item: 04
Descrição: Agulha 13 X 4,5 Hipodérmica Descartável Estéril,
siliconada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado,
canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas
e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com
abertura asséptica.
Marca: Solidor
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,06

Item: 20
Descrição: Luva para Procedimento em Borracha Nitrílica Tamanho
M – confeccionada em borracha sintética – nitrilo; isenta de látex;
isenta de pó / talco; não estéril; descartável; ambidestra; produto de uso
único; tamanho médio; na cor azul; caixa com 100 unidades.
Marca: Medix
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 19,89
Item: 21
Descrição: Luva para Procedimento em Borracha Nitrílica Tamanho P;
confeccionada em borracha sintética – nitrilo; isenta de látex; isenta de
pó / talco; não estéril; descartável; ambidestra; produto de uso único;
tamanho pequeno; na cor azul; caixa com 100 unidades.
Marca: Medix
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 19,89
PROCESSO N.º 34.855/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de utilidades
domésticas e caixas organizadoras, destinadas ao uso nas unidades
escolares da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação,
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4
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Item: 01
Descrição: Bacia plástica. Capacidade aproximada: 08 litros; redonda.
Marca: Plasnew
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,68
Item: 02
Descrição: Bacia plástica. Capacidade aproximada: 12 litros; redonda.
Marca: Plasnew
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9,72
Item: 03
Descrição: Bacia plástica. Capacidade aproximada: 18 litros; redonda.
Marca: Plasnew
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 14,70
Item: 04
Descrição: Bacia plástica. Capacidade aproximada: 25 litros; redonda.
Marca: Plasnew
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 18,12
Item: 06
Descrição: Caixa organizadora. Aproximadamente 15 litros; medidas
aproximadas: 21 x 42 x 28 cm; Caixas plásticas de alta resistência
– polipropileno; Resistentes e durável; Com alças para facilitar
carregamento; Tampas com travas; Cor: Transparente.
Marca: Plasnew
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 14,99
Item: 09
Descrição: Caixa organizadora. Aproximadamente 42 litros; Medidas
aproximadas: 65 x 44 x 24 cm; Caixas plásticas de alta resistência
polipropileno; Resistentes e durável; Com alças para facilitar
carregamento; Tampas com travas; Cor: Transparente.
Marca: Plasnew
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 65,90
Item: 15
Descrição: Caixa plástica. Capacidade aproximada: 11 litros; Caixas
empilháveis e encaixável; Cor: Branca.
Marca: Plasnew
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 16,20
Item: 16
Descrição: Caneca. Feito em plástico polipropileno grosso de
alta durabilidade; Atóxico; Paredes internas e externas lisas, sem
reentrâncias ou – ressaltos, sem bordas, frisos na base; Cor: azulescuro, pigmentação homogênea em toda peça; acabamento polido
brilhante; Resistência a temperatura 100°c por 20 minutos; medidas
aproximadas: 86 mm altura, 2,5 mm espessura, 79 mm diâmetro
externo; Capacidade: 300ml.
Marca: Dorta
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,35
Item: 18
Descrição: Jarra. Capacidade: 02 litros; Com tampa plástica; Com alça.

Marca: Plasnew
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,50

Item: 21
Descrição: Jarra. Vidro com alça; capacidade mínima: 1,5 litros.
Marca: Cris
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 23,00
Ata de Registro de Preços n.º 108/19
Empresa: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
Item: 07
Descrição: Caixa organizadora. Aproximadamente 20 litros; Medidas
aproximadas: 32 x 18 x 46 cm; Caixas plásticas de alta resistência
polipropileno; Resistentes e durável; Com alças para facilitar
carregamento; Tampas com travas; Cor: Transparente.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 30,00
Item: 08
Descrição: Caixa organizadora. Aproximadamente 35 litros; medidas
aproximadas: 38 x 25 x 54 cm; Caixas plásticas de alta resistência
polipropileno; Resistentes e durável; Com alças para facilitar
carregamento; Tampas com travas; Cor: Transparente.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 40,00
Item: 11
Descrição: Caixa organizadora. Aproximadamente 57 litros; Medidas
aproximadas: 57 x 39 x 36 cm; Caixas plásticas de alta resistência
polipropileno; Resistentes e durável; Com alças para facilitar
carregamento; Tampas com Travas; Cor: Transparente.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 60,00
Item: 12
Descrição: Caixa organizadora. Aproximadamente 60 litros; medidas
aproximadas: 47 x 65 x 31 cm; Caixas plásticas de alta resistência
polipropileno; Resistentes e durável; Com alças para facilitar
carregamento; Tampas com travas; Cor: Transparente.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 85,00
Item: 17
Descrição: Jarra. Capacidade: 01 litro; Com tampa plástica; Com alça.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9,00
Item: 19
Descrição: Jarra. Capacidade: 03 litros; Com tampa plástica; Com alça.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9,50
Item: 20
Descrição: Jarra. Capacidade: 04 litros; Com tampa plástica; Com alça.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 10,00

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Ata de Registro de Preços n.º 107/19
Empresa: ANA VALERIA TONELOTTO
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Item: 23
Descrição: Pote plástico. Capacidade mínima: 03 litros; Pote retangular
em polipropileno BPA-free; Translucido; Com tampa; Compatível para
forno microondas e freezer.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 12,96
Item: 24
Descrição: Pote plástico. Capacidade mínima: 10 litros; Pote retangular
em polipropileno BPA-free; Translucido; Com tampa; Compatível para
forno microondas e freezer.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 19,68
Item: 25
Descrição: Pote plástico. Capacidade mínima: 2 litros; Pote retangular
em polipropileno BPA-free; Translucido; Com tampa; Compatível para
forno microondas e freezer.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 10,57
Item: 26
Descrição: Pote plástico. Capacidade mínima: 20 litros; Pote retangular
em polipropileno BPA-free; Translucido; Com tampa; Compatível para
forno microondas e freezer.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 26,25
Item: 27
Descrição: Pote plástico. Capacidade mínima: 4,5 litros; Pote retangular
em polipropileno BPA-free; Translucido; Com tampa; Compatível para
forno microondas e freezer.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 21,67
PROCESSO N.º 37.912/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/19
Objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais de expediente, e
de acondicionamento e embalagem, destinados ao uso da de diversas
Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período
de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 109/19
Empresa: ANA VALERIA TONELOTTO
Item: 01
Descrição: Almofada para carimbo cor azul. Nº 03 – tam. aprox. de
105 x 64 mm.
Marca: Japan

Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,00

Item: 02
Descrição: Apagador de lousa com porta giz. Feito em madeira MDF,
fibra de alta densidade. Feltro de 4 mm. com depósito para giz.
Marca: Souza
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,90
Item: 03
Descrição: Bobina térmica. Bobina em papel térmico para impressora
térmica de senhas - 1 via. Gramatura: 56 gramas. Cor: amarela.
Material: Papel termossensível kph 856 AM. Medindo: 57 mm de
largura x 40 mm de comprimento. Caixa com 30 unidades.
Marca: Color
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 98,00
Item: 04
Descrição: Bobina térmica. Caixa com 06 bobinas de 360 metros,
papel com durabilidade de 05 anos, gramatura 60 g/m², espessura 62
microns, largura do papel 56,5 +- 0,5 mm, diâmetro do tubete 12 mm,
material em PVC ou papelão rígido, fim do papel sem cola, adesivo e
sem dobras.
Marca: Color
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 170,00
Item: 10
Descrição: Cola adesiva instantânea. Cola de secamento instantâneo
p/ metais, madeira, couro, plástico, papel e borracha – tb. de 3 gramas.
Marca: Bonder
Unidade: TB
Valor Unitário: R$ 4,40
Item: 12
Descrição: Etiqueta autoadesiva 32 x 90 – 02 carreiras. Cartela com
96 etiquetas.
Marca: Polifix
Unidade: CA
Valor Unitário: R$ 7,95
Item: 13
Descrição: Fita para máquina de calcular 05 mm x 13 m bicolor.
Marca: Master
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,66
Item: 14
Descrição: Giz branco escolar plastificado antialérgico. Caixa contendo
500 unidades.
Marca: Zig
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 23,50
Item: 15
Descrição: Giz colorido escolar plastificado antialérgico. Caixa
contendo 500 unidades.
Marca: Delta Master
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 29,50
Item: 16
Descrição: Organizador de mesa. Com 3 divisórias. dimensões: 123 x
338 x 295 mm. Cores: incolor ou fumê.

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Item: 22
Descrição: Pote plástico. Capacidade mínima: 01 litro; pote retangular
em polipropileno BPA-free; translúcido; Com tampa; Compatível para
forno microondas e freezer.
Marca: Plast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9,30
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Item: 18
Descrição: Pasta tipo polionda com elástico. Tamanho: 315 x 226 x 35
mm, cor azul.
Marca: Ala
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,85
Item: 22
Descrição: Plástico cristal. Plástico cristal transparente – rolo de 50
mts. x 1,40 de largura – espessura de 0,10 mm.
Marca: Sipatex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 183,00
Ata de Registro de Preços n.º 110/19
Empresa: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
Item: 05
Descrição: Caderno universitário 01 matéria 96fl. Folhas pautadas capa dura - espiral - tam. 200 x 275 mm.
Marca: Credeal
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,50
Item: 07
Descrição: Cartolina azul – 140 g/m². Formato – 500 x 660 mm.
Marca: Aloform
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 0,35
Item: 08
Descrição: Cartolina branca – 140 g/m². Formato – 500 x 660 mm.
Marca: Aloform
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 0,35
Item: 09
Descrição: Cartolina rosa – 140 g/m². Formato 500 x 660 mm.
Marca: Aloform
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 0,35
Item: 11
Descrição: Envelope/saco plástico ofício 4 furos. Obs. tam. 240 x 325
mm. Espessura: 0,15 (grosso) com 04 furos caixa c/ 400 un.
Marca: Dac
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 67,20
Item: 17
Descrição: Pasta em L tamanho ofício. Tamanho: 23 x 33,5 cm. Pacote
com 10 unidades. Cores variadas (podendo ser transparente, azul, rosa,
verde, amarela e fumê).
Marca: Dac
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,54
Item: 19
Descrição: Pincel marcador atômico cor azul. Ponta chanfrada - tinta à
base de álcool - c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Marca: Jocar
Unidade: UN

Valor Unitário: R$ 1,50

Item: 20
Descrição: Pincel marcador atômico cor preto. Ponta chanfrada - tinta
à base de álcool - c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Marca: Jocar
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,50
Item: 21
Descrição: Pincel marcador atômico cor vermelho. Ponta chanfrada tinta à base de álcool - c/ traço de 1,8 até 4,20 mm.
Marca: Jocar
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,50
Ata de Registro de Preços n.º 111/19
Empresa: SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
Item: 06
Descrição: Caixa para correspondência. Caixa para correspondência
acrílico com 3 andares. Fabricada em poliestireno, articulada podendo
ser utilizada aberta ou fechada com 3 mm de espessura de parede com
hastes metálicas. Cores: cristal ou fumê.
Marca: Waleu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 37,90
PROCESSO N.º 38.529/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de dietas, lista
07/18, destinadas ao atendimento da Central de Nutrição, da Secretaria
Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 112/19
Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Lote: 07
Descrição: Fórmula infantil indicada para lactentes com regurgitação
ou refluxo. Fórmula infantil indicada para lactantes com regurgitação
ou refluxo, enriquecido com ARA e DHA de acordo com níveis
recomendados pela FAO/OMS. Densidade calórica: 67 a 68 CAL/ML.
Acondicionamento: Embalagem em latas com capacidade mínima de
400g. Ref. Aptamil AR, NAN AR.
Marca: Nan AR
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 19,50
Lote: 08
Descrição: Leite adaptado em pó infantil a partir de 06 meses lata 400 g.
Leite adaptado em pó a partir de 6 meses, fórmula de segmento infantil,
fonte proteica: Leite desnatado, óleo de palmito, óleo de canola, óleo
de milho, oleína de palma. Sais minerais: Sulfato ferroso, sulfato de
zinco, iodeto de potássio. Lecitina de soja, vitaminas C, A, B1, B2, B6,
B12, D, K1 e ácido fólico, isenta de glúten. Acondicionamento: Lata
com no mínimo 400gr. Ref NAN2/Netogeno2.
Marca: Nestogeno 2
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 12,00
Ata de Registro de Preços n.º 113/19
Empresa: BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
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Marca: Waleu
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Lote: 03
Descrição: Dieta para nutrição enteral ou oral em pó, oligomérica,
nutricionalmente completa. Dieta para nutrição enteral ou oral em
pó, oligomérica, nutricionalmente completa, sem fibras, sem lactose
e sem glúten. Normocalórica, proteínas de 14 a 16%, contendo TCM.
Dieta de rápida absorção, indicada para pacientes com dificuldade
de digestão e absorção, diarreia de difícil controle e insuficiência
pancreática. Acondicionamento: Embalagem contendo no mínimo 400
gramas. Ref: Peptimax ou Peptamen.
Marca: Peptimax
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 104,00
Ata de Registro de Preços n.º 114/19
Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
Lote: 02
Descrição: Dieta enteral ou oral para imunonutrição. Nutricionalmente
completa, hiperproteica, normocalórica, acrescida de imunomoduladores
como a Arginina, indicado para deficiência imunológica ou com risco
de infecção. Densidade calórica (1,0 a 2,0 cal/ml), proteína (18 a 23
%), carboidrato (maltodextrina – 52 a 53 %), gorduras (25 a 29 %).
Acondicionamento: Embalagem Tetrapack de 200 ml ou envelopes de
90 g. Ref: Impact oral ou Nutrison Advanced Imuno.
Marca: Nestle
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 19,92
Lote: 04
Descrição: Dieta semielementar em pó, para nutrição enteral ou oral.
Dieta semielementar em pó, para nutrição enteral ou oral, hipoalergênica
à base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite. Isento de
sacarose, lactose e glúten. Condicionamento: Embalagem contendo no
mínimo 400 gramas. Ref: Pregomin Pepti.
Marca: Nestle
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 104,00
Lote: 05
Descrição: Fórmula alimentar líquida para uso enteral ou oral
nutricionalmente completa, hipercalórica, hiperproteica com
adição de fibras. Fórmula alimentar líquida para uso enteral ou oral
nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5kcal/ml), hiperproteica,
com adição de fibras, de baixa osmolaridade, isenta de lactose, sacarose
e glúten, pronto para consumo. Acondicionamento: Sistema aberto
(1 litro), embalagem longa vida com sistema de fechamento. Ref:
Nutrison Energy Multi Fiber.
Marca: Nestle
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 34,00
Ata de Registro de Preços n.º 115/19
Empresa: INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA
Lote: 09
Descrição: Modulo de carboidratos para espessamento instantâneo de
alimentos. Módulo de carboidratos para espessamento instantâneo de
alimentos indicado para pacientes disfágicos e ou processo de disfagia e
ou dificuldade de deglutição. Acondicionamento: Embalagem em latas
com no mínimo 125 g. Referencia: Nutillis / Ticken e Easy / Espefor.
Marca: Nutrisenior
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 26,97

Lote: 10
Descrição: Proteína isolada de soja lata 300 gr. Proteína isolada de
soja (leite de soja em pó) com vitaminas, cálcio, maltodextrina, isenta
de glúten, lactose e caseína. Acondicionamento: lata com 300 gramas
para crianças a partir de 12 meses, sabor natural. Referência: Similar
Soymilk e Suprasoy.
Marca: Suprasoy
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 16,97
Ata de Registro de Preços n.º 116/19
Empresa: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA
Lote: 01
Descrição: Alimento nutricionalmente completo e balanceado em
pó, para crianças até 10 anos. Alimento nutricionalmente completo e
balanceado em pó, para crianças até 10 anos, normocalórico na diluição
padrão. Composição nutricional: Proteínas de 10% a 13%, carboidratos
de 50% a 55% e gorduras de 34% a 36%. Podendo conter probióticos
em sua composição. Acondicionamento: Latas contendo de 300 a 400
gramas.
Marca: Trophic Infant
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 25,14
Lote: 06
Descrição: Fórmula alimentar líquida para uso enteral ou oral,
nutricionalmente completa para pacientes renais, normolipídica e
hipercalórica (1,5 a 2.0 kcal/mol). embalagem de no mínimo 200 ml.
Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo para
pacientes renais em diálise, isento de lactose e glúten, hipercalórica (1,5 a
2,0 kcal/ml), proteínas (14 a 18%) e normolipídica. Acondicionamento:
Embalagem de no mínimo 200 ml.
Marca: HDMAX
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 6,90
PROCESSO N.º 35.659/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
odontológico, lista 11/2018, 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 10/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 117/19
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI
Lote: 02
Descrição: Broca Gates nº 04 28 mm. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Possui ponta
guia; Baixa rotação; Dimensões aproximadas 2,8 cm x 0,1 cm x 0,1
cm; Embaladas individualmente.
Marca: Microdont
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,65
Lote: 12
Descrição: Espátula de resina Thompsom nº 1. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Ponta ativa banhada em nitreto
de titânio; Antiaderente; Confeccionado em aço inoxidável; Perfil
emborrachado; Embalado individualmente. Garantia de no mínimo 10
anos de defeito de fabricação.
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Lote: 19
Descrição: Ponta diamantada nº 1011. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Grãos de diamante
natural aglutinados sobre a haste por processo eletrogalvânico; Formato
esférico; Haste regular, polida e concêntrica; Corte médio; Sanitizadas
e esterilizadas; Instruções de manuseio na embalagem; Embaladas
individualmente em unidade.
Marca: Microdont
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,60
Lote: 22
Descrição: Tesoura Matzembaun reta. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Confeccionado em aço inoxidável. Tratamento
térmico das peças. Dimensões aproximadas e não inferior a 15 cm.
Cada peça deverá ter gravado: Referência, logomarca do fabricante;
Lote de fabricação, para efeito de garantia; 10 anos de garantia contra
defeito de fabricação.
Marca: Golgran
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 29,73
Ata de Registro de Preços n.º 118/19
Empresa: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Lote: 03
Descrição: Cone de guta percha n.35. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Cone de guta percha tamanho 35, tipo principal,
Aplicação em obturação endodôntica. Caixa com 120 unidades.
Marca: Injecta
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 18,12
Lote: 04
Descrição: Cone de guta percha n.40. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Cone de guta percha tamanho 40, tipo principal,
Aplicação em obturação endodôntica. Caixa com 120 unidades.
Marca: Injecta
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 18,12
Lote: 05
Descrição: Cone de guta percha n.45. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Cone de guta percha tamanho 45, tipo principal,
Aplicação em obturação endodôntica. Caixa com 120 unidades.
Marca: Injecta
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 18,12
Lote: 06
Descrição: Cone de guta percha secundário RS. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Cone de guta percha secundário RS.
Caixa com 6 divisões contendo 120 pontas sortidas.
Marca: Injecta
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 18,29
Lote: 08
Descrição: Cunhas de madeira caixa 100 unidades. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Cunhas confeccionadas em madeira
sicômoro, Livre de farpas; Disponível em no mínimo 5 modelos
codificados por cores; Cores estáveis que não manche resina e/ou

dente; Embalagem com quantidade não inferior a 100 unidades.
Marca: Pharmainox
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 8,53
Lote: 10
Descrição: Escova de Robson p/ profilaxia. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Escova de Robson p/ profilaxia uso
em contra – ângulo. Cor branca, macia, Formato cônico ou plano.
Marca: Preven
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,20
Lote: 13
Descrição: Lima Hedstroem 1ª série 21 mm. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Produzido em aço inoxidável. Secção
circular. Espiral de pequenos cones superpostos, embalagem no ato da
entrega kit com no mínimo 6 unidades.
Marca: Eurodonto
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 12,73
Lote: 14
Descrição: Lima tipo k 1ª série 15-40 de 25 mm. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Produzida em aço inoxidável. Secção
quadrangular. Porção de 18 a 20 espiras; Lâminas em ângulo de 45°
embalagem no ato da entrega kit com no mínimo 6 unidades.
Marca: Eurodonto
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 12,33
Lote: 15
Descrição: Lima tipo k nº 25 de 21 mm. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Produzida em aço inoxidável; Secção quadrangular;
Torção de 18 a 20 espiras; Lâminas em ângulo de 45°; Embalagem no
ato da entrega – kit com no mínimo 6 unidades.
Marca: Eurodonto
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 12,50
Lote: 17
Descrição: Lupa odontológica. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: 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 2,5x ou 3,5x. Peso
aproximado 150g. Com registro na ANVISA.
Marca: Bio Art
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 164,00
Lote: 18
Descrição: Papel para Espatulação 15 cm x 7,5 cm bloco 50 folhas.
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Bloco em papel
Truplast. Quantidade de folhas não inferior a 50 unidades por bloco.
Tamanho das folhas não inferior a 15 x7,5 cm.
Marca: Preven
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 5,90
Ata de Registro de Preços n.º 119/19
Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
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;
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Marca: Golgran
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 44,00
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Lote: 09
Descrição: Desinfetante e solvente de resíduos nos sistemas de
evacuação. Com as seguintes especificações técnicas mínimas:
Detergente desincrustante ácido para limpeza das mangueiras e
dutos dos equipamentos; Dissolve resíduos sólidos. Embalagem com
quantidade não inferior a 1 litro.
Marca: DFL
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 38,00
Lote: 11
Descrição: Espátula de resina nº 31 em aço inox. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Confeccionado em aço inoxidável;
Dupla; Perfil serrilhado; Autoclavável, Dimensões aproximadas 16 cm.
Embalado individualmente.
Marca: Golgran
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,80
Lote: 20
Descrição: Porta algodão serviço metálico. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Confeccionado em aço inoxidável;
Indicado para acondicionamento de algodão, detritos, esterilizável.
Marca: Fava
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 32,00
PROCESSO N.º 37.574/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/18
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviço de
locação de brinquedos, destinados ao uso da Secretaria de Esporte e
Lazer, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria De Esportes e Lazer
Ata de Registro de Preços n.º 120/19
Empresa: JOSÉ ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS
Lote: 02
Descrição: Locação de brinquedo – Barraca de algodão-doce. Feito na
hora, servido por pessoal uniformizado, em barraquinhas de alumínio
e balcão de inox, com cobertura de lona, para uso tanto lugar aberto ou
lugar coberto. Incluso todo o material necessário. 01 barraca com 01
pessoa servindo. Para disponibilidade mínima de 06:00 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 500,00
Lote: 03
Descrição: Locação de brinquedo – Barraca de pipoca. Feito na hora,
servido por pessoal uniformizado, em barraquinhas de alumínio e
balcão de inox, com cobertura de lona, para uso tanto lugar aberto
ou lugar coberto. Incluso todo o material necessário. Tamanho do
saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente) 01 carrinho com 01
pessoas servindo. Para disponibilidade mínima de 06:00 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 500,00

Lote: 05
Descrição: Locação de brinquedo – Cama elástica. Dimensões mínimas:
3,00 m de diâmetro com estrutura em ferro galvanizado. Sistema de
impulsão por 64 molas (modelo 3,00 m). Lona de alto em Sannet QR
disponível nas cores: Azul, vermelho, amarelo, verde e preto. Proteção
sobre molas de espuma revestida com lona colorida. Acompanha escada
com 3 degraus. Rede de proteção em polipropileno multicolorida
com hastes metálicas revestidas com protectube colorido. Sistema de
montagem por encaixe, peso, 85 kg modelo 3,00 m. crianças a partir
de 4 anos. Equipe operacional: 1 monitor. Brinquedos novos e em
perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 406,00
Lote: 06
Descrição: Locação de brinquedo – Cama elástica. Dimensões
mínimas: 4,30 m. de diâmetro com estrutura em ferro galvanizado.
Sistema de impulsão por 84 molas (modelo 4,30 m). Lona de alto em
Sannet QR disponível nas cores: Azul, vermelho, amarelo, verde e
preto. Proteção sobre molas de espuma revestida com lona colorida.
Acompanha escada com 3 degraus. Rede de proteção em polipropileno
multicolorida com hastes metálicas revestidas com protectube colorido.
Sistema de montagem por encaixe. Peso: 110 kg, modelo 4,30 m.
Crianças a partir de 4 anos. Equipe operacional: 1 monitor. Brinquedos
novos e em perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima
de 06 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 430,00
Lote: 08
Descrição: Locação de brinquedo – Montanha de alpinismo. Dimensões
mínimas de 4,90 m (C) x 4,90 m (L) x 4.60 m (A) 5,60 m (C) x 5,60
m (L) x 6,00 m (A)6,30 m (C) x 6,30 m (L) x 7,00 m (A). Material:
KP 1000 acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora
de voltagem (110/220v). Kit de alpinismo: 02 cadeiras de escalada,
01 freio 8, 02 mosquetões, 01 malha rápida, corda estática. Crianças a
partir de 07 anos. Equipe operacional: 4 monitores. Brinquedos novos
e em perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima de 06
horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 850,00
Lote: 12
Descrição: Locação de brinquedo – Piscina de bolinhas, inflável. Idade:
2 a 8 anos. Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00 m. Acompanha 1000
bolinhas tipo A. material confeccionado: KP 1000. Acompanha 01
motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v).
Equipe operacional: 1 monitor. Brinquedos novos e em perfeitas
condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 450,00
Ata de Registro de Preços n.º 121/19
Empresa: TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA
Lote: 02
Descrição: Locação de brinquedo – Balão pula-pula. Idade: 1 a 8
anos. Dimensões mínimas: 2,80 (L) x 5,00 (C) x 3,50 m (A). Material
confeccionado: Kp 1000 acompanha 01 motor monofásico de 1cv
c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Equipe operacional:
1 monitor. Brinquedos novos e em perfeitas condições de uso, para
disponibilidade mínima de 06 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 436,00
Lote: 10
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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.
Marca: Injex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,34
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Lote: 13
Descrição: Locação de brinquedo – Quadra inflável de futebol de sabão.
Dimensões mínimas: 7,00 x 14,00 m. material confeccionado: KP
1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de
voltagem (110/220v). Crianças a partir de 04 anos. equipe operacional:
2 monitores. Brinquedos novos e em perfeitas condições de uso, para
disponibilidade mínima de 06 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 798,00
Lote: 15
Descrição: Locação de brinquedo – Tobogã inflável – Grandes
dimensões mínimas: 4,20 m (L) x 8,50 m (C) x 6,50 m (A). Material
confeccionado: Kp 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv
c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Crianças a partir de 04
anos. Equipe operacional: 1 monitor. Brinquedos novos e em perfeitas
condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 640,00
Lote: 16
Descrição: Locação de brinquedo – Touro mecânico rodeio 5 x 5 m.
Idade: acima de 4 anos. Medidas mínimas: 5 x 5 m alt 3 m motor trifásico
(220 ou 380v). Chave manual de alta e baixa rotação. Acompanha 01
motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v)
para o colchão inflável. Colchão confeccionado em kp 1000. Equipe
operacional: 1 monitor. Brinquedos novos e em perfeitas condições de
uso, para disponibilidade mínima de 06 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 990,00
PROCESSO N.º 40.273/18
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/19
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de carga de gás
de cozinha (GLP 45 Kg), destinada ao uso da Secretaria de Recursos
Humanos e nas Unidades Escolares, da Rede Municipal de ensino, da
Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de
12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação / Secretaria de Recursos
Humanos.
Ata de Registro de Preços n.º 122/19
Empresa: AMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
COTA RESERVADA
Lote: 02
Descrição: Gás de cozinha (GLP) - carga do botijão de 45 kg.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 243,00
Ata de Registro de Preços n.º 123/19
Empresa: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Gás de cozinha (GLP) - carga do botijão de 45 kg.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 230,00
PROCESSO N.º 38.770/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º032/18
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para
manutenção de bens imóveis (tintas), destinadas 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 13/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 124/19
Empresa: BELLOTON COMERCIAL EIRELI
Lote: 02
Descrição: Tinta látex acrílico. Obs. – Semibrilho - Padrão premium;
(cores diversas); Com poder de cobertura de no mínimo 6,0 m²/litro
(tinta seca) e 90% tinta úmida). Resistência a abrasão úmida com pasta
abrasiva de no mínimo 100 ciclos. O produto deverá estar acondicionado
em embalagem (lata de 18 lts). Informações técnicas: Composições
básicas: Resinas acrílicas modificada; Pigmentos ativos e inertes,
surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos
e água. Sem cheiro. Prazo de validade: Mínimo de 24 meses a partir
da entrega. Nota 1 – As informações variáveis do produto, tais como:
Validade, número de lote e data de fabricação, deverão ser impressas na
embalagem de forma indelével, em acordo com a ABNT/NBR 15.079
e 11702. Nota 2 – As informações técnicas tais como: Descrição,
acabamento, aplicação, rendimento, preparação da superfície, tipos
de superfície, tratamento, composição química e qualidade deverão
constar na embalagem de forma indelével. Nota 3 – A P.E.A. se reserva
no direito de solicitar ensaios específicos ao fornecedor/fabricante para
aceitação do produto. Nota 4 – A identificação do padrão deve estar
na embalagem original. Nota 5 – As cores serão escolhidas no ato da
criação das solicitações de compras.
Marca: Belloton
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 285,00
Lote: 03
Descrição: Tinta látex acrílico. Obs. – Semibrilho – Padrão premium;
Na cor branca; Com poder de cobertura de no mínimo 6,0 m²/litro
(tinta seca) e 90% tinta úmida). Resistência a abrasão úmida com
pasta abrasiva de no mínimo 100 ciclos. o produto deverá estar
acondicionado em embalagem (lata de 18 lts). Informações técnicas:
Composições básicas: Resinas acrílicas modificada, pigmentos ativos
e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes microbicidas não
metálicos, outros aditivos e água. Sem cheiro. Prazo de validade:
Mínimo de 24 meses a partir da entrega. Nota 1 – As informações
variáveis do produto, tais como: Validade, número de lote e data de
fabricação, deverão ser impressas na embalagem de forma indelével,
em acordo com a ABNT/NBR 15.079 e 11702. Nota 2: As informações
técnicas tais como: Descrição, acabamento, aplicação, rendimento,
preparação da superfície, tipos de superfície, tratamento, composição
química e qualidade deverão constar na embalagem de forma indelével.
Nota 3 – A P.E.A. se reserva no direito de solicitar ensaios específicos
ao fornecedor/fabricante para aceitação do produto. Nota 4 – A
identificação do padrão deve estar na embalagem original.
Marca: Belloton
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 264,00

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Descrição: Locação de brinquedo – Water Ball – 1 bolha. Dimensões
mínimas da bolha: 2,00 m de diâmetro, material: Liga siliconada de
TPU com no mínimo 2 mm de espessura e zíper tiziper; Para crianças
a partir de 7 anos. Suporta até 90 kg por bolha capacidade: 1 pessoa
por bolha. Equipe operacional: 2 monitores. Brinquedos novos e em
perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 490,00
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Lote: 01
Descrição: Tinta látex acrílico. Obs. – Semibrilho - Padrão
(Standart);(Cores diversas); Com poder de cobertura de no mínimo 5,0
m²/litro (tinta seca) e 85% tinta úmida). Resistência a abrasão úmida
com pasta abrasiva de no mínimo 40 ciclos. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem (lata de 18 lts). Informações técnicas:
Composições básicas: Resinas acrílicas modificada, pigmentos ativos
e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não
metálicos, outros aditivos e água. Sem cheiro. Prazo de validade:
Mínimo de 24 meses a partir da entrega. Nota 1 – As informações
variáveis do produto, tais como: validade, número de lote e data de
fabricação, deverão ser impressas na embalagem de forma indelével,
em acordo com a ABNT/NBR 15.079 e 11702. Nota 2 – As
informações técnicas tais como: Descrição, acabamento, aplicação,
rendimento, preparação da superfície, tipos de superfície, tratamento,
composição química e qualidade deverão constar na embalagem de
forma indelével. Nota 3 – A P.E.A. se reserva no direito de solicitar
ensaios específicos ao fornecedor/fabricante para aceitação do produto.
Nota 4 – A identificação do padrão deve estar na embalagem original.
Nota 5 – As cores serão escolhidas no ato da criação das solicitações
de compras.
Marca: Supremacor
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 290,00
Lote: 04
Descrição: Tinta látex acrílico. Obs. – Semibrilho - Padrão standart;
Na cor branca; Com poder de cobertura de no mínimo 5,0 m²/litro
(tinta seca) e 85% tinta úmida). Resistência a abrasão úmida com pasta
abrasiva de no mínimo 40 ciclos. o produto deverá estar acondicionado
em embalagem (lata de 18 lts). Informações técnicas: Composições
básicas: Resinas acrílicas modificada, pigmentos ativos e inertes,
surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos,
outros aditivos e água. Sem cheiro. Prazo de validade: Mínimo de
24 meses a partir da entrega. Nota 1 – As informações variáveis do
produto, tais como: validade, número de lote e data de fabricação,
deverão ser impressas na embalagem de forma indelével, em acordo
com a ABNT/NBR 15.079 e 11702. Nota 2: As informações técnicas
tais como: Descrição, acabamento, aplicação, rendimento, preparação
da superfície, tipos de superfície, tratamento, composição química e
qualidade deverão constar na embalagem de forma indelével. Nota
3 – A P.E.A. se reserva no direito de solicitar ensaios específicos
ao fornecedor/fabricante para aceitação do produto. Nota 4 – A
identificação do padrão deve estar na embalagem original.
Marca: Supremacor
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 236,00
Lote: 05
Descrição: Tinta para piso. Obs. lata de 18 litros – Tinta p/ pisos e
pavimentos à base de resina acrílica; Resistente a abrasão e intempéries;
Acabamento antiderrapante; Para pintura de pavimentos, Indicada para
aplicação em pavimentos de concreto e cimentado – Cores diversas
– Podendo ser: Branca; Cinza; Chumbo; Azul; Verde; Vermelha e
Amarela. Prazo de validade: Mínimo de 24 meses a partir da entrega.
Marca: Supremacor
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 168,00
PROCESSO N.º 38.769/18
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de carimbos,
borrachas e refis de carimbos, destinado ao uso de diversas Secretarias
desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)
meses.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 127/19
Empresa: ALLAN SILVA GOMES 35663232842
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Borracha para carimbo. Datador – medidas aproximadas:
4,0 cm x 4,0 cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,61
Item: 02
Descrição: Borracha para carimbo. Datador – medidas aproximadas:
4,5 cm x 4,5 cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,60
Item: 03
Descrição: Borracha para carimbo. Medidas aproximadas: 2,7 cm x
1,0 cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,60
Item: 04
Descrição: Borracha para carimbo. Medidas aproximadas: 3,8 cm x
1,4 cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,61
Item: 05
Descrição: Borracha para carimbo. Medidas aproximadas: 4,0 cm x
4,0 cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,67
Item: 06
Descrição: Borracha para carimbo. Medidas aproximadas: 4,5 cm x
4,5 cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,60
Item: 07
Descrição: Borracha para carimbo. Medidas aproximadas: 4,7 cm x
1,8 cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,95
Item: 08
Descrição: Borracha para carimbo. Medidas aproximadas: 5,9 cm x
2,3 cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,28
Item: 09
Descrição: Borracha para carimbo. Medidas aproximadas: 6,4 cm x
4,0 cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 8,00
Item: 10

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Ata de Registro de Preços n.º 125/19
Empresa: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
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Item: 11
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
Valor Unitário: R$ 20,00
Item: 12
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 posteriormente.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 17,90
Item: 13
Descrição: Carimbo automático autoentintado. Carcaça, com refil de
tinta preta na dimensão aproximada: 4,7 cm x 1,8 cm. Máximo de 4
linhas. Diversas cores. Obs: Os dizeres serão fornecidos posteriormente.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 19,00
Item: 14
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
Valor Unitário: R$ 29,00
Item: 15
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
Valor Unitário: R$ 32,00
Item: 16
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
Valor Unitário: R$ 33,00
Item: 17
Descrição: Carimbo automático autoentintado. Datador com início do
ano em 2018. Medidas aproximadas de 4,0 x 4,0 cm. Obs: os dizeres
serão fornecidos posteriormente.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 44,00
Item: 18
Descrição: Carimbo automático autoentintado. Datador com início do
ano em 2018. Medidas aproximadas de 4,5 x 4,5 cm. Obs: Os dizeres
serão fornecidos posteriormente.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 44,00
Item: 19
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 posteriormente.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 19,00
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
Valor Unitário: R$ 3,25
Item: 21
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
Valor Unitário: R$ 3,50
Item: 22
Descrição: Carimbo de madeira. Confeccionado em foto polímero
de primeira qualidade, com base em madeira envernizada medindo
aproximadamente 4,0 cm x 1,0 cm. Obs: os dizeres serão fornecidos
posteriormente.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,25
Item: 23
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
Valor Unitário: R$ 3,50
Item: 24
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
Valor Unitário: R$ 3,50
Item: 25
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
Valor Unitário: R$ 5,00
Item: 26
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
Valor Unitário: R$ 5,00
Item: 27
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

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

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
Valor Unitário: R$ 20,00
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Item: 28
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
Valor Unitário: R$ 4,00
Item: 29
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
Valor Unitário: R$ 5,25
Item: 30
Descrição: Refil para carimbo automático. Medida do texto 2,7 x 1,0
cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,00
Item: 31
Descrição: Refil para carimbo automático. Medida do texto 3,8 x 1,4
cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,00
Item: 32
Descrição: Refil para carimbo automático. Medida do texto 4,0 x 4,0
cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9,00
Item: 33
Descrição: Refil para carimbo automático. Medida do texto 4,5 x 4,5
cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9,00
Item: 34
Descrição: Refil para carimbo automático. Medida do texto 4,7 x 1,8
cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,50
Item: 35
Descrição: Refil para carimbo automático. Medida do texto 5,9 x 2,3
cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 8,00
Item: 36
Descrição: Refil para carimbo automático. Medida do texto 6,4 x 4,0
cm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 11,00
PROCESSO N.º 37.923/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material
odontológico, lista 12/2018, 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 17/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 128/19
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI.
Lote: 01
Descrição: Broca Zekrya 23 mm, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionada em carboneto de tungstênio; formato
tronco – cônico com ponta ativa; sanitizadas e esterilizadas; dimensões
aproximadas 2,3 cm x 0,1 cm x 0,1 cm.
Unidade: UN
Marca: Angelus
Valor Unitário: R$ 17,75
Lote: 03
Descrição: Cartela de raio x de 02 furos, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: cartela de raio x de 2 furos – pacote com 100
unidades.
Unidade: PT
Marca: DMS
Valor Unitário: R$ 10,50
Lote: 04
Descrição: Cimento endodôntico, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: cimento selador de canais radiculares; composição:
tungstênio de cálcio, óxido de zircônia, óxido de ferro; amina
adamantada; sílica; resina epoxi de bisfenol; silicone; apresentação:
caixa contendo 2 pastas, 1 tubo de pasta a com quantidade não inferior
a 4 ml; 1 tubo de pasta b com quantidade não inferior a 4 ml; 1 bloco
de papel para manipulação; acondicionados (no ato da entrega) em
caixa, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo
rastreabilidade.
Unidade: KIT
Marca: Dentsply
Valor Unitário: R$ 235,00
Lote: 09
Descrição: Kit introdutório de pinos de fibra de vidro, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: pinos intrarradiculares com dupla
conicidade; transparentes; transmissores de luz; brocas em aço
inoxidável com ponta inativa; gabarito plástico; quantidade mínima de
3 tamanhos diferentes.
Unidade: KIT
Marca: Angelus
Valor Unitário: R$ 185,00
Lote: 12
Descrição: Lima tipo k Golden Medium – 25 mm, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: produzida em aço inoxidável, secção
transversal triangular, série especial das limas flexofile, calibres
intermediários para canais atresiados, embalagem no ato da entrega kit
com no mínimo 6 unidades
Unidade: KIT
Marca: Dentsply
Valor Unitário: R$ 53,00
Lote: 15
Descrição: Ponta tip perio sub, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: ponta perio sub; universal; ponta finíssima; compatível com
equipamento de Profilaxia Dabi Atlante.
Unidade: UN
Marca: Luso
Valor Unitário: R$ 85,00

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Valor Unitário: R$ 4,00
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Lote: 18
Descrição: Resina composta cor A3, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: resina universal; 100% nanopartículas; radiopaca;
seringa com no mínimo 4 gr.
Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 68,00
Lote: 20
Descrição: Resina fotopolimerizável cor C2, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: resina fotopolimerizável cor c2 com
matriz inorgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% em
volume; matriz orgânica de bis gma e Tegdma, seringa com 4 g. Similar
z100.
Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 35,50
Lote: 22
Descrição: Solução de gluconato de clorexidina a 0,12%, com as
seguintes especificações técnicas mínimas: composição: gluconato
de clorexidina a 0,12%; isento de álcool; indicação como antisséptico
bucal
Apresentação: em frascos com válvula dosadora; quantidade
aproximada e não inferior a 1 litro.
Unidade: FR
Marca: Reymer
Valor Unitário: R$ 32,00
Lote: 24
Descrição: Sugador descartável, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: confeccionado em PVC virgem e atóxico; desenho
anatômico proporciona a sucção sem agredir o tecido; pontas
soldadas ao tubo, maior segurança ao paciente; sem memória elástica,
permanecendo na posição desejada; pacotes com no mínimo 40
sugadores.
Unidade: PT
Marca: SSplus
Valor Unitário: R$ 4,40
Ata de Registro de Preços n.º 129/19
Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Lote: 02
Descrição: Cariostatic frasco, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: constando externamente na embalagem marca comercial,
procedência de fabricação; recomendações para armazenamento;
validade mínima de 1 ano e meio da data de entrega. O produto deverá
obedecer a legislação atual vigente. Registro na Anvisa.
Unidade: FR
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 12,65
Lote: 05
Descrição: EDTA (trissódico), com as seguintes especificações técnicas
mínimas: EDTA (trissódico), frasco 20 ml.

Unidade: FR
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 4,20

Lote: 11
Descrição: Lima tipo K Golden Medium – 21 mm, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: produzida em aço inoxidável; secção
transversal triangular; série especial das limas flexofile; calibres
intermediários para canais atresiados; apresentação: embalagem no ato
da entrega kit com no mínimo 6 unidades.
Unidade: KIT
Marca: Maillefer
Valor Unitário: R$ 65,85
Lote: 16
Descrição: Resina acrílica para provisório tipo Dencor cor 66 só pó.
Unidade: UN
Marca: Vipi
Valor Unitário: R$ 17,03
Lote: 21
Descrição: Silicona de condensação fluida, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: hidrocompatível; homogêneo; cor
contrastante; alta precisão; composição: polisiloxano, apresentação:
bisnaga com quantidade não inferior a 120 gr.
Unidade: UN
Marca: Technew
Valor Unitário: R$ 31,00
Lote: 23
Descrição: Sugador cirúrgico odontológico, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: – sugador cirúrgico descartável; –
estrutura do tubo confeccionada em PVC.; – ponteira removível; – 01
ponteira por sugador (diâmetro de aproximadamente 2,5mm_3mm); –
saída de ar para sucção constante (fluídos, líquidos, sangue e secreções),
proporcionando segurança durante os procedimentos odontológicos; –
encaixe adequado ao equipamento; – estéril; – atóxico; – apirogênico;
– uso único; apresentação: – embalado individualmente; – apresentação
= unidade; produto registrado na Anvisa.
Unidade: UN
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 0,92
Lote: 26
Descrição: Verniz cavitário, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: composição: Nitrocelulose
Acetato de Etilia; Álcool Etílico; apresentação: frasco com quantidade
não inferior a 10 ml.
Unidade: UN
Marca: SSWhite
Valor Unitário: R$ 9,31
PROCESSO N.º 37.666/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de uniforme
operacional, destinado ao uso dos funcionários de diversas Secretarias
desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos
Ata de Registro de Preços n.º 130/19
Empresa: CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA
Lote: 04
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Lote: 17
Descrição: Resina composta cor a 3,5, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: resina universal; 100% nanopartículas; radiopaca;
seringa com no mínimo 4 gr.
Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 68,00
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Descrição: Calça modelo profissional em brim. Confeccionada de
100% algodão; Na cor azul (CMYK 93 69 26 10 ou 2945C da paleta
de cores pantone); Com reforço entre pernas, 06 passadores para cinto;
04 bolsos; Meia cintura com elástico; Fechamento através de zíper
reforçado e botão.

Item: 11
Tamanho: 56
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Item: 01
Tamanho: 36
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Item: 12
Tamanho: 58
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Item: 02
Tamanho: 38
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Ata de Registro de Preços n.º 131/19
Empresa: CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA

Item: 03
Tamanho: 40
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Lote: 02
Descrição: Camisa polo operacional gola azul. Fechamento com 03
(três) botões. Silk no lado esquerdo da frente e costas com logotipo da
Prefeitura da Estância de Atibaia, na cor branca; Mangas curtas na cor
azul (CMYK 81 31 10 0 ou 298C da paleta de cores pantone); Gola em
malha; Tecido piquê soft, 100% algodão na cor azul (CMYK 93 69 26
10 ou 2945C da paleta de cores pantone). Com bolso no lado esquerdo
da frente.

Item: 04
Tamanho: 42
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Item: 01
Tamanho: EG
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 39,90

Item: 05
Tamanho: 44
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Item: 02
Tamanho: EGG
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 39,90

Item: 06
Tamanho: 46
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Item: 03
Tamanho: G
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 39,90

Item: 07
Tamanho: 48
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Item: 04
Tamanho: G
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 39,90

Item: 08
Tamanho: 50
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Item: 05
Tamanho: M
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 39,90

Item: 09
Tamanho: 52
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Item: 06
Tamanho: P
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 39,90

Item: 10
Tamanho: 54
Marca: Cavirelu
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,79

Lote: 03
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa.
Fechamento com 03 (três) botões. Silk no lado esquerdo da frente e
costas com logotipo da Prefeitura da Estância de Atibaia, na cor branca;
Mangas longas na cor azul (CMYK 81 31 10 0 ou 298C da paleta de
cores pantone); Gola em malha; Tecido piquê soft, 100% algodão na
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Atos do Poder Executivo

Item: 01
Tamanho: EG
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 40,00
Item: 02
Tamanho: EGG
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 40,00
Item: 03
Tamanho: G
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 40,00
Item: 04
Tamanho: GG
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 40,00
Item: 05
Tamanho: M
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 40,00
Item: 06
Tamanho: P
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 40,00
Lote: 05
Descrição: Camisa polo manga curta. Camisa polo em tecido piquet
50% algodão e 50% poliéster. As informações deverão constar na
etiqueta fixada na camisa. Cor azul-marinho. Com bolso do lado
esquerdo com bordado escrito Secretaria de Educação Atibaia em linha
reta na cor branca. Tamanho do bordado 9 cm de largura x 2 cm de
altura. Na manga direita bordado o brasão do município em cores; Na
manga esquerda bordado o logo da Secretaria de Educação em cores.
Item: 01
Tamanho: EXG
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 43,75
Item: 02
Tamanho: G
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 43,75
Item: 03
Tamanho: GG
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 43,75

Item: 04
Tamanho: M
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 43,75
Item: 05
Tamanho: XGG
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 43,75

Ata de Registro de Preços n.º 132/19
Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NITAQUES
ROUPAS LTDA
Lote: 01
Descrição: Boné modelo americano. Confeccionado em brim santista;
Cor azul (CMYK 93 69 26 10 ou 2945C da paleta de cores pantone),
forrado com TNT, botão de plástico; Com logotipo da Prefeitura da
Estância de Atibaia; Silkado na lateral, com a cor branca; Silkado
frontal com os dizeres “Prefeitura da Estância de Atibaia” na cor
branca; Fechamento em plástico regulável.
Item: 01
Tamanho: Único
Marca: Roni Jeans
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 23,55
PROCESSO N.º 37.572/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras
ergonômicas, destinadas ao uso da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e cadeiras universitárias, para curso de formação da
Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança Pública com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 20/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Desenvolvimento Econômico /
Secretaria de Segurança Pública.
Ata de Registro de Preços n.º 133/19
Empresa: A.C. DOS SANTOS MOVEIS.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Cadeira. Especificação do objeto: especificação técnica:
função de ajuste de altura do assento; função de ajuste de profundidade
do assento independente; ajuste de altura dos braços independentes;
ajuste da largura dos braços; função relax, permitindo travar na posição
inclinada; função de altura do encosto; função de altura do encosto
para a cabeça; estrutura de aço cromado; revestimento em tecido
mesh (tela de poliéster); espuma laminada de alta densidade; rodízios
anti-risco; peso máximo recomendado 180 kg; atende aos padrões de
ergonomia NR-17; cor: preta; dimensões: altura total mínima: 117 cm
/ máxima: 127 cm; comprimento do encosto: 57 cm aproximadamente;
comprimento do assento: 53 cm aproximadamente; diâmetro da
base: 60 cm aproximadamente; altura do assento mínima: 43 cm
/ máxima: 53 cm; altura do braço mínima 60 cm / máxima: 70 cm;
largura entre braços 53 cm aproximadamente; as cadeiras deverão estar
acompanhadas de todos os itens necessários para a montagem, a saber:
base, pistão a gás, assento, encosto, kit de parafusos, jogo de braços,
jogo de rodízios e manual de montagem.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
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cor azul (CMYK 93 69 26 10 ou 2945C da paleta de cores pantone).
Com bolso no lado esquerdo da frente.
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COTA RESERVADA

Marca: Acquaflex
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 90,00

Lote: 02
Descrição: Cadeira. Especificação do objeto: especificação técnica:
função de ajuste de altura do assento; função de ajuste de profundidade
do assento independente; ajuste de altura dos braços independentes;
ajuste da largura dos braços; função relax, permitindo travar na posição
inclinada; função de altura do encosto; função de altura do encosto
para a cabeça; estrutura de aço cromado; revestimento em tecido
mesh (tela de poliéster); espuma laminada de alta densidade; rodízios
anti-risco; peso máximo recomendado 180 kg; atende aos padrões de
ergonomia NR-17; cor: preta; dimensões: altura total mínima: 117 cm
/ máxima: 127 cm; comprimento do encosto: 57 cm aproximadamente;
comprimento do assento: 53 cm aproximadamente; diâmetro da
base: 60 cm aproximadamente; altura do assento mínima: 43 cm
/ máxima: 53 cm; altura do braço mínima 60 cm / máxima: 70 cm;
largura entre braços 53 cm aproximadamente; as cadeiras deverão estar
acompanhadas de todos os itens necessários para a montagem, a saber:
base, pistão a gás, assento, encosto, kit de parafusos, jogo de braços,
jogo de rodízios e manual de montagem.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 700,00

Ata de Registro de Preços n.º 136/19
Empresa: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Ata de Registro de Preços n.º 134/19
Empresa: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA.

Lote: 14
Descrição: Lixa de madeira grão 180. Obs. Lixa p/ madeira; grão 180
fl. med. aprox. 275 x 225 mm.
Marca: Tatu
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 0,59

LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 03
Descrição: Cadeira universitária. Cadeira universitária, reta estofada,
pranchetão frontal, estrutura 7/8 – reforçada, cadeira estofada para
escolas, pranchetão MDF 18 mm, suporte para livros, universitária
padrão, com prancheta de 55 cm de largura em MDF de 18 mm, na
cor ovo, com acabamento lateral em PVC tipo t 20 sem abas, na cor,
preto. Estrutura cachimbo em tubo redondo 7/8x1,06mm, com portalivros, em ferro chato formato de gradil. Assento em MDF de 9 mm
com revestimento em fórmica na cor ovo, na medida de 380x365mm e
encosto na medida 200x365mm espuma injetada com relevo. Pintura
eletrostática de alta resistência, com tratamento antiferruginoso, na cor
preta texturizada.
Unidade: UN
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: 96,99
PROCESSO N.º 40.271/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/19
Objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais para a
manutenção de bens imóveis, elétrico e eletrônico, proteção e
segurança, ferramentas, limpeza e higienização, destinados ao uso da
de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por
um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até20/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 135/19
Empresa: BRLINETECH LTDA
Lote: 17
Descrição: Mangueira para jardim. Obs. mangueira p/ uso doméstico e
jardim em material flexível; Com diâmetro de 1/2”; completo (engate/
esguicho/adaptador); Rolo de 30 m.

Lote: 05
Descrição: carrinho de mão. Obs.com braço metálico e caçamba
metálica funda de 0,45 mm; (chapa 26); Capacidade de 90 litros; peso
aprox. 9,20 kg. Dimensões: (l x a x p) 59 x 62 x 148 cm; reforçado, com
pneu e câmara 350/8. Obs. entregar montado.
Marca: Metalpama
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 140,60
Lote: 07
Descrição: Escada. Peso máximo suportado: 120 kg; Degraus com
tapete antiderrapante; Dobrável, chapas de alumínio e plástico
injetado; Medidas aproximadas: Aberta: largura: 53 cm x altura: 244
cm x profundidade: 13 cm. Com trava de segurança.
Marca: Alumasa
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 340,00

Lote: 15
Descrição: Lixa de parede – grão 100. Obs. Lixa de parede, grão 100 fl
med. aprox. de 275 x 225 mm.
Marca: Tatu
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 0,95
Lote: 16
Descrição: Lixa de parede grão 80. Obs. Lixa de parede, grão 80; Fl
med. aprox. de 275 x 225 mm.
Marca: Tatu
Unidade: FL
Valor Unitário: R$ 0,96
Lote: 18
Descrição: Mangueira para jardim. Obs. Mangueira p/ uso doméstico e
jardim em material flexível; Com diâmetro de 1/2”; completo (engate /
esguicho / adaptador); Rolo de 50 m.
Marca: Olicar
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 268,00
Lote: 19
Descrição: Mangueira para jardim. Obs. mangueira p/ uso doméstico e
jardim em material flexível; Com diâmetro de 3/4”; completo (engate/
esguicho/adaptador); Rolo de 30 m.
Marca: Olicar
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 225,00
Lote: 20
Descrição: Mangueira para jardim. Obs. mangueira p/ uso doméstico e
jardim em material flexível; com diâmetro de 3/4”; completo (engate/
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Valor Unitário: R$ 700,00
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Lote: 21
Descrição: Plástico leitoso. Obs. bobina de plástico leitoso tricapa
30%; 4 x 100 metros x 0,10 mm de espessura.
Marca: Negreira
Unidade: BB
Valor Unitário: R$ 600,00
Lote: 22
Descrição: Plástico leitoso. Obs. Bobina de plástico leitoso, na medida
de 8 x 105 metros com 150 micras.
Marca: Negreira
Unidade: BB
Valor Unitário: R$ 1.700,00
PROCESSO N.º 39.274/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de
Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas e ponto a
ponto, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria De Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 137/19
Empresa:
BELAMESA
COMERCIO
ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI.

DE

PRODUTOS

COTA PRINCIPAL
Lote: 04
Descrição: Carne moída ao molho de tomate cozida e congelada.
Descrição do produto: obtida pelo cozimento de carnes bovinas cortadas
em pedaços e moídos, isento de peles, veias, aponevroses, cartilagens,
intestinos, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores
imersos em molho de tomate contendo tomate em pedaços ou polpa, sal
e condimentos, exceto pimenta. Características do produto: os recortes
de carnes deverão ser moídos em discos de 5 mm, imersos em molho
de tomate. deverá ser congelado à temperatura de -18º c (dezoito graus
negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade
do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas
e microscópicas especificadas 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, nem
pegajoso; cor: própria, sem manchas esverdeadas; sabor: próprio;
odor: próprio; características físico– químicas por 100 gr: gordura:
máximo de 7%; proteína: mínimo de 10%; carboidratos: máximo 7%;
cloreto de sódio: máximo 2%; amido: máximo de 2%; características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela
resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 Anvisa/MS/4.3. será considerada
imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada que
exponha o produto à contaminação e/ou à deterioração. Características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões

macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08
de julho de 2003, Anvisa/MS. Embalagem primária: o produto deverá
estar embalado em saco de polietileno de alta densidade termossoldado
atóxico. resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso
líquido de até 2 (dois) quilos por embalagem. Embalagem secundária:
caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva ou
similar, garantindo a integridade do produto durante todo seu período
de validade e contendo no máximo 12 (doze) quilos por embalagem. o
produto deverá ter validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data
de fabricação. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com
a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Minerva
Valor Unitário: R$ 27,00
COTA RESERVADA
Lote: 30
Descrição: Carne moída ao molho de tomate cozida e congelada.
Descrição do produto: obtida pelo cozimento de carnes bovinas cortadas
em pedaços e moídos, isento de peles, veias, aponevroses, cartilagens,
intestinos, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores
imersos em molho de tomate contendo tomate em pedaços ou polpa, sal
e condimentos, exceto pimenta. Características do produto: os recortes
de carnes deverão ser moídos em discos de 5 mm, imersos em molho
de tomate. deverá ser congelado à temperatura de -18º c (dezoito graus
negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade
do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas
e microscópicas especificadas 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, nem
pegajoso; cor: própria, sem manchas esverdeadas; sabor: próprio;
odor: próprio; características físico– químicas por 100 gr: gordura:
máximo de 7%; proteína: mínimo de 10%; carboidratos: máximo 7%;
cloreto de sódio: máximo 2%; amido: máximo de 2%; características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela
resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 Anvisa/MS/4.3. será considerada
imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada que
exponha o produto à contaminação e/ou à deterioração. Características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08
de julho de 2003, Anvisa/MS. Embalagem primária: o produto deverá
estar embalado em saco de polietileno de alta densidade termossoldado
atóxico. resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso
líquido de até 2 (dois) quilos por embalagem. Embalagem secundária:
caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva ou
similar, garantindo a integridade do produto durante todo seu período
de validade e contendo no máximo 12 (doze) quilos por embalagem. o
produto deverá ter validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data
de fabricação. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com
a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Minerva
Valor Unitário: R$ 27,00
Lote: 35
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esguicho/adaptador; rolo de 50 m.
Marca: Olicar
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 300,00
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Descrição: Filé de merluza do Alasca em pedaços. Ingredientes: filé de
peixe em tamanho padronizado, cortado em pedaços de 40 á 50 gramas,
com cor natural de sua própria espécie, sem pele, sem gordura e sem
espinhos, congelado em processo IQF. Características organolépticas:
aspecto: próprio; cor: própria; sabor (cozido): característico; odor
(cozido): característico. Característica físico-químicas: deverá seguir
os padrões estabelecidos pela legislação vigente. Características
microbiológica: serão adotados os critérios e padrões estabelecidos
na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/MS, características
microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas. Verificação
da presença dos elementos histológicos dos ingredientes que compõem
o produto. Prazo de validade: 12 meses. Embalagem primária:
embalagem com cry-o-vac, plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparente, com unidade de peso de 1 a 2 kg. Embalagem secundária:
caixa de papelão atóxica, firme, com toda descrição necessária para
manter a qualidade e armazenamento do produto, lacradas contendo de
10 a 16 kg. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Magic Fish
Valor Unitário: R$ 20,50

Lote: 43
Descrição: Pedaços de peixe congelado, temperados e empanados.
Descrição do produto: pedaços selecionados de peixes, adicionados
de temperos, empanados e congelados. Características do produto:
carne de pescado (filé de merluza), sadios, moídos e homogeneizados
acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem
o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de
cerveja, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes
de cabeça, vísceras e cartilagens além de sustâncias químicas. cada
unidade do produto empanado deverá pesar aproximadamente entre
25 a 30 gramas em formatos com temas e/ou figuras como peixes,
cavalos-marinhos, etc. Valores nutricionais mínimos por 100 gr: vct:
170 kcal, prot: 12 g, gord. máx de: 6 g, ch máx de: 16 g. O teor de
sódio: deverá estar de acordo com a legislação vigente. Características
organolépticas: próprias do produto. não amolecido e nem pegajoso.
Características microscópicas e macroscópicas: serão adotados os
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 –
Anvisa. Características microbiológicas: serão adotados os critérios
estabelecidos pela resolução RDC nº 12 e 02/01/2001 para padrões
microbiológicos. Embalagem primária: sacos de polietileno de alta
densidade, próprio para o armazenamento do produto, com capacidade
para até 2,5 quilos. Embalagem secundária: caixas de papelão
ondulado, lacrado com fita transparente e devidamente etiquetada,
com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 04 (quatro)
meses, a partir da data de fabricação. Rotulagem: o produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 16,20
Lote: 44
Descrição: Pedaços empanados de carne de aves. ingredientes básicos
do produto: carne de frango (peito de frango ou coxa e sobrecoxa),
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, farinha para
empanar e pré empanar, sal, açúcar, água, dextrina, especiarias(alho
e cebola), aromatizantes naturais. Descrição do produto: o produto
deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas sob prévia inspeção
sanitária. a carne de galináceos em pedaços de peito ou coxa e
sobrecoxa empanados e congelados deverá apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou
encobrir alguma alteração e também não deverá ter carnes de outras
aves de forma processada e compactada. os pedaços de carne de aves
empanados deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de penas,
penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, queimaduras por

congelamento, bolores e limo na superfície, com coloração normal e
uniforme. cada unidade deverá pesar aproximadamente 18 (dezoito)
gramas. o produto deverá ser armazenado em temperaturas inferiores a
15º c (quinze graus negativos) e transportado em temperaturas inferiores
a 8º c (oito graus negativos). Características sensoriais: textura/aspecto:
característica, não amolecido e nem pegajoso; cor: característico; sabor:
característico; odor: característico; características físico-químicas por
100 g do produto: carboidratos totais: máx. de 20 g; sódio máx de 500
mg; gordura: máx. de 15%; proteína: mínimo de 10%. Características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS. Características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175
de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS. Caraterísticas toxicológicas:
nitrito.......... máximo de 0,015 g/100 g expresso em nitrito de sódio
(crítico); nitrato.......... máximo de 0,030 g/100 g expresso em nitrato de
sódio (crítico); corantes artificiais.......... ausência (crítico). Validade:
o produto deverá ter validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a
partir da data de fabricação. Embalagem primária: PEBD impresso,
transparente, resistente e atóxica, compatível ao contato direto com
alimentos. lacre por termo soldagem. capacidade de acondicionamento
de 2,5 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, resistente
ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento.
Lacrada por fita gomada identificada pelo nome da empresa e fita
arquear, para garantia de inviolabilidade. Capacidade máxima de 10 kg.
Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.
Rotulagem: deverá estar de acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 13,85
Ata de Registro de Preços n.º 138/19
Empresa: BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Carne congelada de bovino sem osso. Descrição do objeto:
carne proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob
inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada
e apresentada no corte: patinho. O patinho é o corte constituído das
massas musculares da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur.
Características do produto: durante o processamento deverá ser
realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura máxima
de 5%,cartilagem e máx. 3% de aponevroses). a carne bovina corte
patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva e
de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração. Deverá ser porcionado em bifes, adicionados
cenoura e vagem e enrolado. o bife à rolê deverá ser embalados em
sacos de polietileno liso atóxico e congelado. a gramatura deverá der
em torno de 100 a 140 g. Características sensoriais: aspecto: próprio
da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio; tipo de corte:
característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5
de 8/11/88. Característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente. Características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/ms. Características macroscópicas e
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa. Prazo de validade: o produto
deve ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de
fabricação. Embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente,
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Lote: 05
Descrição: Cortes congelados de frango. Descrição do produto:
carne de frango limpa, sem as respectivas peles e ossos e cartilagens.
manipulada em condições higiênicas adequadas, proveniente de aves
sadias, abatidas sob inspeção veterinária. a carne de frango deverá ser
congelado à temperatura de 18 (dezoito) ºc e transportada em condições
que preservem tanto as características do alimento congelado, como
também a qualidade do mesmo quanto às características físicoquímicas, microbiológicas e microscópicas. Características do produto:
a carne de peito de frango deverá apresentar-se livre de parasitos e
de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração. deverá ser porcionados em bifes, adicionados de
cenoura e vagem e depois enrolados. o bife à rolê deverá ser embalado
em sacos de polietileno liso atóxico e congelado. a gramatura deverá
ser em torno de 100 a 140 g. Características sensoriais: próprias do
produto. Características microbiológicas: serão adotados os critérios
e padrões estabelecidos na resolução RDC nº 12, de 02/01/01, Anvisa/
MS. Características macroscópicas e microbiológicas: serão adotados
os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003
– Anvisa. Validade: o produto deve ter validade mínima de 12
meses, a partir da data de fabricação. Embalagem primária: saco de
polietileno atóxico, leitoso ou transparente e resistente ao transporte
e armazenamento, grampeado mecanicamente ou termossoldado com
capacidade de 1 (um) ou 2,0 (dois) quilos. Embalagem secundária:
caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de
estocagem, lacrada com fita de arquear, garantindo a inviolabilidade
da mesma, com capacidade para até 20 quilos. Rotulagem: o produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 16,50
Lote: 06
Descrição: Cortes de carne bovina sem osso (músculo). Descrição do
objeto: carne proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos
sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e
apresentada no corte: músculo(100% carne bovina). Características
do produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura máxima de 5%,cartilagem e máx.
3% de aponevroses). a carne bovina corte músculo, deverá apresentarse livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.
deverá ser cortado em rodelas com gramagem em torno de 60 a 70 g e
submetida a processo de congelamento IQF. Características sensoriais:
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria
da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio.
Característica físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos
pela legislação vigente. Características microbiológicas: serão adotados
os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC nº.12, de
02/01/01, Anvisa/MS. Características macroscópicas e microscópicas:
serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de
08/07/2003 – Anvisa. Prazo de validade: o produto deve ter prazo de
validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação. Embalagem
primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem
furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente, termossoldada,
peso líquido de 1(um) a 2 (dois) quilos. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforçado, contendo até 20 quilos. Rotulagem: o produto

deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 16,50
Lote: 16
Descrição: Patinho bovino congelado. Descrição do objeto: carne
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob
inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada
e apresentada no corte: patinho. O patinho é o corte constituído das
massas musculares da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur.
Características do produto: durante o processamento deverá ser
realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura máxima
de 5%,cartilagem e máx. 3% de aponevroses). a carne bovina corte
patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva e
de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração. deverá ser cortada em tiras ou cubos e submetida
a processo de congelamento IQF. Características sensoriais: aspecto:
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo
de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria
nº 5 de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente. Características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC
nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS. Características macroscópicas e
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa. Prazo de validade: o produto
deve ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de
fabricação. Embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente,
atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 1(um) a 2 (dois)
quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo
até 20 quilos. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com
a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 19,00
COTA RESERVADA
Lote: 27
Descrição: Carne congelada de bovino sem osso. Descrição do objeto:
carne proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob
inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada
e apresentada no corte: patinho. O patinho é o corte constituído das
massas musculares da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur.
Características do produto: durante o processamento deverá ser
realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura máxima
de 5%,cartilagem e máx. 3% de aponevroses). a carne bovina corte
patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva e
de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração. Deverá ser porcionado em bifes, adicionados
cenoura e vagem e enrolado. o bife à rolê deverá ser embalados em
sacos de polietileno liso atóxico e congelado. a gramatura deverá der
em torno de 100 a 140 g. Características sensoriais: aspecto: próprio
da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio; tipo de corte:
característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5
de 8/11/88. Característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente. Características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução
RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/ms. Características macroscópicas e
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa. Prazo de validade: o produto
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atóxica, resistente, termossoldada, peso líquido de 1(um) a 2 (dois)
quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo
até 20 quilos. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com
a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 20,50
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deve ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de
fabricação. Embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente,
atóxica, resistente, termossoldada, peso líquido de 1(um) a 2 (dois)
quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo
até 20 quilos. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com
a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 20,50

furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente, termossoldada,
peso líquido de 1(um) a 2 (dois) quilos. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforçado, contendo até 20 quilos. Rotulagem: o produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 16,50

Lote: 31
Descrição: Cortes congelados de frango. Descrição do produto:
carne de frango limpa, sem as respectivas peles e ossos e cartilagens.
manipulada em condições higiênicas adequadas, proveniente de aves
sadias, abatidas sob inspeção veterinária. a carne de frango deverá ser
congelado à temperatura de 18 (dezoito) ºc e transportada em condições
que preservem tanto as características do alimento congelado, como
também a qualidade do mesmo quanto às características físicoquímicas, microbiológicas e microscópicas. Características do produto:
a carne de peito de frango deverá apresentar-se livre de parasitos e
de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração. deverá ser porcionados em bifes, adicionados de
cenoura e vagem e depois enrolados. o bife à rolê deverá ser embalado
em sacos de polietileno liso atóxico e congelado. a gramatura deverá
ser em torno de 100 a 140 g. Características sensoriais: próprias do
produto. Características microbiológicas: serão adotados os critérios
e padrões estabelecidos na resolução RDC nº 12, de 02/01/01, Anvisa/
MS. Características macroscópicas e microbiológicas: serão adotados
os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003
– Anvisa. Validade: o produto deve ter validade mínima de 12
meses, a partir da data de fabricação. Embalagem primária: saco de
polietileno atóxico, leitoso ou transparente e resistente ao transporte
e armazenamento, grampeado mecanicamente ou termossoldado com
capacidade de 1 (um) ou 2,0 (dois) quilos. Embalagem secundária:
caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de
estocagem, lacrada com fita de arquear, garantindo a inviolabilidade
da mesma, com capacidade para até 20 quilos. Rotulagem: o produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Top Carnes
Valor Unitário: R$ 16,50

COTA PRINCIPAL
Lote: 21
Descrição: Polpa de frutas congelada. Ingredientes básicos: polpa de
fruta, diversos sabores (abacaxi, abacaxi com hortelã, frutas vermelhas,
graviola, manga, morango maracujá e pitanga) congelada e sem adição
de água. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso, contendo
de 100 g a 1(um)quilo. embalagem secundária: caixa de papelão
reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 10 (dez)
quilos. Validade: mínima de 2 (dois) meses.
Unidade: KG
Marca: De Marchi
Valor Unitário: R$ 18,00
Ata de Registro de Preços n.º 140/19
Empresa: CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 02
Descrição: Carne congelada de suíno sem osso, em iscas (IQF).
Descrição do produto: o corte primário de carne de suíno após
inspecionados e limpos(retirar o excesso de gordura, máximo de 5%)
e cortados em iscas. as iscas serão embalados em sacos de polietileno
e transportados para o túnel de congelamento rápido individual (IQF),
onde permanecem a temperatura de – 35°c, o tempo necessário par
atingir a temperatura interna de – 12°c. Características organolépticas:
aspecto: próprio da carne, firme, não amolecidas e nem pegajosa. Cor:
próprio da carne, sem manchas esverdeadas. Sabor: característico;
textura: característica. Característica físico-químicas: deverá seguir
os padrões estabelecidos pela legislação vigente. Características
microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões estabelecidos
na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/MS, em seu anexo I.
Características microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Verificação da presença dos elementos histológicos dos ingredientes
que compõem o produto. Prazo de validade: 12 meses. Embalagem
primária: pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: em caixas de
papelão reforçadas com 10 kg à 20kgs. Rotulagem: o produto deverá
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 13,90
Lote: 11
Descrição: Filé de sobrecoxa de frango sem osso – IQF. Características
do produto: filé de sobrecoxa s/osso e s/ pele – congelado em processo
IQF. Características organolépticas: textura: característica; cor:
característica; sabor: característico, odor: característico. Característica
físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação
vigente. Características microbiológicas: serão adotados os critérios
e padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01,
Anvisa, em seu anexo i, em 10/01/01. Características microscópicas:
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Verificação da presença dos
elementos histológicos dos ingredientes que compõem o produto.
Prazo de validade: mínimo de 12 meses. Embalagem primária: sacos
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Lote: 32
Descrição: Cortes de carne bovina sem osso (músculo). Descrição do
objeto: carne proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos
sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e
apresentada no corte: músculo(100% carne bovina). Características
do produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura máxima de 5%,cartilagem e máx.
3% de aponevroses). a carne bovina corte músculo, deverá apresentarse livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.
deverá ser cortado em rodelas com gramagem em torno de 60 a 70 g e
submetida a processo de congelamento IQF. Características sensoriais:
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria
da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio.
Característica físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos
pela legislação vigente. Características microbiológicas: serão adotados
os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC nº.12, de
02/01/01, Anvisa/MS. Características macroscópicas e microscópicas:
serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de
08/07/2003 – Anvisa. Prazo de validade: o produto deve ter prazo de
validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação. Embalagem
primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem

Ata de Registro de Preços n.º 139/19
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Ata de Registro de Preços n.º 141/19
Empresa: DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.
COTA PRINCIPAL
Lote: 13
Descrição: Lasanha à bolonhesa institucional. Ingredientes básicos:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina
moída, molho de tomate, ovo, presunto, queijo mussarela, óleo de soja,
leite em pó, corantes naturais. Valores nutricionais mínimos por 100
(cem) gramas do produto: proteína: 12 gr.; gorduras totais máx: 8 gr;
ch máx. de 35 g. Prazo de validade: o produto deverá ter validade de 3
meses, sob temperatura de – 12°c (doze graus negativos). Embalagem
primária: bandeja de lasanha, pesando, no mínimo, 5 kg, embalados em
plástico próprio para alimentos, lacradas. Embalagem secundária: caixa
de papelão com capacidade para 2 bandejas de lasanha. Rotulagem:
deverá estar de acordo com a regulamentação vigente.
Unidade: KG
Marca: Livenza
Valor Unitário: R$ 22,08
Lote: 15
Descrição: Nhoque de mandioquinha. Ingredientes básicos: farinha
de trigo, margarina, ovo, sal, água e conservante. Valores nutricionais
mínimos por porção de 100 gr: carboidratos: 40 g; proteína:4,0 g; fibra:
1 g; gordura máx de: 4 g; embalagem primária: saco de polietileno
atóxico,à vácuo, com capacidade para 1 (um) kg. Embalagem
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto,
transporte e armazenamento, com capacidade para 10 kg. Validade:
mínima de 60 dias.
Unidade: KG
Marca: Livenza
Valor Unitário: R$ 23,13
Lote: 26
Descrição: Requeijão cremoso. Ingredientes básicos: leite , creme de
leite, cloreto de sódio(sal), fermento lácteo, estabilizantes e conservantes.
não poderá conter amido na composição. Valores nutricionais mínimos
por 30 g: c.h. -0,7 g, prot. - 3,0 g, gordura total: 6 g. Embalagem
primária: copo composto por polipropileno translúcido, tampa de
alumínio e tampa composta por polipropileno, com capacidade para
até 250 grs ou baldes de polipropileno(inodoro, atóxico, opaco),com
tampa e lacre externo contendo até 1 kg. Embalagem secundária: caixa
de papelão, reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até
24 unidades ou 5 a 6 baldes. deverá ter validade mínima de 120 dias a
partir da data de fabricação.
Unidade: KG
Marca: Batavo
Valor Unitário: R$ 25,89
COTA RESERVADA
Lote: 39
Descrição: Lasanha à bolonhesa institucional. Ingredientes básicos:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina
moída, molho de tomate, ovo, presunto, queijo mussarela, óleo de soja,
leite em pó, corantes naturais. Valores nutricionais mínimos por 100
(cem) gramas do produto: proteína: 12 gr.; gorduras totais máx: 8 gr;

ch máx. de 35 g. Prazo de validade: o produto deverá ter validade de 3
meses, sob temperatura de – 12°c (doze graus negativos). Embalagem
primária: bandeja de lasanha, pesando, no mínimo, 5 kg, embalados em
plástico próprio para alimentos, lacradas. Embalagem secundária: caixa
de papelão com capacidade para 2 bandejas de lasanha. Rotulagem:
deverá estar de acordo com a regulamentação vigente.
Unidade: KG
Marca: Livenza
Valor Unitário: R$ 22,08
Lote: 41
Descrição: Nhoque de mandioquinha. Ingredientes básicos: farinha
de trigo, margarina, ovo, sal, água e conservante. Valores nutricionais
mínimos por porção de 100 gr: carboidratos: 40 g; proteína:4,0 g; fibra:
1 g; gordura máx de: 4 g; embalagem primária: saco de polietileno
atóxico,à vácuo, com capacidade para 1 (um) kg. Embalagem
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto,
transporte e armazenamento, com capacidade para 10 kg. Validade:
mínima de 60 dias.
Unidade: KG
Marca: Livenza
Valor Unitário: R$ 23,13
Lote: 52
Descrição: Requeijão cremoso. Ingredientes básicos: leite , creme de
leite, cloreto de sódio(sal), fermento lácteo, estabilizantes e conservantes.
não poderá conter amido na composição. Valores nutricionais mínimos
por 30 g: c.h. -0,7 g, prot. - 3,0 g, gordura total: 6 g. Embalagem
primária: copo composto por polipropileno translúcido, tampa de
alumínio e tampa composta por polipropileno, com capacidade para
até 250 grs ou baldes de polipropileno(inodoro, atóxico, opaco),com
tampa e lacre externo contendo até 1 kg. Embalagem secundária: caixa
de papelão, reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até
24 unidades ou 5 a 6 baldes. deverá ter validade mínima de 120 dias a
partir da data de fabricação.
Unidade: KG
Marca: Batavo
Valor Unitário: R$ 25,89
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 54
Descrição: Salsicha mista tipo hot dog. Descrição do produto:
produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma
ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de
aves), adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta),
embutido em envoltório natural ou artificial, ou ainda por processo
de extrusão, submetido a processo térmico adequado. será tolerada
a adição de pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes
naturais. a salsicha deverá ser congelada e armazenada à temperatura
de – 18°c (dezoito graus negativos) ou inferior, e transportada em
condições que se preservem a qualidade e as características do produto
congelado. o produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Características do produto: a salsicha deverá ser preparada com carnes
e toucinhos em perfeito estado e conservação, não sendo permitida a
substituição de toucinho por gorduras bovinas e nem o emprego de
carnes e gorduras provenientes de animais equinos, caninos, felinos
nem tecidos inferiores, tais como pele e cartilagens (constar no laudo).
a porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por
cento) em peso. o produto não deverá apresentar superfície úmida,
pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência
anormal, com indícios de fermentação pútrida. não será tolerada a
presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem
uniformidade. o peso de cada salsicha deverá ser de 40 (quarenta) a
50 (cinquenta) gramas. Características sensoriais: Aspecto: próprio.
Cor: própria, rosada, sem manchas pardacentas ou esverdeadas. Odor/
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plásticos contendo 1 a 2 kg. Embalagem secundária: em caixas de
papelão reforçadas etiquetadas e tampadas contendo de 10 à 16 quilos.
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 10,90
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Ata de Registro de Preços n.º 142/19
Empresa: ETUS ALIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
CARNES EIRELI.
COTA PRINCIPAL
Lote: 14
Descrição: Linguiça de frango. Ingredientes: carne de frango, água,
sal, proteína vegetal de soja, gordura de frango, açúcar, especiarias
naturais (pimenta calabresa, alho, cebola, orégano, extrato de alecrim
e salsa) estabilizantes, antioxidante, conservadores, aromatizantes
(aroma natural de carne, fumaça e de alho), corante carmim de
cochonilha. o produto deverá ser congelado. deverá ser elaborado de
acordo com o regulamento técnico para condições higiênico-sanitárias
e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos elaboradores/
industrializadores de alimentos. Características organolépticas:
textura: característica; cor: característica; sabor: característico,
odor: característico. Características físico-químicas por 100 g:
valor energético: 190 kcal; carboidratos menores que 5 g; proteína,
mínimos: 13 g; gorduras totais máx. de 17 g; sódio máximo de 650 mg;
características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões
estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/ms, em
seu anexo i, publicada no D.O.U., seção i, em 10/01/01. Características
microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas. verificação da
presença dos elementos histológicos dos ingredientes que compõem
o produto. Prazo de validade mínimo: 120 dias a partir da data de
fabricação. Embalagem primária: saco plástico grampeado com peso
líquido de 5 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão, contendo 3
pacotes – peso líquido com até 15,00 kg. Rotulagem: o produto deverá
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Aurora
Valor Unitário: R$ 13,87
Lote: 19
Descrição: Peito de frango defumado. Descrição: peito de frango ou
chester cozido e defumado. Ingredientes básicos: carne de ave, proteína
de soja, fécula ou extrato de levedura, sal, açúcar ou xarope de glicose e
aromatizante natural. Não deverá conter glúten. Valores nutricionais por
40 g do produto: vct mín: 30 kcal; prot. mín: 6 g; c.h. máx.: 2 g; gordura
total máx.: 2 g; sódio máx. 450 mg. Temperatura de conservação e

validade: embalagem primária fechada: manter o produto sob
refrigeração de +4ºc a +8 ºc, por no mín. 45 dias. Embalagem primária:
plástica atóxica, termossoldada, a vácuo contendo 0,5 g a 1 kg,
pesando 20 a 25 g por fatia. Embalagem secundária: caixa de papelão
com o logo impresso e etiqueta com os dados do produto. Quantidade
acondicionada por caixa: até 10 quilos. Rotulagem: o produto deverá
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 32,90
Lote: 23
Descrição: Queijo prato fatiado. Descrição do produto: queijo tipo
prato fatiado, coloração amarela, sabor suave, de massa prensada e
macio. Ingredientes básicos: leite pasteurizado. Fermento lácteo, sal,
cloreto de cálcio, coagulante e corante natural. Valores nutricionais por
30 g do produto: vct mín.: 110 g; prot. mín.: 6 g; gordura total máx.:
11 g; sódio máx.: 120 mg. Características microbiológicas: o produto
deverá estar de acordo com os padrões microbiológicos estabelecidos
pela resolução RDC nº 12 de 02/01/01 – Anvisa. Validade: mínima de
02 meses. Embalagem primária: a vácuo, tipo cryovac, termoformada,
transparente, atóxica com capacidade de 0,5 g a 1 kg, com 20 a 25 g
por fatia. Características microbiológicas: o produto deverá estar de
acordo com os padrões microbiológicos estabelecidos pela resolução
RDC nº 12 de 02/01/01 – Anvisa. Embalagem secundária: caixa de
papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte e armazenamento,
capacidade de até 10 kg. Rotulagem: a rotulagem deverá seguir a lei
vigente.
Unidade: KG
Marca: Aurora
Valor Unitário: R$ 25,10
Lote: 24
Descrição: Queijo tipo mussarela fatiada. Características gerais:
entende-se por queijo tipo mussarela, o queijo obtido pela filagem da
massa acidificada (produto intermediário obtido por coagulação do
leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas)
completada ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. esse
queijo deverá ter o teor de umidade de no máximo 55% e matéria
gorda de no mínimo 35%, sendo considerado como queijo de alta
umidade e semi-gordo; de consistência semidura, segundo o conteúdo
de umidade, matéria gorda e o grau de maturação. de textura compacta,
eventualmente poderá apresentar aberturas mecânicas, não possuindo
crosta ou olhaduras. deve apresentar coloração branca à levemente
amarelada uniforme. o sabor e odor lácteo são pouco desenvolvidos.
deverá ser fatiada com 15 a 20 g por fatia. O produto deverá ser de
primeira qualidade. Composição básica: leite pasteurizado, fermento
lácteo, cloreto de cálcio, coalho e sal. Características microbiológicas:
o produto deverá estar de acordo com os padrões microbiológicos
estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/01 – Anvisa. Valores
nutricionais mínimos por 100 g de produto: gordura total: 24 g; prot: 26
g; validade: mínima de 02 meses. Embalagem primária: a vácuo, tipo
cryovac, termoformada, transparente, atóxica com capacidade de 0,5
g a 1,5 kg, com 17 a 20 g por fatia. Embalagem secundária: caixa de
papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte e armazenamento,
capacidade de até 10 kg. Rotulagem: a rotulagem deverá seguir a lei
vigente.
Unidade: KG
Marca: Frimesa
Valor Unitário: R$ 24,51
COTA RESERVADA
Lote: 40
Descrição: Linguiça de frango. Ingredientes: carne de frango, água,
sal, proteína vegetal de soja, gordura de frango, açúcar, especiarias
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textura: próprio. Características físico-químicas: amido: máximo de
2% p/p. Umidade: máximo de 65% p/p. Gordura: máximo de 20%
p/p. Proteína: mínimo 12% p/p. Cloreto de sódio: máximo de 2%
p/p. Características microbiológicas e microscópicas: o produto não
deverá conter materiais estranhos ao processo de industrialização,
deverá estar isento de sujidades, parasitos e larvas, devendo seguir os
padrões macro e microscópicos estabelecidos na resolução RDC nº
175 de 08/07/2003 – Anvisa/MS. Características toxicológicas: nitrito:
máximo de 0,015/100 g – expresso em nitrito de sódio (cítrico). nitrato:
máximo de 0,030 g/100 g – expresso em nitrato de sódio (cítrico).
Prazo de validade: o produto deverá ter validade mínima de 180 (cento
e oitenta) dias, a partir da data de fabricação. Embalagem primária:
a vácuo, termo formada, atóxica, transparente e lacrada, resistente ao
transporte e armazenamento, com capacidade para até 3 (três) quilos
por embalagem. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada,
lacrada com fita adesiva, resistente ao transporte e armazenamento
adequado, garantindo a integridade do produto, com capacidade para
até 12 (doze) quilos. será considerada imprópria e será recusada,
a embalagem defeituosa ou inadequada que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioração. Rotulagem: deve estar de acordo com
a regulamentação vigente.
Unidade: KG
Marca: Seara
Valor Unitário: R$ 12,75
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naturais (pimenta calabresa, alho, cebola, orégano, extrato de alecrim
e salsa) estabilizantes, antioxidante, conservadores, aromatizantes
(aroma natural de carne, fumaça e de alho), corante carmim de
cochonilha. o produto deverá ser congelado. deverá ser elaborado de
acordo com o regulamento técnico para condições higiênico-sanitárias
e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos elaboradores/
industrializadores de alimentos. Características organolépticas:
textura: característica; cor: característica; sabor: característico,
odor: característico. Características físico-químicas por 100 g:
valor energético: 190 kcal; carboidratos menores que 5 g; proteína,
mínimos: 13 g; gorduras totais máx. de 17 g; sódio máximo de 650 mg;
características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões
estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/ms, em
seu anexo i, publicada no D.O.U., seção i, em 10/01/01. Características
microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas. verificação da
presença dos elementos histológicos dos ingredientes que compõem
o produto. Prazo de validade mínimo: 120 dias a partir da data de
fabricação. Embalagem primária: saco plástico grampeado com peso
líquido de 5 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão, contendo 3
pacotes – peso líquido com até 15,00 kg. Rotulagem: o produto deverá
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Aurora
Valor Unitário: R$ 13,87

Lote: 45
Descrição: Peito de frango defumado. Descrição: peito de frango ou
chester cozido e defumado. Ingredientes básicos: carne de ave, proteína
de soja, fécula ou extrato de levedura, sal, açúcar ou xarope de glicose e
aromatizante natural. Não deverá conter glúten. Valores nutricionais por
40 g do produto: vct mín: 30 kcal; prot. mín: 6 g; c.h. máx.: 2 g; gordura
total máx.: 2 g; sódio máx. 450 mg. Temperatura de conservação e
validade: embalagem primária fechada: manter o produto sob
refrigeração de +4ºc a +8 ºc, por no mín. 45 dias. Embalagem primária:
plástica atóxica, termossoldada, a vácuo contendo 0,5 g a 1 kg,
pesando 20 a 25 g por fatia. Embalagem secundária: caixa de papelão
com o logo impresso e etiqueta com os dados do produto. Quantidade
acondicionada por caixa: até 10 quilos. Rotulagem: o produto deverá
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 32,90
Lote: 49
Descrição: Queijo prato fatiado. Descrição do produto: queijo tipo
prato fatiado, coloração amarela, sabor suave, de massa prensada e
macio. Ingredientes básicos: leite pasteurizado. Fermento lácteo, sal,
cloreto de cálcio, coagulante e corante natural. Valores nutricionais por
30 g do produto: vct mín.: 110 g; prot. mín.: 6 g; gordura total máx.:
11 g; sódio máx.: 120 mg. Características microbiológicas: o produto
deverá estar de acordo com os padrões microbiológicos estabelecidos
pela resolução RDC nº 12 de 02/01/01 – Anvisa. Validade: mínima de
02 meses. Embalagem primária: a vácuo, tipo cryovac, termoformada,
transparente, atóxica com capacidade de 0,5 g a 1 kg, com 20 a 25 g
por fatia. Características microbiológicas: o produto deverá estar de
acordo com os padrões microbiológicos estabelecidos pela resolução
RDC nº 12 de 02/01/01 – Anvisa. Embalagem secundária: caixa de
papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte e armazenamento,
capacidade de até 10 kg. Rotulagem: a rotulagem deverá seguir a lei
vigente.
Unidade: KG
Marca: Aurora
Valor Unitário: R$ 25,10
Lote: 50
Descrição: Queijo tipo mussarela fatiada. Características gerais:

entende-se por queijo tipo mussarela, o queijo obtido pela filagem da
massa acidificada (produto intermediário obtido por coagulação do
leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas)
completada ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. esse
queijo deverá ter o teor de umidade de no máximo 55% e matéria
gorda de no mínimo 35%, sendo considerado como queijo de alta
umidade e semi-gordo; de consistência semidura, segundo o conteúdo
de umidade, matéria gorda e o grau de maturação. de textura compacta,
eventualmente poderá apresentar aberturas mecânicas, não possuindo
crosta ou olhaduras. deve apresentar coloração branca à levemente
amarelada uniforme. o sabor e odor lácteo são pouco desenvolvidos.
deverá ser fatiada com 15 a 20 g por fatia. O produto deverá ser de
primeira qualidade. Composição básica: leite pasteurizado, fermento
lácteo, cloreto de cálcio, coalho e sal. Características microbiológicas:
o produto deverá estar de acordo com os padrões microbiológicos
estabelecidos pela resolução RDC nº 12 de 02/01/01 – Anvisa. Valores
nutricionais mínimos por 100 g de produto: gordura total: 24 g; prot: 26
g; validade: mínima de 02 meses. Embalagem primária: a vácuo, tipo
cryovac, termoformada, transparente, atóxica com capacidade de 0,5
g a 1,5 kg, com 17 a 20 g por fatia. Embalagem secundária: caixa de
papelão ondulado, resistente ao impacto, transporte e armazenamento,
capacidade de até 10 kg. Rotulagem: a rotulagem deverá seguir a lei
vigente.
Unidade: KG
Marca: Frimesa
Valor Unitário: R$ 24,51
Ata de Registro de Preços n.º 143/19
Empresa: FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 07
Descrição: Coxa e sobrecoxa de frango em cubos, assado, temperado
e congelado. Ingredientes básicos: cortes resfriados de frango(coxa e
sobrecoxa sem osso e sem pele), água, sal, maltodextrina, estabilizante.
Características do produto: o produto deverá ser obtido a partir de
aves sadias, abatidas sob prévia inspeção sanitária. a coxa e sobrecoxa
deverá ser cortadas em cubos (aproximadamente 25 mm),adicionado
os ingredientes, assados e embalados. o processamento deverá ter
condições de qualidade, quanto às características físico-químicas,
microbiológicas e microscópicas especificadas a seguir nos subitens
deste. o produto deverá estar de acordo com a legislação vigente,
em especial: a resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/
MS; resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS, portaria nº
1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; portaria nº 6 – CVS/99; portaria nº
368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de 08/11/88. toda carne utilizada
para o preparo do produto deverá ter sido submetido aos processos de
inspeção prescritos no Riispoa, segundo decreto nº30.691, de 29/03/52.
Características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e nem
pegajoso; cor: própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas;
sabor: próprio; odor: próprio; características físico-químicas: seguir
os padrões estabelecidos pela legislação vigente. Características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS. Características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 75 de 08
de julho de 2003, Anvisa/MS e resolução – CNNPA nº 12, de 1978.
Validade: o produto deverá ter validade mínima de 06 meses a partir da
data de fabricação, em temperatura a –18 ºc. Embalagem primária: o
produto embalado em PEBD, transparente hermeticamente fechada por
termossoldagem. Resistente ao transporte e armazenamento, contendo
peso líquido máximo de 02 a 3 quilos por embalagem. Embalagem
secundária: caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às
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condições de estocagem e armazenamento totalmente lacradas com
fita adesiva ou similar, garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade e contendo no máximo 10 (dez) quilos
por embalagem. Obs: será considerada imprópria e será recusada,
a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioração. Rotulagem: o produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 17,30

Lote: 08
Descrição: Coxinha de asa, assados e congelados. Componentes do
produto: cortes resfriados de frango (coxinhas das asas), água, sal,
maltodextrina, especiarias: (cebola e alho em pó), açúcar, cloreto de
potássio, aromatizantes naturais: (óleo de alho e cebola), estabilizante),
espessante carragena e regulador de acidez. Descrição do produto: o
produto deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas sob prévia
inspeção sanitária. a carne de galináceos (coxinha da asa) deverá
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante
que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. a carne de ave,
coxinha da asa do frango, deverá assada e congelados através do
congelamento individual rápido em IQF.; ser isenta de adição de amido
ou espessantes; deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de
penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, queimaduras
por congelamento, bolores e limo na superfície, com coloração normal
e uniforme. cada unidade deverá pesar aproximadamente 65 gramas.
o produto deverá ser armazenado em temperaturas inferiores a 15º c
(quinze graus negativos) e transportado em temperaturas inferiores a
8º c (oito graus negativos). Características sensoriais: textura/aspecto:
característico, não amolecido e nem pegajoso; cor: característico;
sabor: característico; odor: característico
valores nutricionais mínimos por 100 gr: prot.: 18 g; vct: 150 kcal;
sódio máx.: 540 mg; gordura total máx. de 9 g; validade mínima do
produto: 365 dias. Embalagem primária: sacos de PEBD transparente
resistente e atóxica contendo 2 a 2,5 kg. Embalagem secundária: caixas
de papelão com capacidade de até 10 kg. Rotulagem: o produto deverá
ter rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 17,30
Lote: 09
Descrição: Filé de merluza do Alasca em pedaços. Ingredientes: filé de
peixe em tamanho padronizado, cortado em pedaços de 40 á 50 gramas,
com cor natural de sua própria espécie, sem pele, sem gordura e sem
espinhos, congelado em processo IQF. Características organolépticas:
aspecto: próprio; cor: própria; sabor (cozido): característico; odor
(cozido): característico. Característica físico-químicas: deverá seguir
os padrões estabelecidos pela legislação vigente. Características
microbiológica: serão adotados os critérios e padrões estabelecidos
na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/MS, características
microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas. Verificação
da presença dos elementos histológicos dos ingredientes que compõem
o produto. Prazo de validade: 12 meses. Embalagem primária:
embalagem com cry-o-vac, plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparente, com unidade de peso de 1 a 2 kg. Embalagem secundária:
caixa de papelão atóxica, firme, com toda descrição necessária para
manter a qualidade e armazenamento do produto, lacradas contendo de
10 a 16 kg. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Magic Fish
Valor Unitário: R$ 18,80
Lote: 17

Descrição: Pedaços de peixe congelado, temperados e empanados.
Descrição do produto: pedaços selecionados de peixes, adicionados
de temperos, empanados e congelados. Características do produto:
carne de pescado (filé de merluza), sadios, moídos e homogeneizados
acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem
o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de
cerveja, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes
de cabeça, vísceras e cartilagens além de sustâncias químicas. cada
unidade do produto empanado deverá pesar aproximadamente entre
25 a 30 gramas em formatos com temas e/ou figuras como peixes,
cavalos-marinhos, etc. Valores nutricionais mínimos por 100 gr: vct:
170 kcal, prot: 12 g, gord. máx de: 6 g, ch máx de: 16 g. O teor de
sódio: deverá estar de acordo com a legislação vigente. Características
organolépticas: próprias do produto. não amolecido e nem pegajoso.
Características microscópicas e macroscópicas: serão adotados os
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 –
Anvisa. Características microbiológicas: serão adotados os critérios
estabelecidos pela resolução RDC nº 12 e 02/01/2001 para padrões
microbiológicos. Embalagem primária: sacos de polietileno de alta
densidade, próprio para o armazenamento do produto, com capacidade
para até 2,5 quilos. Embalagem secundária: caixas de papelão
ondulado, lacrado com fita transparente e devidamente etiquetada,
com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 04 (quatro)
meses, a partir da data de fabricação. Rotulagem: o produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Magic Fish
Valor Unitário: R$ 18,20
Lote: 18
Descrição: Pedaços empanados de carne de aves. ingredientes básicos
do produto: carne de frango (peito de frango ou coxa e sobrecoxa),
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, farinha para
empanar e pré empanar, sal, açúcar, água, dextrina, especiarias(alho
e cebola), aromatizantes naturais. Descrição do produto: o produto
deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas sob prévia inspeção
sanitária. a carne de galináceos em pedaços de peito ou coxa e
sobrecoxa empanados e congelados deverá apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou
encobrir alguma alteração e também não deverá ter carnes de outras
aves de forma processada e compactada. os pedaços de carne de aves
empanados deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de penas,
penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, queimaduras por
congelamento, bolores e limo na superfície, com coloração normal e
uniforme. cada unidade deverá pesar aproximadamente 18 (dezoito)
gramas. o produto deverá ser armazenado em temperaturas inferiores a
15º c (quinze graus negativos) e transportado em temperaturas inferiores
a 8º c (oito graus negativos). Características sensoriais: textura/aspecto:
característica, não amolecido e nem pegajoso; cor: característico; sabor:
característico; odor: característico; características físico-químicas por
100 g do produto: carboidratos totais: máx. de 20 g; sódio máx de 500
mg; gordura: máx. de 15%; proteína: mínimo de 10%. Características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS. Características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175
de 08 de julho de 2003, Anvisa/MS. Caraterísticas toxicológicas:
nitrito.......... máximo de 0,015 g/100 g expresso em nitrito de sódio
(crítico); nitrato.......... máximo de 0,030 g/100 g expresso em nitrato de
sódio (crítico); corantes artificiais.......... ausência (crítico). Validade:
o produto deverá ter validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a
partir da data de fabricação. Embalagem primária: PEBD impresso,
transparente, resistente e atóxica, compatível ao contato direto com
alimentos. lacre por termo soldagem. capacidade de acondicionamento
de 2,5 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, resistente
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COTA RESERVADA
Lote: 33
Descrição: Coxa e sobrecoxa de frango em cubos, assado, temperado
e congelado. Ingredientes básicos: cortes resfriados de frango(coxa e
sobrecoxa sem osso e sem pele), água, sal, maltodextrina, estabilizante.
Características do produto: o produto deverá ser obtido a partir de aves
sadias, abatidas sob prévia inspeção sanitária. a coxa e sobrecoxa
deverá ser cortadas em cubos (aproximadamente 25 mm),adicionado
os ingredientes, assados e embalados. o processamento deverá ter
condições de qualidade, quanto às características físico-químicas,
microbiológicas e microscópicas especificadas a seguir nos subitens
deste. o produto deverá estar de acordo com a legislação vigente,
em especial: a resolução RDC nº175 de 08/07/2003 – Anvisa/
MS; resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS, portaria nº
1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; portaria nº 6 – CVS/99; portaria nº
368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de 08/11/88. toda carne utilizada
para o preparo do produto deverá ter sido submetido aos processos de
inspeção prescritos no Riispoa, segundo decreto nº30.691, de 29/03/52.
Características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e nem
pegajoso; cor: própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas;
sabor: próprio; odor: próprio; características físico-químicas: seguir
os padrões estabelecidos pela legislação vigente. Características
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS. Características
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter materiais
estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 75 de 08
de julho de 2003, Anvisa/MS e resolução – CNNPA nº 12, de 1978.
Validade: o produto deverá ter validade mínima de 06 meses a partir da
data de fabricação, em temperatura a –18 ºc. Embalagem primária: o
produto embalado em PEBD, transparente hermeticamente fechada por
termossoldagem. Resistente ao transporte e armazenamento, contendo
peso líquido máximo de 02 a 3 quilos por embalagem. Embalagem
secundária: caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às
condições de estocagem e armazenamento totalmente lacradas com
fita adesiva ou similar, garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade e contendo no máximo 10 (dez) quilos
por embalagem. Obs: será considerada imprópria e será recusada,
a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioração. Rotulagem: o produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 17,30
Lote: 34
Descrição: Coxinha de asa, assados e congelados. Componentes do
produto: cortes resfriados de frango (coxinhas das asas), água, sal,
maltodextrina, especiarias: (cebola e alho em pó), açúcar, cloreto de
potássio, aromatizantes naturais: (óleo de alho e cebola), estabilizante),
espessante carragena e regulador de acidez. Descrição do produto: o
produto deverá ser obtido a partir de aves sadias, abatidas sob prévia
inspeção sanitária. a carne de galináceos (coxinha da asa) deverá
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante
que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. a carne de ave,

coxinha da asa do frango, deverá assada e congelados através do
congelamento individual rápido em IQF.; ser isenta de adição de amido
ou espessantes; deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de
penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, queimaduras
por congelamento, bolores e limo na superfície, com coloração normal
e uniforme. cada unidade deverá pesar aproximadamente 65 gramas.
o produto deverá ser armazenado em temperaturas inferiores a 15º c
(quinze graus negativos) e transportado em temperaturas inferiores a
8º c (oito graus negativos). Características sensoriais: textura/aspecto:
característico, não amolecido e nem pegajoso; cor: característico;
sabor: característico; odor: característico
valores nutricionais mínimos por 100 gr: prot.: 18 g; vct: 150 kcal;
sódio máx.: 540 mg; gordura total máx. de 9 g; validade mínima do
produto: 365 dias. Embalagem primária: sacos de PEBD transparente
resistente e atóxica contendo 2 a 2,5 kg. Embalagem secundária: caixas
de papelão com capacidade de até 10 kg. Rotulagem: o produto deverá
ter rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 17,30
Ata de Registro de Preços n.º 144/19
Empresa: HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI.
COTA PRINCIPAL
Lote: 22
Descrição: Presunto cozido fatiado. Ingredientes básicos: carne
suína (pernil), água, xarope de glicose desidratada, sal, proteína de
soja, aromas naturais, estabilizantes, antioxidante, conservantes e
corante natural. não conter glúten. Valores nutricionais por 40 g: valor
energético mín: 38kcal; carboidratos máx.: 1 g; proteínas 6 g; gordura
total máximo 1,0 g; sódio máx.:410 mg; temperatura de conservação
e validade: embalagem primária fechada: manter o produto sob
refrigeração de +4ºc a +8 ºc, por no mín. 45 dias. Embalagem primária:
plástica atóxica, termossoldada, a vácuo contendo 0,5 g a 1,5 kg,
pesando 20 a 25 g por fatia. Embalagem secundária: caixa de papelão
com o logo impresso e etiqueta com os dados do produto. Quantidade
acondicionada por caixa: até 10 quilos. Rotulagem: o produto deverá
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 22,90
COTA RESERVADA
Lote: 28
Descrição: Carne congelada de suíno sem osso, em iscas (IQF).
Descrição do produto: o corte primário de carne de suíno após
inspecionados e limpos(retirar o excesso de gordura, máximo de 5%)
e cortados em iscas. as iscas serão embalados em sacos de polietileno
e transportados para o túnel de congelamento rápido individual (IQF),
onde permanecem a temperatura de – 35°c, o tempo necessário par
atingir a temperatura interna de – 12°c. Características organolépticas:
aspecto: próprio da carne, firme, não amolecidas e nem pegajosa. Cor:
próprio da carne, sem manchas esverdeadas. Sabor: característico;
textura: característica. Característica físico-químicas: deverá seguir
os padrões estabelecidos pela legislação vigente. Características
microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões estabelecidos
na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, Anvisa/MS, em seu anexo I.
Características microscópicas: ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Verificação da presença dos elementos histológicos dos ingredientes
que compõem o produto. Prazo de validade: 12 meses. Embalagem
primária: pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: em caixas de
papelão reforçadas com 10 kg à 20kgs. Rotulagem: o produto deverá
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ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento.
Lacrada por fita gomada identificada pelo nome da empresa e fita
arquear, para garantia de inviolabilidade. Capacidade máxima de 10 kg.
Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.
Rotulagem: deverá estar de acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Baita
Valor Unitário: R$ 12,60
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ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 15,04

Lote: 37
Descrição: Filé de sobrecoxa de frango sem osso – IQF. Características
do produto: filé de sobrecoxa s/osso e s/ pele – congelado em processo
IQF. Características organolépticas: textura: característica; cor:
característica; sabor: característico, odor: característico. Característica
físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação
vigente. Características microbiológicas: serão adotados os critérios
e padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01,
Anvisa, em seu anexo i, em 10/01/01. Características microscópicas:
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Verificação da presença dos
elementos histológicos dos ingredientes que compõem o produto.
Prazo de validade: mínimo de 12 meses. Embalagem primária: sacos
plásticos contendo 1 a 2 kg. Embalagem secundária: em caixas de
papelão reforçadas etiquetadas e tampadas contendo de 10 à 16 quilos.
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Salgueiro
Valor Unitário: R$ 11,99
Lote: 42
Descrição: Patinho bovino congelado. Descrição do objeto: carne
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob
inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada
e apresentada no corte: patinho. O patinho é o corte constituído das
massas musculares da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur.
Características do produto: durante o processamento deverá ser
realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura máxima
de 5%,cartilagem e máx. 3% de aponevroses). a carne bovina corte
patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva e
de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração. deverá ser cortada em tiras ou cubos e submetida
a processo de congelamento IQF. Características sensoriais: aspecto:
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio; tipo
de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria
nº 5 de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente. Características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC
nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS. Características macroscópicas e
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa. Prazo de validade: o produto
deve ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de
fabricação. Embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente,
atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 1(um) a 2 (dois)
quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, contendo
até 20 quilos. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com
a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Salgueiro
Valor Unitário: R$ 20,90
Lote: 46
Descrição: Peito de frango em cubos, congelado. Descrição do produto:
carne de frango limpa, peito em cubos, sem as respectivas peles e
ossos e cartilagens. Manipulada em condições higiênicas adequadas,
proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária. A carne
de frango deverá ser congelado à temperatura de 18 (dezoito) ºc e
transportada em condições que preservem tanto as características do

alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto
às características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas.
Características do produto: a carne de peito de frango deverá apresentarse livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração. deverá ser cortada em cubos e
submetida a processo de congelamento IQF. Características sensoriais:
próprias do produto. Características microbiológicas: serão adotados os
critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC nº 12, de 02/01/01,
Anvisa/ms. Características macroscópicas e microbiológicas: serão
adotados os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de
08/07/2003 – Anvisa. Validade: o produto deve ter validade mínima
de 10 meses, a partir da data de fabricação. Embalagem primária: saco
de polietileno atóxico, leitoso ou transparente e resistente ao transporte
e armazenamento, grampeado mecanicamente ou termossoldado
com capacidade de 1,0 (um quilo), contendo apenas 1 (um) tipo de
corte. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, resistente
ao impacto e às condições de estocagem, lacrada com fita de arquear,
garantindo a inviolabilidade da mesma, com capacidade para até
15 (quinze) quilos, contendo apenas 1 (um) tipo de corte. Obs: será
considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou
inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração,
ou que não permita o perfeito armazenamento. Rotulagem: o produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Do Chef
Valor Unitário: R$ 13,50
Lote: 48
Descrição: Presunto cozido fatiado. Ingredientes básicos: carne
suína (pernil), água, xarope de glicose desidratada, sal, proteína de
soja, aromas naturais, estabilizantes, antioxidante, conservantes e
corante natural. não conter glúten. Valores nutricionais por 40 g: valor
energético mín: 38kcal; carboidratos máx.: 1 g; proteínas 6 g; gordura
total máximo 1,0 g; sódio máx.:410 mg; temperatura de conservação
e validade: embalagem primária fechada: manter o produto sob
refrigeração de +4ºc a +8 ºc, por no mín. 45 dias. Embalagem primária:
plástica atóxica, termossoldada, a vácuo contendo 0,5 g a 1,5 kg,
pesando 20 a 25 g por fatia. Embalagem secundária: caixa de papelão
com o logo impresso e etiqueta com os dados do produto. Quantidade
acondicionada por caixa: até 10 quilos. Rotulagem: o produto deverá
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 22,90
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 53
Descrição: Lagarto de carne bovina congelada. Descrição do objeto:
carne proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob
prévia inspeção veterinária, procedente de quarto traseiro, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, congelada, aparada e apresentada
no corte lagarto. O lagarto é o corte constituído na massa muscular
localizada entre o coxão duro e o coxão mole. O corte é obtido pela
liberação à faca, das massas musculares aderidas ao coxão mole,
coxão duro e músculo mole. Características do produto: durante o
processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação do excesso
de gordura, cartilagem e aponevroses). o produto deverá apresentar no
máximo 7% de gordura, máximo de 3% de aponevroses e ser isento
de cartilagens. a carne bovina congelada no corte lagarto deverá
apresentar-se livre de parasitas, sujidade, larva e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. o
produto deverá ser congelado à temperatura de – 18º c (dezoito graus
negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade
do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e
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Ata de Registro de Preços n.º 145/19
Empresa: LGM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI.
COTA PRINCIPAL
Lote: 10
Descrição: Filé de peito de frango. Descrição do produto: a matéria
prima deverá ser oriunda de estabelecimentos com SIF (peito de frango),
desossados e limpos; logo após cortadas em files de 50 a 70 gramas e
transportadas para o túnel de congelamento rápido individual (IQF),
onde permanecem na temperatura o tempo necessário para atingir a
temperatura de – 18ºc na parte interna da carne. após conservado em
câmara de congelados onde deverão ser armazenados à temperatura
em torno de-18ºc. Características organolépticas: aspecto: próprio da
carne; firme, não amolecidas e nem pegajosa. Cor: próprio da carne, sem
manchas esverdeadas. Sabor: característico. Textura: característico.
Características microbiológicas: Coliformes à 45° c/g -------------------------------------------------max 5x103; Estafilococcus coagulase positiva
/g--------------------màx 5x103; clostridium sulfito redutor a 46°c------------------------max 3x103; salmonella sp/ 25 g ------------------------------------ ---------------ausência; características microscópicas:
ausência de material prejudicial à saúde humana, macroscópica e
microscópica; ausência de sujidades, parasitas e larvas; ausência de
elementos histológicos estranho ao produto; elementos histológicos
identificadores da composição presença. Embalagem primária: sacos
de polietileno identificados através de etiquetas plásticas atóxicas
impressas ou sacos de nylon litografados/etiquetas, lacradas em sacos
termo encolhível identificados através de etiquetas plásticas contendo 2
kg; embalagem secundária: caixas de papelão ondulado, fechados com

fita de polietileno e ou lacradas com fitas plásticas, contendo 12 kg.
Validade do produto: mínima de 10 meses. Rotulagem: deverá seguir
a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Levida
Valor Unitário: R$ 11,40
Lote: 20
Descrição: Peito de frango em cubos, congelado. Descrição do produto:
carne de frango limpa, peito em cubos, sem as respectivas peles e
ossos e cartilagens. Manipulada em condições higiênicas adequadas,
proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária. A carne
de frango deverá ser congelado à temperatura de 18 (dezoito) ºc e
transportada em condições que preservem tanto as características do
alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto
às características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas.
Características do produto: a carne de peito de frango deverá apresentarse livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração. deverá ser cortada em cubos e
submetida a processo de congelamento IQF. Características sensoriais:
próprias do produto. Características microbiológicas: serão adotados os
critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC nº 12, de 02/01/01,
Anvisa/MS. Características macroscópicas e microbiológicas: serão
adotados os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de
08/07/2003 – Anvisa. Validade: o produto deve ter validade mínima
de 10 meses, a partir da data de fabricação. Embalagem primária: saco
de polietileno atóxico, leitoso ou transparente e resistente ao transporte
e armazenamento, grampeado mecanicamente ou termossoldado
com capacidade de 1,0 (um quilo), contendo apenas 1 (um) tipo de
corte. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, resistente
ao impacto e às condições de estocagem, lacrada com fita de arquear,
garantindo a inviolabilidade da mesma, com capacidade para até
15 (quinze) quilos, contendo apenas 1 (um) tipo de corte. Obs: será
considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou
inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração,
ou que não permita o perfeito armazenamento. Rotulagem: o produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Levida
Valor Unitário: R$ 12,28
Lote: 25
Descrição: Quibe de carne bovina. Descrição do produto: carne bovina,
água, gordura bovina, cebola, hortelã, pimenta síria, alho, proteína
de soja, proteína animal de colágeno, sal, farinha de trigo integral, e
eritorbato de sódio (antioxidante e316). Contém glúten. Característica
do produto: deverá apresentar-se ovalado, com coloração marrom
clara, textura macia, odor e sabor característico. Características
organolépticas: próprias do produto. Características macroscópicas e
microscópicas; serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa. Características microbiológicas:
serão adotados os critérios estabelecidos pela resolução RDC nº 12
de 02/01/2001 para padrões microbiológicos. Valores mínimos por
porção de 80 (oitenta) gramas: proteína: 9,0 g; gordura total máx de: 8
g; fibra alimentar: 1,0 g; sódio (na) max. de: 280 mg; carboidratos:10
g; vct: 145 kcal; embalagem primária: de polietileno atóxica,
transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação,
com vedação termossoldada, sem perfurações. peso líquido: 2 kg.
Embalagem secundária: caixas de papelão ondulada reforçada,
lacrada com fita adesiva. resistente a danos durante o transporte e
garantindo a integridade do produto durante seu período de validade,
desde que mantidos sob empilhamento e condições de armazenagem
recomendados. Acondicionamento na caixa: 02 pacotes de 2 kg por
caixa de papelão. peso líquido: 4 kg. Prazo de validade: 6 meses (180
dias) a contar da data de fabricação. Rotulagem: o produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente e com o código de defesa
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microscópicas especificadas nos subitens deste. o produto deverá estar
de acordo com a legislação vigente, em especial: a resolução RDC nº
175 de 08/07/2003 Anvisa/MS resolução RDC nº 12 de 02/01/2001
Anvisa/MS, portaria nº 1002/1004 de 11/12/1998 SVS/ms; portaria
nº 6 CVS/99; portaria nº 368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de
08/11/88. toda a carne usada para elaboração do produto deverá ter sido
submetida aos processos de inspeção prescritos no Riispoa, segundo
decreto nº 30.691, de 29/03/52. o produto deverá estar de acordo com
as normas técnicas de alimentos (nt3) do decreto estadual nº 12.436 de
20/10/78. Características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e
nem pegajoso; cor: própria, sem manchas esverdeadas ou pardacentas;
sabor: próprio; odor: próprio; o tipo de corte deverá ser característico
da peça, conforme padrão descrito pela portaria nº 5 de 08/11/88,
SIPA/DIPOA. Característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente. Características microbiológicas:
seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela resolução
RDC nº12 de 02/01/01 Anvisa/MS. Características macroscópicas
e microscópicas: o produto não deverá conter materiais estranhos
ao processo de industrialização, e deverá seguir os padrões macro e
microscópicos estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08 de julho
de 2003, Anvisa/MS. Prazo de validade: o produto deverá ter validade
mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação. Embalagem
primária: o produto deverá estar congelado, em embalagem atóxica,
a vácuo ou cryovac, lacrada, contendo peso líquido de 1 a 2 quilos.
Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado resistente ao
impacto e às condições de estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar, garantindo a integridade do
produto durante todo seu período de validade e contendo de 10 (dez)
a 20 (vinte) quilos por embalagem. Será considerada imprópria e será
recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração. Rotulagem: deverá estar de
acordo com o regulamento vigente.
Unidade: KG
Marca: Salgueiro
Valor Unitário: R$ 23,45
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COTA RESERVADA
Lote: 36
Descrição: Filé de peito de frango. Descrição do produto: a matéria
prima deverá ser oriunda de estabelecimentos com SIF (peito de frango),
desossados e limpos; logo após cortadas em files de 50 a 70 gramas e
transportadas para o túnel de congelamento rápido individual (IQF),
onde permanecem na temperatura o tempo necessário para atingir a
temperatura de – 18ºc na parte interna da carne. após conservado em
câmara de congelados onde deverão ser armazenados à temperatura
em torno de-18ºc. Características organolépticas: aspecto: próprio da
carne; firme, não amolecidas e nem pegajosa. Cor: próprio da carne, sem
manchas esverdeadas. Sabor: característico. Textura: característico.
Características microbiológicas: Coliformes à 45° c/g -------------------------------------------------max 5x103; Estafilococcus coagulase positiva
/g--------------------màx 5x103; clostridium sulfito redutor a 46°c------------------------max 3x103; salmonella sp/ 25 g ------------------------------------ ---------------ausência; características microscópicas:
ausência de material prejudicial à saúde humana, macroscópica e
microscópica; ausência de sujidades, parasitas e larvas; ausência de
elementos histológicos estranho ao produto; elementos histológicos
identificadores da composição presença. Embalagem primária: sacos
de polietileno identificados através de etiquetas plásticas atóxicas
impressas ou sacos de nylon litografados/etiquetas, lacradas em sacos
termo encolhível identificados através de etiquetas plásticas contendo 2
kg; embalagem secundária: caixas de papelão ondulado, fechados com
fita de polietileno e ou lacradas com fitas plásticas, contendo 12 kg.
Validade do produto: mínima de 10 meses. Rotulagem: deverá seguir
a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Friboi
Valor Unitário: R$ 11,40
Lote: 47
Descrição: Polpa de frutas congelada. Ingredientes básicos: polpa de
fruta, diversos sabores (abacaxi, abacaxi com hortelã, frutas vermelhas,
graviola, manga, morango maracujá e pitanga) congelada e sem adição
de água. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso, contendo
de 100 g a 1(um)quilo. embalagem secundária: caixa de papelão
reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 10 (dez)
quilos. Validade: mínima de 2 (dois) meses.
Unidade: KG
Marca: De Marchi
Valor Unitário: R$ 19,80
Lote: 51
Descrição: Quibe de carne bovina. Descrição do produto: carne bovina,
água, gordura bovina, cebola, hortelã, pimenta síria, alho, proteína
de soja, proteína animal de colágeno, sal, farinha de trigo integral, e
eritorbato de sódio (antioxidante e316). Contém glúten. Característica
do produto: deverá apresentar-se ovalado, com coloração marrom
clara, textura macia, odor e sabor característico. Características
organolépticas: próprias do produto. Características macroscópicas e
microscópicas; serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução
RDC nº 175 de 08/07/2003 – Anvisa. Características microbiológicas:
serão adotados os critérios estabelecidos pela resolução RDC nº 12
de 02/01/2001 para padrões microbiológicos. Valores mínimos por
porção de 80 (oitenta) gramas: proteína: 9,0 g; gordura total máx de: 8
g; fibra alimentar: 1,0 g; sódio (na) max. de: 280 mg; carboidratos:10
g; vct: 145 kcal; embalagem primária: de polietileno atóxica,
transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação,

com vedação termossoldada, sem perfurações. peso líquido: 2 kg.
Embalagem secundária: caixas de papelão ondulada reforçada,
lacrada com fita adesiva. resistente a danos durante o transporte e
garantindo a integridade do produto durante seu período de validade,
desde que mantidos sob empilhamento e condições de armazenagem
recomendados. Acondicionamento na caixa: 02 pacotes de 2 kg por
caixa de papelão. peso líquido: 4 kg. Prazo de validade: 6 meses (180
dias) a contar da data de fabricação. Rotulagem: o produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente e com o código de defesa
do consumidor.
Unidade: KG
Marca: Friboi
Valor Unitário: R$ 10,84
PROCESSO N.º 39.222/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gênero
alimentícios (dietas) – lista 08/2018, destinados ao atendimento da
Central de Nutrição, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 146/19
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
Lote: 01
Descrição: Fórmula alimentar líquida para uso enteral ou oral,
nutricionalmente completa, adicionada de fibras (mínimo de 11 g por
litro), normocalórica, normoproteica. deverá conter 100% de caseinato
de cálcio como fonte de proteína. Acondicionamento: embalagem (1
litro) longa vida com fechamento em rosca. Ref. Isosource Mix, Jevity.
Unidade: UN
Marca: Nestle
Valor Unitário: R$ 25,00
Lote: 03
Descrição: Fórmula alimentar líquida, nutricionalmente completa,
normolipídica e hipercalórica (1.5 kcal/mol). frasco 1000ml. Para uso
enteral ou oral, hipercalórica (mínimo 1.5 kcal/ml) nutricionalmente
completa, à base de proteína de alto valor biológico. Acondicionamento:
embalagem (1 litro) longa vida com fechamento em rosca ou sistema
fechado acompanhado de adaptador para envase. Ref. Nutrienteral 1.5,
Fresubin Energy.
Unidade: FR
Marca: Nestle
Valor Unitário: R$ 16,97
Ata de Registro de Preços n.º 147/19
Empresa: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Lote: 02
Descrição: Fórmula alimentar líquida nutricionalmente completa, com
adição de fibras (ref. Isosource Soya Fiber)para uso enteral ou oral,
nutricionalmente completa, normoprotéica e normocalórica (1.2 kcal/
mol), com adição de fibras(no mínimo 15 g/l). deverá conter 100%
de proteína isolada de soja como fonte proteica. Acondicionamento:
embalagem (1 litro) longa vida com fechamento em rosca ou sistema
fechado acompanhado de adaptador para envase. Ref. Nutrienteral
Soya Fiber, Isosource Soya Fiber, Fresubin Soya Fiber.
Unidade: FR
Marca: Fresubin Soya Fibre
Valor Unitário: R$ 12,49
Lote: 05
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Marca: Friboi
Valor Unitário: R$ 10,84
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Lote: 08
Descrição: Nutrição oral ou enteral hipercalórica e hiperproteica.
Nutrição oral ou enteral hipercalórica e hiperproteica, nutricionalmente
completa. Sabores diversos. Ref: Nutren Senior, Nutridrink Protein,
Fresubin Protein Energy Drink. Acondicionamento: frasco contendo
de 120 a 200ml.
Unidade: FR
Marca: Fresubin Protein Energy Drink
Valor Unitário: R$ 7,57
Ata de Registro de Preços n.º 148/19
Empresa: PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA.
Lote: 04
Descrição: Fórmula alimentar líquida, nutricionalmente completa,
normoprotéica, normolipídica e normocalórica (1.2 kcal/ml). para uso
enteral ou oral, normoprotéica, normolipídica e normocalórica (1.2
kcal/ml), normolipídica, de baixa osmolaridade, isenta de lactose,
sacarose e glúten, à base de proteína isolada de soja e maltodextrina,
pronto para consumo. acondicionamento: sistema aberto (1 litro),
embalagem longa vida com sistema de fechamento. ref: Trophic Basic
ou Isosource Soya.
Unidade: FR
Marca: Prodiet
Valor Unitário: R$ 10,41
Ata de Registro de Preços n.º 149/19
Empresa: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Lote: 06
Descrição: Módulo de fibras. Módulos de fibras solúveis para nutrição
oral e enteral. Acondicionamento: embalagem mínima de 225 g.
Unidade: UN
Marca: Fosvita – Vitafor
Valor Unitário: R$ 51,32
PROCESSO N.º 40.094/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição eletrodomésticos,
destinados ao uso nas Unidades Escolares, da Rede Municipal de
Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas e ponto a
ponto, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 150/19
Empresa: ELETRIDAL COMERCIO
EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI

DE

MATERIAIS

E

Item: 03
Descrição: Batedeira doméstica. 04 velocidades; 01 base articulada;
01 par de batedores em metal; 01 tigela de 02 litros (aproximado); 01
tigela de 3,5 litros (aproximado); base com roldanas; voltagem: 110
v – potência (w): 250 w. Garantia de 12 meses.
Marca: Britânia / Perola Max

Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 106,00

Item: 04
Descrição: Batedeira planetária. 06 velocidades; Tigela em aço inox
com capacidade aproximada de 5l, com encaixe na base para travar
e destravar; 03 batedores em metal; Voltagem: 110 v - potência:
menor velocidade 650 w, maior velocidade: 1200 w. Base com pés
antiderrapante. Garantia de 12 meses.
Marca: Philco / Power Maxx
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 849,99
Ata de Registro de Preços n.º 151/19
Empresa: KLEBER ARRABACA BARBOSA
Item: 10
Descrição: Fogão industrial 04 bocas. Fogão industrial 04 bocas
com forno; Estrutura do fogão em chapa de aço-carbono com pintura
epóxi; Grelhas em ferro fundido; Queimadores de baixa pressão: 02
queimadores simples e 02 queimadores duplos, tamanho do espaço do
queimador 30x30cm; Gambiarra zincada; Registro palito cromado;
Bandeja coletora de resíduos; Cor: Cinza grafite; Forno com visor chapa
pintura epóxi; Forno revestido com lã de vidro (interno), Gambiarra
zincada; Grelhas em ferro fundido; Queimadores de baixa pressão;
Medidas aproximadas: 80x78x88 cm. Garantia mínima: 06 meses.
Marca: Venâncio E4FD2
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.119,00
Ata de Registro de Preços n.º 152/19
Empresa: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI –
EPP
Item: 17
Descrição: Geladeira industrial. 04 portas; Capacidade aproximada:
1044 litros; Profundidade aproximada: 672 mm; Largura aproximada:
1182 mm; Altura aproximada: 2024 mm; Voltagem: 220v; Faixa
temperatura: +1° a +7°c; Frequência aproximada: 60hz; Refrigeração:
Ar forçado com serpentina aletada; Controle de temperatura: termostato;
Prateleiras: 04 níveis, aramadas, reguláveis; Material externo: aço inox
430; Material interno: portas: Aço galvanizado; Isolamento porta:
espuma de poliuretano; Vedação porta: Através de caxeta magnética;
Prateleira: Aço com pintura eletrostática a pó; Pés reguláveis; Garantia:
12 meses.
Marca: Frilux RF-064 ESP
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4.700,00
Ata de Registro de Preços n.º 153/19
Empresa: R.F. GORY COMERCIAL LTDA
Item: 06
Descrição: Espremedor de frutas industrial. Automático; Desmontável;
Jarra com capacidade para 01 litro; Corpo: Aço inox; Base: Nylon;
Bico, tampa, peneira e copo em alumínio; Castanhas: PS; Potência
mínima: 250 w; Voltagem: 220 v; Acionamento: chave liga/desliga;
Manual; Base antiderrapante; Certificado pelo INMETRO; Garantia:
06 meses.
Marca: Tron
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 280,00
Ata de Registro de Preços n.º 154/19
Empresa: SULMATEL – COMERCIO
EQUIPAMENTOS EIRELI

DE

MATERIAIS

E

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Descrição: Fórmula para nutrição oral específica para pacientes
oncológicos. Fórmula de nutrição oral específica para pacientes
oncológicos, suplemento oral líquido hiperproteico, hipercalórico de
1,5 a 1,6 cal/ml, contendo óleo de peixe na composição, isento de
lactose e glúten. Acondicionamento: embalagem tetra-pak contendo de
125 ml a 200 ml, sabores variados. Ref.: Forticare e Fresubin Lipid
Unidade: UN
Marca: Fresubin Lipid
Valor Unitário: R$ 9,58
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Valor Unitário: R$ 632,99

Item: 23
Descrição: Liquidificador tipo industrial. Capacidade 06 litros;
Baixa rotação; Corpo e copo em aço inox; Potência: 1.000w; Altura
aproximada: 667 mm; Profundidade do copo aproximada: 310 mm;
Voltagem: 110v; Produto certificado pelo INMETRO. Garantia: 12
meses.
Marca: Spolu SPL 050 AC
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 569,99

Item: 13
Descrição: Forno micro-ondas. Capacidade: 20 litros; Trava de
segurança; Painel digital; Com prato giratório; Medidas aproximadas:
Largura: 45,5 cm; altura: 26,4 cm; Comprimento: 35,3 cm. Peso: 11,9
kg. Potência: 700 w. Certificado pelo INMETRO. Voltagem: 110 v.
Manual de instruções em português; Garantia: 12 meses.
Marca: Midea Liva
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 420,49

Item: 24
Descrição: Liquidificador tipo industrial. Capacidade 10 litros;
Baixa rotação; Corpo e copo em aço inox; Potência: 1000w; Altura
aproximada: 917 mm; Profundidade do copo aproximada: 500 mm;
Voltagem: 110v; Rotação mínima: 3500 RPM. Produto certificado pelo
INMETRO. Garantia: 12 meses.
Marca: Spolu SPL 052 AC
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 649,99

Item: 14
Descrição: Forno micro-ondas. Capacidade: 30 litros; Trava de
segurança; Painel digital; Com prato giratório; Medidas aproximadas:
largura: 53,9 cm; altura: 30 cm; Profundidade: 39,8 cm; Diâmetro
do prato: 315 mm. Peso: 16,4 kg. Potência: 900 w. Certificado pelo
INMETRO. Voltagem: 110 v. Manual de instruções em português;
Garantia: 12 meses.
Marca: Midea Liva
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 479,51

Item: 26
Descrição: Refrigerador duplex. Refrigerador 02 portas. Duplex; Frost
free; Degelo automático; Com 03 prateleiras de vidro; 01 gavetão
para armazenamento de frutas e verduras; Capacidade mínima de: 345
litros; Controle de temperatura eletrônico; Consumo de energia: Classe
A; Dimensões aproximadas do produto: (l x a x p): 61,9 x 176,1 x 69
cm; Cor: Branco. Voltagem: 110 v; Garantia: 12 meses.
Marca: Electrolux DFN 41
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.484,00

Item: 15
Descrição: Freezer. Freezer vertical. Capacidade mínima: 230
litros; Com 4 cestos transparentes deslizantes e removíveis; Trava
de segurança; Gavetão multiuso em acrílico transparente; Controle
de temperatura pelo painel frontal; Dreno de gelo; Pés reguláveis;
Voltagem 110 v; Cor: Branca; Dimensões aproximadas do produto - (l
x a x p): 61,6 x 153,9 x 69,1 cm. Manual de instruções em português;
Garantia: 12 meses.
Marca: Consul CVU26
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.999,95

Ata de Registro de Preços n.º 155/19
Empresa: TECNOLAR LTDA

Item: 16
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 –
em cm (a x l x p): 94,4 x 166,5x 69; Garantia: 12 meses.
Marca: Consul CHB53
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.999,95

Item: 18
Descrição: Geladeira industrial. 06 portas; Capacidade aproximada:
1.553 litros; Profundidade aproximada: 672 mm; Largura aproximada:
1.732mm; Altura aproximada: 2.024mm; Voltagem: 220v; Faixa
temperatura: +1° a +7°c; Frequência aproximada: 60hz; Refrigeração:
Ar forçado com serpentina aletada; Controle de temperatura: termostato;
Prateleiras: 04 níveis, aramadas, reguláveis; Material externo: aço inox
430; Material interno: portas: Aço galvanizado; Isolamento porta:
Espuma de poliuretano; Vedação porta: Através de caxeta magnética;
Prateleira: Aço com pintura eletrostática a pó; Pés reguláveis; Garantia:
12 meses.
Marca: Gelopar
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6.384,32

Item: 22
Descrição: Liquidificador tipo industrial. Capacidade 04 litros;
Alta rotação; Corpo e copo em aço inox; Potência: 1.200w; Altura
aproximada: 548 mm; Profundidade do copo aproximada: 268 mm;
Voltagem: 110v; Produto certificado pelo INMETRO. Garantia: 12
meses.
Marca: Spolu 064-X
Unidade: UN

Item: 09
Descrição: Fogão de piso 06 bocas. Mesa de inox selada; Com
acendimento automático; Forno com função autolimpante; Com luz no
forno; Capacidade do forno: 94 litros; Cor: Branco. Voltagem: 110 v.
Garantia: 12 meses.
Marca: Realce
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.400,00

Item: 21
Descrição: Liquidificador tipo industrial. Capacidade 02 litros; Alta
rotação; Corpo e copo em aço inox; Potência: 800w; Altura aproximada:
492 mm; Profundidade do copo aproximada: 225 mm; Voltagem: 110v;
Produto certificado pelo INMETRO. Garantia: 12 meses.
Marca: Usifaz

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Item: 12
Descrição: Forno. Forno elétrico. Capacidade mínima 46 litros; Em
aço inox; Porta de vidro temperado; Bandeja para resíduos; Prateleira
removível; Voltagem: 110 v; Potência mínima: 1750 w; Lâmpada
interna; Isolamento térmico; Temperatura entre 50 à 300 graus;
Medidas aproximadas: Altura: 41 cm; largura: 52 cm; profundidade:
50 cm; Peso aproximado: 10,40 kg. Garantia: 12 meses.
Marca: Layr Cristal Plus Advanced
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 679,99
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PROCESSO N.º 01.280/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/19

Item: 28
Descrição: Secadora de roupas. Secadora de piso; Com 6 programas de
secagem; Gabinete aço galvanizado e cesto em inox; Filtro pega fiapos;
Capacidade: 10 kg de roupa centrifugada; Porta 180º; Abertura da porta
frontal; Tampo de vidro temperado; Com trava de segurança; Com
pés niveladores; Cor Branca. Voltagem: 220v. Medidas aproximadas:
84,00 cm de altura, 59,50 cm de largura, 56,20 cm de profundidade.
Garantia: 12 meses
Marca: Midea
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.555,66
PROCESSO N.º 00.044/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de veículo 0
km, destinados ao uso da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de
Segurança Pública, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.
Ata de Registro de Preços n.º 156/19
Empresa: ARTHA EMPREENDIMENTOS,
LOCAÇÕES – EIRELI.

COMERCIO

E

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviço de
agendamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com
seguro viagem incluso e hospedagem em hotéis categoria III e IV,
destinadas ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, de forma
parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/03/2020).
Órgão Gerenciador: Gabinete do Prefeito
Ata de Registro de Preços n.º 158/19
Empresa: FACTO TURISMO EIRELI.
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Taxa de agenciamento de hospedagem. Prestação de
serviço por intermédio de operadora ou agência de turismo, para
cotação, reserva e fornecimento de hospedagem em hotéis categoria
III e IV estrelas, conforme classificação do ministério do turismo,
em apartamentos single ou duplo, sendo diárias com café da manhã
incluso, para atender servidores desta prefeitura, mediante pagamento
do valor de agenciamento.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 0,01

Lote: 02
Descrição: Veículo tipo SUV. Motor mínimo 1.6, com injeção
eletrônica, tipo de carroceria SUV, tração dianteira, câmbio manual,
bicombustível: gasolina/álcool, 5 portas, direção hidráulica, ou
elétrica, ar-condicionado, air-bag para motorista e passageiro, ferio
abs, porta-malas não inferior a 460 litros para transporte de detidos,
vidros dianteiros, elétricos e cor branca. Garantia mínima de 12 meses.
Ano de fabricação mínimo 2018.
Unidade: UN
Marca: Renault
Valor Unitário: R$ 72.500,00

Item: 02
Descrição: Taxa de agenciamento de passagem aérea. Prestação
de serviço por intermédio de operadora ou agência de viagens, para
cotação, reserva e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas
nacionais e ou internacionais, por meio de atendimento remoto
(e-mail, telefone ou plataforma de consultas / reservas utilizada pela
empresa vencedora, para consulta junto as companhias aéreas). em
sendo viagens internacionais, com seguro e em classe econômica.
para atender servidores desta prefeitura, com as respectivas bagagens,
atendendo às normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC,
mediante pagamento do valor de agenciamento.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 0,01

Ata de Registro de Preços n.º 157/19
Empresa: IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA.

PROCESSO N.º 39.566/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/19

Lote: 01
Descrição: Veículo tipo SUV. Motor mínimo 1.6 com injeção
eletrônica, tipo de carroceria SUV, tração 4x4, câmbio manual,
bicombustível: gasolina/álcool, 5 portas, direção hidráulica, ou elétrica,
ar-condicionado, air-bag para motorista e passageiro, ferio abs, vidros
dianteiros, elétricos e cor branca. Garantia mínima de 12 meses. Ano
de fabricação 2018 ou superior.
Unidade: UN
Marca: Renault
Valor Unitário: R$ 87.800,00

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de cestas
básicas, destinadas às pessoas vulneráveis do município, com entregas
parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social.

Lote: 03
Descrição: Veículo tipo SUV. Motor mínimo 2.0 com injeção
eletrônica, tipo de carroceria SUV, tração dianteira, câmbio manual,
bicombustível: gasolina/álcool, 5 portas, direção hidráulica, ou elétrica,
ar-condicionado, air-bag para motorista e passageiro, ferio abs, vidros
dianteiros elétricos e cor branca. Garantia mínima de 12 meses. Ano de
fabricação mínimo 2018.
Unidade: UN
Marca: Renault
Valor Unitário: R$ 84.400,00

Ata de Registro de Preços n.º 159/19
Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
Lote: 01
Descrição: Cesta básica: 02 pacotes de macarrão com ovos tipo parafuso/
espaguete: ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecido com
ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corante natural (urucum e/ou
cúrcuma), isento de amido de milho e farinha de trigo tipo 2. embalagem
primária: pacotes com capacidade mínima de 500grs. validade mínima
de 12 meses. marca: Paulista; 01 pacote de achocolatado em pó.
Ingredientes: açúcar, cacau, maltodextrina, estabilizante lecitina de
soja. Embalagem: pacotes com capacidade 400grs. validade mínima de
06 meses. marca: Showcau; 10 kg de arroz tipo agulhinha. Arroz tipo
agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo1, sem sujidades. Embalagem
primária: pacotes contendo 05 quilos. Validade mínima de 12 meses.

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 471,66
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PROCESSO N.º 38.951/18
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/19
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 26/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social.
Ata de Registro de Preços n.º 160/19
Empresa: A FACIO FERRO & CIA LTDA
Lote: 01
Descrição: Agregado de construção civil, reciclado e usinado.
Unidade:M3
Valor Unitário: R$ 21,00
PROCESSO N.º 35.663/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de lenços
umedecidos, destinadas ao uso dos alunos das creches da Rede

Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 161/19
Empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Lenço umedecido. Lenço umedecido – com 450 unidades.
Composição mínima: água purificada, lanolina, propilenoglicol,
cocoamido propil betaina, polisorbato 20, fragrância. Sem álcool.
Unidade: FR
Marca: Fiesta
Valor Unitário: R$ 5,12
Ata de Registro de Preços n.º 162/19
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO.
COTA RESERVADA
Lote: 01
Descrição: Lenço umedecido. Lenço umedecido – com 450 unidades.
Composição mínima: água purificada, lanolina, propilenoglicol,
cocoamido propil betaina, polisorbato 20, fragrância. Sem álcool.
Unidade: FR
Marca: Fiesta
Valor Unitário: R$ 5,50
PROCESSO N.º 35.654/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais
e equipamentos de processamento de dados, 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 27/03/2020).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial de Tecnologia da
Informação / Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 163/19
Empresa: CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 03
Descrição: Cabo de rede par trançado, cabo de rede utp categoria cat6
Gigalan. Cabo estruturado categoria cat6 para trafego de voz, dados e
imagem. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos
de cobre nu, 23 awg, isolados em polietileno de alta densidade com
diâmetro nominal 1.0mm, capa externa em PVC não propagante à chama
cm, na cor azul ou vermelha. Marcação sequencial métrica decrescente
(305 – 0 m) com gravação de dia/mês/ano – hora de fabricação,
proporcionando rastreamento do lote. Atender a diretiva rohs (metais
pesados). Normas padrão tia-568-c.2 e seus complementos, ISO/IEC
11801, ABNT NBR 14703, ABNT NBR 14705. Núcleo com elemento
central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados
atenda “comprovadamente” aos protocolos 10gbase-t, ieee 802.3an,
10 gb/s; 1000base-t, ieee 802.ab, 1000 mbps; 100base-tx, ieee 802.3u,
100 mbps; 100base-t4, ieee 802.3u,100 mbps; 10base-t, ieee802.3, 10
mbps; power over ethernet, ieee 802.3af, metragem do cabo na caixa:
305 metros
Unidade: CX
Marca: Furukawa

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Marca: Sereno; 01 kg de sal refinado extra, iodado, composição: sal
refinado extra, iodato de potássio, anti-umectantes (ferrocianeto de
sódio e dióxido de silício). embalagem primária: pacotes de polietileno
de 01(um)quilo. validade indeterminado. marca: Cisne; 02 frascos de
óleo de soja tipo 1; embalagem primária: garrafa pet contendo 900 ml.
validade mínima 5 meses. marca: Vila Velha; 03 kg de açúcar refinado,
embalagem primária: pacotes de polietileno contendo 01(um)quilo.
validade mínima de 12 meses. marca: Caravelas; 01 pacote de fubá
mimoso, farinha fina de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico
(vitamina b9).embalagem primária: pacotes de polietileno com 500gr.
validade mínima de 6 meses. marca: Zanin; 1 pacote de café em pó,
café torrado e moído tipo tradicional, deverá conter selo de pureza
ABIC – embalagem primária: pacotes de 500 g. marca: Brasil; 03 kg
de feijão carioquinha. Classe cores, grupo 1 comum. Característica do
produto: deverá ser novo, de cor característica, de formato e tamanho
naturais, maduros, limpos e secos, isentos de impurezas e materiais
estranhos. Embalagem: pacotes contendo 1 kg. Marca: Dona Pepa; 02
pacotes de bolacha tipo cream-cracker. Ingredientes básicos: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar,
sal, emulsificante, fermentos químicos. Embalagem primária: pacote
com 200 grs. Validade mínima: 6 meses. Marca: Renata; 02 latas de
sardinha em óleo comestível. Ingredientes básicos: sardinha, água,
óleo comestível e sal. Embalagem primária: lata com 125 gr. Validade
mínima: 6 meses. Marca: Pescador; 02 pacotes ou latas de leite em
pó integral, ingredientes básicos: leite integral, emulsificante lecitina
de soja. deverá ser fortificado com vitaminas. Embalagem primária:
pacote metalizado ou lata com capacidade para 400 g. validade mínima:
12 meses. marca: Romano; 01 pacote de farinha de trigo, farinha de
trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem: pacotes
plásticos com 01 k. marca: Nonita; 01 pacote de goiabada, ingredientes
básicos: goiaba ou polpa de goiaba, açúcar e acidulante. embalagem:
pacotes de 400 g. marca: Anhembi; 01 pacote de extrato de tomate,
descrição do produto: concentrado de tomate por processo tecnológico,
preparado com frutos maduros selecionados, sem pele, sem sementes,
isentos de sujidades e fermentação. ingredientes básicos: tomate, açúcar
e sal. embalagem primária: latas de 340 g. validade mínima de 180
dias. marca: Olé. Obs.: a cesta básica deverá ser entrega em embalagem
plástica reforçada, constando as seguintes informações: embalado em:
___/___/___ (dia/mês/ano); consumir até. ___/___/____(dia/mês/ano).
Consumo Estimado Anual: 4.200
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 82,90
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Lote: 05
Descrição: Hd externo, especificação de hd externo usb 1 tb – 5200
rpm – portátil; capacidade mínima:1tb; velocidade: 5200 rpm,
no mínimo; interface: usb 3.0 (compatível com usb 2.0); taxa de
transferência: 5 mbps; tempo médio de busca: 12 m/s; cabo de conexão
usb; alimentação: direto da porta usb; technologia plugplay e hot plug.
Unidade: UN
Marca: Seagate
Valor Unitário: R$ 235,00
Lote: 10
Descrição: Mouse pad com apoio de pulso a base de espuma. Mouse
pad: com apoio de pulso a base de gel que cumpra com a certificação
da NR 17 fornecido pela portaria 3751 de 23 de novembro de 1990 do
ministério da previdência social.
Unidade: UN
Marca: Multilaser
Valor Unitário: R$ 19,00
Lote: 12
Descrição: Pente de memória. Pente de memória DDRII 800mhz de
2gb.
Unidade: UN
Marca: Kingston
Valor Unitário: R$ 73,50
Ata de Registro de Preços n.º 164/19
Empresa: CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 07
Descrição: Impressora térmica para impressão de código de barra, com
as seguintes especificações técnicas: transferência térmica e térmica
direta; resolução 203 dpi (8 pontos por milímetro); velocidade de
impressão de 4” por segundo (102 mm por segundo); largura máxima
de impressão de 4,09” (104 mm); comprimento máximo por etiqueta
11” (279 mm) com memória standar e 22” (558 mm) com expansão
de 512 kbytes; 512 kbytes de memória ram; 1 mbyte de memória
flash; interfaces usb; serial e paralela; exclusivo processador dedicado;
compartimento interno para armazenamento de um rolo de etiquetas de
5” (127 mm) ribbon: tipos: cera, cera / resina ou resina; comprimento
máximo: 2.559” (65 metros); largura: de 1,3” (33 mm) até 4,3” (109
mm); diâmetro interno do rolo: 0,5” (12,7 mm); diâmetro externo
máximo do rolo: 1,3” (33 mm). Etiquetas: capacidade máxima do rolo:
5” (127 mm) de diâmetro externo; diâmetro interno do rolo: 1” (25,4
mm) ou 1,5” (38 mm); espessura das etiquetas: 0,003” (0,08 mm) até
0,0075” (0,18 mm). Linguagem de programação e facilidades: EPL 2
(Eltron Programming Language 2); suporte a campos variáveis (até
100); suporte a contadores (até 10); operações de adição e subtração
nos campos variáveis; relatórios de “status”; memória separada para
formatos, fontes e gráficos; suporte a modo “line” set de caracteres
e fontes: set de caracteres internacionais com suporte ao caracter
euro e aos seguintes code pages: dos: 437, 737, 850, 851, 855, 857,
860, 861, 862, 863, 865, 866 e 869. Windows: 1250, 1251, 1252,
1253, 1254, 1255, 1256 e 1257; 5 fontes bit mapped alfanuméricas;
fontes expansíveis na horizontal e na vertical até 8x; possibilidade de
download de fontes especiais (soft font); armazenamento de soft fonts
na memória flash; possibilidade de impressão nos modos normal e
reverso; quatro diferentes orientações de impressão: 0, 90, 180 e 270
graus. Gráficos: quaisquer gráficos definidos pelo usuário no formato
PCX (1 bit por pixel); funções para geração de linhas, quadros, etc.;
logotipos especiais customizados. Código de barras unidimensionais:
UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8; UPC-A E EAN-13 com 2 ou

5 dígitos suplementares; 2 de 5 intercalado; codabar; code 39; code
93; code 128 subset a, b e c automáticos; code UCC / EAN 128;
postnet; plessey; german post code; japanese postnet código de barras
bidimensionais: PDF-417; macro PDF-417; maxicode (modos 2, 3,
4, 6); drives e softwares. sensores de mídia: transmissivo; reflexivo.
interfaces para comunicação: serial rs-232 (db9); paralela centronics.
características físicas: altura: 6,8” (173 mm); largura: 7,9” (200 mm);
profundidade: 9,75” (248 mm); peso: 3,2 lbs (1,4 kg), sem cabos
/ fonte; copos em abs, com paredes duplas. características elétricas:
fonte externa de 100 a 240 vac, 50 / 60 hz.
Unidade: UN
Marca: TSC
Valor Unitário: 1.147,77
Ata de Registro de Preços n.º 165/19
Empresa: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 09
Descrição: Mouse óptico padrão usb. Mouse óptico usb. Mouse
óptico: com conector usb 2.0 ou superior (não será aceito adaptador),
compatível com o padrão intelimouse (com botão scroll) e resolução
mínima de 800 dpis por hardware. Observações: comprimento mínimo
do cabo: 1,20 m, anatomia que permita uma fácil utilização para destros
e canhotos. Garantia de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Fortrek
Valor Unitário: R$ 10,89
Lote: 13
Descrição: Teclado padrão ABNT2 usb, padrão ABNT2 usb, teclado
usb: padrão: abnt2 composto, de no mínimo, 107 teclas (at enhanced);
encaixe para redução do nível de ruídos, teclas de atalho para no
mínimo, Windows e internet, teclas com maior durabilidade (impressas
a laser), resistente a respingos, cor: preto ou cinza, comprimento
mínimo do cabo: 1,35 m, compatibilidade: Windows XP/ vista /10 ou
versões posteriores. Garantia mínima de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Fortrek
Valor Unitário: R$ 25,90
Ata de Registro de Preços n.º 167/19
Empresa: VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES – COMERCIAL
LTDA.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 04
Descrição: Fonte. Fonte de alimentação potência 400 watts reais(ou
superior), - alimentação: bivolt; conectores: — 01 placa-mãe atx (20+4
pinos); — 01 cpu (4 pinos); — 02 sata(ou mais); — 02 ATA/IDE (ou
mais); — 01 pci-express (6 pinos).
Unidade: UN
Marca: Knup KP-522
Valor Unitário: R$ 99,00
Lote: 06
Descrição: Hd interno, especificações técnicas: - aplicação: desktop;
- padrão: 3,5”; - capacidade: 1tb (terabyte); - velocidade: 7.200rpm; interface padrão: sata III 6gb/s; conectores: - 1x sata (7 pinos – fêmea
– p/ dados); - 1x sata (15 pinos – fêmea – p/ energia).
Unidade: UN
Marca: Wester Digital WD10EZRX
Valor Unitário: R$ 199,00

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
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Valor Unitário: R$ 650,00
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PROCESSO N.º 38.519/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de EPI,
destinado ao uso dos servidores em cumprimento a Lei 6514 Portaria
3214/1978-NR6-MTE, da Secretaria de Recursos humanos, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos.
Ata de Registro de Preços n.º 168/19
Empresa: ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
EIRELI
Lote: 08
Item: 54
Descrição: Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30. Bloqueador solar
UVA/UVB FPS 30; UVA igual ou superior a 1/3 de UVB. Contra a
ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB emitidas
pelas radiações solares, Oil Free, ou seja, não oleoso, produto não
comedogênico, dermatologicamente testado, hipoalergênico, com
vitamina “E”, isento de paba, uso profissional, produto com registro
no ministério da saúde. Embalagem bisnaga de 120 gramas. Possuir
validade mínima do produto de um ano a contar da data da entrega.
Marca: Alg Sun
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,30
Item: 55
Descrição: Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30 com repelente.
Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30.Com repelente de insetos.
UVA igual ou superior a 1/3 de UVB. Contra a ação nociva dos
raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações
solares, Oil Free, ou seja, não oleoso, produto não comedogênico,
dermatologicamente testado, hipoalergênico, com vitamina “E”, isento
de paba, uso profissional, produto com registro no ministério da saúde.
Embalagem bisnaga de 120 gramas. Possuir validade mínima do
produto de um ano a contar da data da entrega.
Marca: Alg Sun Multi
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 8,26
Ata de Registro de Preços n.º 169/19
Empresa: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Lote: 07
Item: 50
Descrição: Respirador purificador de ar – partículas PFF1. Respirador
purificador de ar – partículas PFF1. filtrante para partículas PFF1 (s),
peça semifacial formato dobrável, com válvula para exalação. Proteção
contra poeiras e névoas. O equipamento deverá apresentar o selo
de marcação do INMETRO. O produto deve possuir certificado de

aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Camper
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,29
Item: 51
Descrição: Respirador purificador de ar – partículas PFF2. Respirador
purificador de ar – Partículas PFF2. filtrante para partículas PFF2 (s),
peça semifacial formato dobrável, proteção contra poeiras, névoas e
fumos. Com válvula para exalação. O equipamento deverá apresentar o
selo de marcação do INMETRO.O produto deve possuir certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Camper
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,62
Item: 52
Descrição: Respirador purificador de ar – partículas PFF2 N95.
Respirador purificador de ar – partículas PFF2-N95. Filtrante para
partículas PFF2 (s), peça semifacial formato dobrável, proteção contra
poeiras, névoas, fumos. Contendo válvula de exalação. O equipamento
deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO. O produto deve
possuir certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego
válido no momento da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA
em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Camper
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,76
Item: 53
Descrição: Respirador purificador de ar – partículas PFF2 VO.
Respirador purificador de ar – partículas PFF2. filtrante para partículas
PFF2 (SL), peça semifacial formato dobrável, proteção contra poeiras,
névoas, fumos e vapores orgânicos em baixa concentração. Com
carvão ativado. Com válvula para exalação. O equipamento deverá
apresentar o selo de marcação do INMETRO.O produto deve possuir
certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido
no momento da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em
caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Camper
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,94
Ata de Registro de Preços n.º 170/19
Empresa:
NACIONAL
SAFETY
SEGURANÇA LTDA

EQUIPAMENTOS

DE

Lote: 01
Item: 01
Descrição: Luva de segurança contra agentes químicos. Luva de
segurança contra agentes químicos confeccionada em PVC, com forro
interno de tecido de algodão, com palma áspera; Comprimento total 36
cm. O produto deve possuir certificado de aprovação do ministério do
trabalho e emprego válido no momento da licitação e no ato da entrega.
Marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Plastcor
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 9,15
Item: 02
Descrição: Luva de segurança de malha com palma de látex

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Lote: 11
Descrição: Pen drive. Pen drive 2.0, regravável; capacidades: 32gb;
velocidade: não inferior a 10mb/s de leitura, 5mb/s de gravação, taxa
de transferência mínima de 45 mb/s; dimensões: “não superiores” a 76
mm x 30 mm x 17 mm; led indicador de uso; interface: mínima usb
2.0. Sistema requerido (compatibilidade): Windows XP, 7 e 10; Mac os
v.10.5.x+ (ou superior); Linux v.2.6.x+ (ou superior); itens inclusos: 1
x pen drive original em embalagem própria lacrada no blister.
Unidade: UN
Marca: Sandisk Cruzer Blade
Valor Unitário: R$ 24,00
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Item: 03
Descrição: Luva de segurança de malha com palma de látex
antiderrapante tam.GG. Luva de segurança de malha com palma de
látex antiderrapante, Tamanho GG (10). Confeccionada em malha
de algodão. revestimento em látex natural na palma, dedos, dorso
ou parte do dorso, acabamento antiderrapante, punho em malha de
algodão. o produto deve possuir certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da
entrega. marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Volk
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 6,08
Item: 04
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. G. Luva de
segurança em borracha nitrílica tamanho G, com ou sem revestimento
interno em flocos de algodão, clorinada, comprimento total 33 cm.
Formato anatômico, antialérgica, palma antiderrapante. Resistência
química: classe A (tipo 2, agressivos básicos), classe B (detergentes,
sabões, amoníaco e similares), classe C (tipo 1 – hidrocarbonetos
alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 – álcoois, tipo
4 – éteres, tipo 5 – cetonas). O produto deve possuir certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Talge
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 4,86
Item: 05
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. GG. Luva de
segurança em borracha nitrílica tamanho GG, com ou sem revestimento
interno em flocos de algodão, clorinada, comprimento total 33 cm.
Formato anatômico, antialérgica, palma antiderrapante. resistência
química: Classe A (tipo 2, agressivos básicos), classe B (detergentes,
sabões, amoníaco e similares), classe C (tipo 1 – hidrocarbonetos
alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 – álcoois, tipo
4 – éteres, tipo 5 – cetonas). O produto deve possuir certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Talge
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 5,98
Item: 06
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. M. Luva de
segurança em borracha nitrílica tamanho M, com ou sem revestimento
interno em flocos de algodão, clorinada, comprimento total 33 cm.
Formato anatômico, antialérgica, palma antiderrapante. resistência
química: classe A (tipo 2, agressivos básicos), classe B (detergentes,
sabões, amoníaco e similares), classe C (tipo 1 – hidrocarbonetos
alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 – álcoois, tipo
4 – éteres, tipo 5 – cetonas). O produto deve possuir certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da

licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Talge
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 4,86
Item: 07
Descrição: Luva de segurança em borracha nitrílica tam. P. Luva de
segurança em borracha nitrílica tamanho P, com ou sem revestimento
interno em flocos de algodão, comprimento total 33 cm. Formato
anatômico, antialérgica, palma antiderrapante. resistência química:
classe A (tipo 2, agressivos básicos), classe B (detergentes, sabões,
amoníaco e similares), classe C (tipo 1 – hidrocarbonetos alifáticos,
tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 – álcoois, tipo 4 – éteres,
tipo 5 – cetonas). O produto deve possuir certificado de aprovação do
Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e
no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis
no EPI.
Marca: Talge
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 4,86
Item: 08
Descrição: Luva de segurança em malha 04 fios. Luva de segurança em
malha 04 fios confeccionada em 4 fios de algodão cardado 100% ne08, com pigmentos PVC na palma. Acabamento em overloque e punho
com elástico. Tamanho único. O produto deve possuir certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Volk
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 2,06
Item: 09
Descrição: Luva de segurança tricotada. Em ponto meia com dois fios
de fibra sintética, alma interna contendo no mínimo dois fios de aço
inoxidável. Punho 7 cm. Nível de desempenho 5 para resistência ao
corte por lâmina. tamanho M. O produto deve possuir certificado de
aprovação do ministério do trabalho e emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Gamiluva
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 33,24
Item: 10
Descrição: Luva de segurança tricotada. Em ponto meia com dois fios
de fibra sintética, alma interna contendo no mínimo dois fios de aço
inoxidável. Punho 7 cm. nível de desempenho 5 para resistência ao
corte por lâmina. tamanho p. o produto deve possuir certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Gamiluva
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 33,24
Lote: 02
Item: 11
Descrição: Vestimenta de segurança tipo capa de chuva tm. EXG.
Confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão
no fechamento. Cor amarela. O produto deve possuir certificado de
aprovação do ministério do trabalho e emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
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antiderrapante tam.G. Luva de segurança de malha com palma de látex
antiderrapante, tamanho G (9). Confeccionada em malha de algodão.
Revestimento em látex natural na palma, dedos, dorso ou parte do
dorso, acabamento antiderrapante, punho em malha de algodão.
O produto deve possuir certificado de aprovação do ministério do
trabalho e emprego válido no momento da licitação e no ato da entrega.
Marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Volk
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 6,75
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Item: 12
Descrição: Vestimenta de segurança tipo capa de chuva tm. EG.
Confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão
no fechamento. Cor amarela. O produto deve possuir certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 16,30
Item: 13
Descrição: Vestimenta de segurança tipo capa de chuva tm. G.
Confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão
no fechamento. Cor amarela. O produto deve possuir certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 16,30
Item: 14
Descrição: Vestimenta de segurança tipo capa de chuva tm. GG.
Confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão
no fechamento. Cor amarela. O produto deve possuir certificado de
aprovação do ministério do trabalho e emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 16,30
Item: 15
Descrição: Vestimenta de segurança tipo capa de chuva tm. M.
Confeccionada em PVC, forrada, com manga, capuz e botões de pressão
no fechamento. Cor amarela. O produto deve possuir certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 16,27

poliéster, com três tiras do mesmo material para ajuste no pescoço
e cintura. Largura aproximada 70 cm. Comprimento aproximado 1
metro. Disponível na cor preta. O produto deve possuir certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido no momento da
licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis
e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,09
Lote: 06
Item: 39
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato n.34. Fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etilvinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica). Na cor branca. Palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior. Solado de borracha
antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com
solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol,
resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do
salto. Certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho e
emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos
e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de
água válido durante o período da licitação e no ato da entrega. em
atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Work Flex
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 54,20
Item: 40
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato n.35. Fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca. Palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior. Solado de borracha
antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com
solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol,
resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do
salto. Certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho e
emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos
e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de
água válido durante o período da licitação e no ato da entrega. em
atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Work Flex
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 54,22

Item: 16
Descrição: Vestimenta de segurança tipo avental de PVC branco.
Confeccionado em tecido sintético PVC forrado com tecido de
poliéster, com três tiras do mesmo material para ajuste no pescoço
e cintura. Largura aproximada 70 cm. Comprimento aproximado 1
metro. O produto deve possuir certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho e Emprego válido no momento da licitação e no ato da
entrega. Marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,09

Item: 41
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato n.36. Fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em eva (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca. Palmilha em
eva removível contendo tecido na parte superior. solado de borracha
antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com
solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol,
resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do
salto. certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho e
emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos
e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de
água válido durante o período da licitação e no ato da entrega. Em
atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Work Flex
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 54,30

Item: 17
Descrição: Vestimenta de segurança tipo avental de PVC preto.
Confeccionado em tecido sintético PVC, forrado com tecido de

Item: 42
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato n.37. Fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etilvinil

Lote: 03

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
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e visíveis no EPI.
Marca: Brascamp
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 16,30
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Item: 43
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato n.38. Fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca. Palmilha em
eva removível contendo tecido na parte superior. Solado de borracha
antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com
solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol,
resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do
salto. certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho e
emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos
e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso
de água válido durante o período da licitação e no ato da entrega. em
atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Work Flex
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 54,30
Item: 44
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato n.39. Fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca. Palmilha em
eva removível contendo tecido na parte superior. Solado de borracha
antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com
solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol,
resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do
salto. Certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho e
emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos
e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de
água válido durante o período da licitação e no ato da entrega. em
atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Work Flex
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 54,30
Item: 45
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato n.40. Fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca. Palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior. Solado de borracha
antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com
solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol,
resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do
salto. Certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos
e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de
água válido durante o período da licitação e no ato da entrega. em
atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Work Flex
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 54,30
Item: 46

Descrição: Calçado de segurança tipo sapato n.41. Fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca. Palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior. Solado de borracha
antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com
solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol,
resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do
salto. Certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho e
emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos
e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de
água válido durante o período da licitação e no ato da entrega. em
atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Work Flex
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 54,30
Item: 47
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato n.42. Fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR(borracha termoplástica) na cor branca. Palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior. Solado de borracha
antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com
solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol,
resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do
salto. Certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho e
emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos
e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de
água válido durante o período da licitação e no ato da entrega. em
atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Work Flex
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 54,30
Item: 48
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato n.43. Fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca. Palmilha em
EVA removível contendo tecido na parte superior. Solado de borracha
antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto. certificado de aprovação emitido pelo ministério do
trabalho e emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com
uso de água válido durante o período da licitação e no ato da entrega.
em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Work Flex
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 54,30
Item: 49
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato n.44. Fechado na parte do
calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil
acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca. Palmilha em
eva removível contendo tecido na parte superior. Solado de borracha
antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com
solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol,
resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do
salto. Certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho e
emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos
e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de
água válido durante o período da licitação e no ato da entrega. Em
atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Work Flex
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 54,30
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acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca. Palmilha em
eva removível contendo tecido na parte superior. solado de borracha
antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com
solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol,
resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do
salto. Certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho e
emprego para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos
e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de
água válido durante o período da licitação e no ato da entrega. Em
atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Marca: Work Flex
Unidade: PR
Valor Unitário: R$ 54,30
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Item: 56
Descrição: Creme protetor de segurança. Creme protetor de segurança
– Grupo 3 proteção contra produtos químicos diversos: óleos, graxas,
tintas, solventes, cimento, cal, argamassa, colas entre outros. Produto
com registro no Ministério da Saúde. Embalagem bisnaga de 200
gramas. Apresentar certificado de aprovação – CA expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego válido no período da licitação e no
ato da entrega. Produto com validade mínima de um ano a contar da
data da entrega.
Marca: Nutriex
Unidade: BS
Valor Unitário: R$ 7,50
Lote: 10
Item: 57
Descrição: Protetor auricular concha. Protetor auditivo contendo
dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas
extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco.
Atenuação mínima NRRSF 15 DB. O produto deve possuir certificado
de aprovação do ministério do trabalho e emprego válido no momento
da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres
indeléveis e visíveis no EPI.
Marca: Protect
Unidade: PC
Valor Unitário: R$ 16,99
Item: 58
Descrição: Protetor auricular silicone. Protetor auricular de inserção
com três flanges, confeccionado em silicone, com cordão. Embalagem
individual. Atenuação mínima NRRSF 14 DB. O produto deve possuir
certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego válido no
momento da licitação e no ato da entrega.
Marca: Prevent
Unidade: PC
Valor Unitário: R$ 1,10
PROCESSO N.º 24.655/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/19
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços na
implementação de exames laboratoriais constantes no Programa de
Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) da Prefeitura da
Estância de Atibaia, de forma parcelada, por um período de 12 meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos.
Ata de Registro de Preços n.º 420/19
Empresa: BRANCA E STAUT ANALISES CLINICAS LTDA
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Exame Laboratorial - Ácido Hipúrico.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 20,00
Item: 02
Descrição: Exame Laboratorial - Ácido Metil Hipúrico.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 20,00
Item: 03
Descrição: Exame Laboratorial - Ácido Tricloroacético.

Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 24,90

Item: 04
Descrição: Exame Laboratorial - Copro Parasitológico.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 9,60
Item: 05
Descrição: Exame Laboratorial - Coprocultura.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 16,99
Item: 06
Descrição: Exame Laboratorial - Glicemia.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 5,62
Item: 07
Descrição: Exame Laboratorial - Hemograma (Completo).
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 10,01
Item: 08
Descrição: Exame Laboratorial - Hepatite B - Anti-Hbs.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 28,00
Item: 09
Descrição: Exame Laboratorial - Toxicológico.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 213,33
Item: 10
Descrição: Exame Laboratorial - Vdlr.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 6,82
Item: 11
Descrição: Exame Laboratorial Alanino Aminotransferase - Tgp.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 5,02
Item: 12
Descrição: Exame Laboratorial Aspartato Aminotransferase - Tgo.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 5,02
Item: 13
Descrição: Exame Laboratorial Chumbo Sanguíneo.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 24,56
Item: 14
Descrição: Exame Laboratorial Creatinina.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 4,95
Item: 15
Descrição: Exame Laboratorial Hepatite C Anti Hcv.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 47,00
Item: 16
Descrição: Exame Laboratorial Hepatite Hbs Ag.
Unidade: SE

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
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PROCESSO N.º 23.121/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 132/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de pneus,
destinados ao uso dos veículos leves, pesados e maquinários, de
diversas Secretarias desta Prefeitura com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 02/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 421/19
Empresa: CHEVROMAIS – COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS
E LUBRIFICANTES LTDA
Item: 02
Descrição: Pneu 14/9/24 8 lonas rolo compactador.
Marca: Forwerunner R1
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2.100,00
Item: 06
Descrição: Pneu 900 x 20, 14 lonas, tipo/mod borrachudo convencional.
Marca: Westlake CL946
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.039,99
Ata de Registro de Preços n.º 422/19
Empresa: EL ELYON PNEUS EIRELI
Item: 04
Descrição: Pneu 3.00-21 tipo/modelo convencional moto.
Marca: Maggion-Viper
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 110,00
Item: 07
Descrição: Pneu 325/08 02 lonas para carregadeira de mão.
Marca: Maggion - MTF2
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 685,00
PROCESSO N.º 20.712/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 128/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de
expediente, de processamento de dados, calculadora de mesa e papel de
engenharia para impressora tipo plotter 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 08/09/2020).
Ata de Registro de Preços n.º 423/19
Empresa: COMERCIAL MILEUM EIRELI
Item: 07
Descrição: Caixa arquivo de plástico polionda azul. Tamanho
361x133x247mm. Ao ser montada as abas internas devem cobrir
totalmente as laterais.
Marca: Polibras
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,19
Item: 15
Descrição: Fita adesiva transparente 12 mm x 33 m.

Marca: Koretech
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 0,42

Item: 19
Descrição: Livro ata 100fls capa dura preta. Capa dura, cor preta –
folhas numeradas – tam. 206 x 300 mm.
Marca: Página BR
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,62
Item: 20
Descrição: Livro ata 200fls capa dura preta. Capa dura – cor preta –
folhas numeradas – tam. 206 x 300 mm.
Marca: Página BR
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 13,02
Item: 21
Descrição: Livro ponto ofício 04 assinaturas com 100 folhas. Formato
216 mm x 320 mm, 100 folhas, capa dura.
Marca: São Domingos
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 12,99
Item: 25
Descrição: Papel carbono preto. Caixa com 100 folhas.
Marca: Radex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 16,49
Item: 27
Descrição: Papel sulfite a4 pacote com 500 folhas 75 mg. Contendo 10
pacotes em cada caixa.
Marca: Ripax
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 159,97
Ata de Registro de Preços n.º 424/19
Empresa: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
Item: 02
Descrição: Apagador para quadro branco. Corpo em plástico de alta
resistência, superfície interna em espuma e base de feltro. Com suporte
para marcadores.
Marca: Starprint
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,88
Item: 03
Descrição: Bloco de recado autoadesivo – med. 38 x 50 mm. Formato:
38 mm x 50 mm. - bloco c/ 100 fls. - cor amarelo.
Marca: Colefacil
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 0,60
Item: 04
Descrição: Bobina térmica. Bobina em papel térmico para impressora
térmica de senhas – 1 via. Gramatura: 56 gramas. Cor: Amarela.
Material: Papel termossensível KPH 856 AM. Medindo: 57 mm de
largura x 40 m de comprimento. Caixa com 30 unidades.
Marca: Regispel
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 76,00
Item: 09

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
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Item: 10
Descrição: Caneta fluorescente ponta grossa amarelo. Caneta marca
texto, plástico, ponta chanfrada para destacar texto com linha grossa –
ponta de 3 à 5 mm. - cor amarelo. cx. com 12 un.
Marca: Lyke
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 10,50
Item: 11
Descrição: Caneta fluorescente ponta grossa rosa. Caneta marca texto,
plástico, ponta chanfrada para destacar texto com linha grossa – ponta
de 3 à 5 mm. - cor rosa - – cx. com 12 un.
Marca: Lyke
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 10,40
Item: 17
Descrição: Grampeador de mesa 26/6 c/ estrutura metálica. Grampeador
de papel de primeira qualidade. Material em estrutura metálica, base
plástica. Medidas aproximadas: 13 cm de comprimento. Largura: 4 cm.
Altura: 6 cm. Cor: preta. Grampo: 26/6 com capacidade mínima para
grampear 20 folhas de papel 75 g/m². Será realizado teste físico para
averiguar a capacidade e qualidade do produto.
Marca: Jocar
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 8,33
Item: 18
Descrição: Grampo para grampeador 26/6. Grampo galvanizado p/
grampeador 26/6 - cx. c/ 5000 un.
Marca: Dublin
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 2,13
Item: 24
Descrição: Marcador permanente p/ CD/DVD. Cor azul - ponta 1,0
mm.
Marca: BRW
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,30

Ata de Registro de Preços n.º 425/19
Empresa: IRINEU VALENTIM TONELOTTO
Item: 05
Descrição: Borracha branca com capa plástica. Composição: borracha
isenta de PVC, cargas inertes e pigmentos. Cinta plástica: Resinas
termoplásticas e pigmentos. Gravado na cinta a marca atóxica. Medidas
aproximadas: 43 x 29 x 13 mm. produto certificado pelo INMETRO.
Marca: Leo
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,50
Item: 06
Descrição: Caderno espiral 96 folhas. Caderno espiral 96 fl ¼; Capa
dura; Formato 140 mm x 202 mm.
Marca: Jandaia
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,47
Item: 08
Descrição: calculadora de mesa. 12 dígitos. 02 fontes de energia.
Autodesliga. Inclinação do visor. Legibilidade: Display grande.
Dimensões aprox.: 170 x 160 mm. Garantia de 06 meses. As
calculadoras devem acompanhar as pilhas já colocadas.
Marca: Classe
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,94
Item: 28
Descrição: Pasta suspensa. Pasta suspensa em fibra marmorizada e
plastificada. Cor: marrom. Caixa contendo 25 unidades. Fabricada
com papel kraft com no mínimo 350 gramas nas dimensões 360 x 240
mm, prendedor macho e fêmea em plástico transparente e etiqueta para
identificação com 6 posições para alojamento de visor, ponteiras para
arquivamento em metal com acabamento em ilhós nas extremidades
em plástico reforçado.
Marca: Dello
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 54,95
Ata de Registro de Preços n.º 426/19
Empresa: RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS EIRELI
Item: 12
Descrição: Etiqueta. Branca. Folha A4. Tamanho 25,4 mm x 63,5 mm.
Cada folha com 33 etiquetas. Caixa contendo 100 folhas. Total da caixa
3300 etiquetas. Cantos arredondados.
Marca: Clamar
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 24,30
Item: 23
Descrição: Marcador de página adesivo. Pacote com 05 blocos de 20
un. - 05 cores - tam. aprox. de 12 mm. x 48 mm. de comprimento.
Marca: BRW
Unidade: PT
Valor Unitário: R$ 3,00
Item: 29
Descrição: Percevejo latonado. Caixa com 100 unidades.
Marca: BRW
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 1,48
Ata de Registro de Preços n.º 427/19

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Descrição: Calculadora de mesa com bobina. Calculadora portátil
que funciona com energia elétrica, tela grande de LCD de 12 dígitos,
impressora de série de duas cores com pontuação, velocidade
aproximada de duas linhas por segundo, impressão de números positivos
no preto, números negativos em vermelho. função calendário permite
que data e hora sejam impressas, além de poder usar a calculadora
como relógio e calendário de mesa; as teclas de custo/sell/margem
permitem o cálculo correto do preço de custo, do preço de venda e
da margem de lucro; As teclas de imposto permitem cálculos fáceis
do imposto. mudar a modalidade do cálculo trabalha como o registo
de dinheiro. características: 12 dígitos grandes (15,5 mm de altura);
separador de milhar; 1 memória operativa independente; seletor para
operar a calculadora com impressão em papel ou somente utilizando o
visor; cálculo de custo, venda e margem; cálculo de média velocidade
de impressão: 2,0 linhas/segundo; impressão em duas cores: preta ou
vermelha; tabulador de casas decimais; inversão de sinal + / -; seletor de
arredondamento; teclas especiais para porcentagem, mark-up e duplo
zero; função calendário e relógio; cálculo de + tax / - tax; impressão de
data e horário; bobina de papel de 57 x 65 mm (acompanha uma bobina
de 10 m). dados técnicos: alimentação: fonte AC/DC 110v dimensões
(AXLXP): 5 x 15 x 23 cm. itens inclusos: calculadora el-1750v fonte
de alimentação AC/DC 110v.
Marca: Elgin
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 250,00
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Item: 01
Descrição: Alfinete colorido para mapa – tb. c/ 50 un.
Marca: Jocar
Unidade: TB
Valor Unitário: R$ 1,50
Item: 14
Descrição: Etiqueta em formulário contínuo 149 x 48,8 mm. 01
carreira. Caixa com 3.000 unidades.
Marca: Polifix
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 97,80
Item: 16
Descrição: Grafite HB 0,9 mm. Tubo com 12 peças.
Marca: Leo
Unidade: TB
Valor Unitário: R$ 0,38
Item: 22
Descrição: Livro protocolo de correspondência. Contendo 100 folhas,
- capa dura – formato: 160 x 220 mm.
Marca: SD
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,18
Item: 26
Descrição: Papel de engenharia para impressora tipo ploter. Modelo HP
designjet série T1100 – Tamanho: 914x100mm com bitola – 75 mm de
diâmetro de vão-livre.
Marca: VR Papeis
Unidade: BB
Valor Unitário: R$ 74,10
Ata de Registro de Preços n.º 428/19
Empresa: VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
E INFORMATICA EIRELI
Item: 30
Descrição: Toner. Compatíveis e originais para impressora HP laserjet
402 modelo 226A não podendo ser remanufaturado e nem recarregável.
Marca: Bravo/226A
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 44,85
Item: 31
Descrição: Toner. Compatível e original para a impressora HP
laserjet 401 e 425 modelo 80X não podendo ser recarregável e nem
remanufaturado.
Marca: Bravo/80X
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 33,78
PROCESSO N.º 39.695/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 133/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de E.P.I.,
destinado ao uso dos servidores desta Prefeitura, em cumprimento a lei
6514 Portaria 3.214/1978-NR6 e NR35-MTE, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria De Recursos Humanos.
Ata de Registro de Preços n.º 429/19
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Item: 01
Descrição: Cinturão de Segurança tipo Paraquedista – Dielétrico.
Confeccionado em material sintético Poliéster 45 mm de largura. Com
alta tenacidade, alta resistência, flexível e resistente a abrasão. Com
acolchoamento na região lombar, pernas/coxas. Dotado de 4 pontos de
ancoragem através de argolas em “D” em aço forjado e galvanizado.
contendo dois elementos de engate (argolas “D”) para conexão lateral
(trabalho de posicionamento), localizados na lateralmente na cintura.
uma argola “D” para conexão dorsal. UM ponto de conexão no peito/
peitoral. Dotado de seis fivelas duplas para regulagem/ajuste, ombros
peito cintura e pernas. As partes metálicas devem possuir revestimento
dielétrico. Equipamento em conformidade com a NBR 15836/10 ou
versão mais recente. Certificado de aprovação (CA) emitido e valido no
Ministério do Trabalho e Emprego. o produto deve possuir aprovação
do INMETRO.
Marca: MG Cinto CA 35.518 Ref. 1891D
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 829,00
Item: 02
Descrição: Cinturão de Segurança tipo Paraquedista. Confeccionado
em material sintético Poliéster 45 mm de largura. Com alta tenacidade,
alta resistência, flexível e resistente a abrasão. Com acolchoamento
na região lombar, pernas/coxas. Dotado de 4 pontos de ancoragem
através de argolas em “d” em aço forjado e galvanizado contendo dois
elementos de engate (argolas “D”) para conexão lateral (trabalho de
posicionamento), localizados na lateralmente na cintura. Uma argola
“D” para conexão dorsal. Um ponto de conexão no peito/peitoral.
Dotado de seis fivelas duplas para regulagem/ajuste ombros peito
cintura e pernas. Em conformidade com a NBR 15836/10 ou versão
mais recente. Certificado de aprovação (CA) emitido e valido no
Ministério do Trabalho e Emprego. O produto deve possuir aprovação
do INMETRO.
Marca: MG Cinto CA 35.521 Ref Mult. 1891
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 400,00
Item: 03
Descrição: Dispositivo Trava Quedas Autoblocante. Deslizante
confeccionado em aço para uso em corda poliamida de 12 mm com
prolongador em poliéster e mosquetão tipo gancho com dupla trava de
segurança. Deslizante para ascensão e descensão. Duplo travamento
no corpo. Trava de posicionamento. Alavanca de posicionamento para
subir e descer livremente. Conector em aço. Equipamento a ser utilizado
em conjunto com o cinturão de segurança tipo paraquedista dos lotes
01 e 02. O Trava Quedas deve estar de acordo com a especificação do
Certificado de Aprovação emitido pelo MTE do item 01 e 02 deste
lote. Atender a NBR 14626/10. O produto deve possuir aprovação do
INMETRO.
Marca: MG Cinto Multi 1886
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 278,00
Item: 04
Descrição: Talabarte de Posicionamento. Confeccionado em corda
de poliamida 14 mm, Revestido com mangueira contra atrito, com
regulador de distância inoxidável, Conector dupla trava e conector oval
fechamento com rosca. O conjunto cinturão de segurança e talabarte
de posicionamento devem estar de acordo com a especificação do
Certificado de Aprovação emitido pelo MTE. Em conformidade com
NBR 15835/2010 e NBR 15837/2010 ou versão atualizada. Compatível
com o item 1 e 2 do lote 1. O produto deve possuir aprovação do
INMETRO.
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Item: 05
Descrição: Talabarte Duplo em Y. Confeccionado em material sintético
poliéster, comprimento de 1 m compactado/comprimido e 1,30 m a
1,50 m distendido. Absorvedor de energia com gancho olhal dupla
trava abertura de 18 mm. Dotado de 2 mosquetões de segurança
confeccionados em aço, 55 mm. Com trava dupla, Fixados através
de costura reforçada a ser utilizado em conjunto com o cinturão de
segurança tipo paraquedista do lote 02. O talabarte em Y deve estar de
acordo com a especificação do Certificado de Aprovação emitido pelo
MTE do lote 02 e com a ABNT NBR 18834/10 ou versão mais recente.
O produto deve possuir aprovação do INMETRO.
Marca: MG Cinto Mult. 1892G
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 210,00
Item: 06
Descrição: Talabarte Duplo em Y Dielétrico. Confeccionado em
material sintético poliéster, Comprimento de 1 m compactado/
comprimido e 1,30 m a 1,50 m distendido. Absorvedor de energia com
gancho olhal dupla trava, abertura de 18 mm. Dotado de 2 mosquetões
de segurança confeccionados em aço, 55 mm com trava dupla, Fixados
através de costura reforçada a ser utilizado em conjunto com o cinturão
de segurança tipo paraquedista do lote 01. As partes metálicas devem
possuir revestimento dielétrico. O talabarte em Y deve estar de acordo
com a especificação do Certificado de Aprovação emitido pelo MTE
do lote 01 e com a ABNT NBR 18834/10 ou versão mais recente. O
produto deve possuir aprovação do INMETRO.
Marca: MG Cinto Mult. 2425
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 956,00
PROCESSO N.º 24.289/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de veículo tipo
furgão 0Km, destinado ao uso do Gabinete, Assessorias Coordenadorias
e demais Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, pelo
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/09/2020).
Órgão Gerenciador: Gabinete do Prefeito.
Ata de Registro de Preços n.º 430/19
Empresa: SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Veículo Tipo Furgão. Veículo Furgão Chassis Longo,
Teto Alto, cor branca, 0 km (zero-quilômetro); Motorização mínima
de 2.0L; Potência mínima de 130HP; Combustível: Diesel S10; Ano
de fabricação/modelo 2019 ou ano atual da compra; Cambio Manual
de no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) a ré; Vidros
dianteiros elétricos; Travas elétricas; Ar-condicionado; Capacidade
mínima de carga 13 m³; Direção hidráulica ou elétrica; Eixo Traseiro
Simples (rodeiro simples); Limpador de para-brisas com regulagem de
velocidades; Air Bag para motorista e passageiros; Sistema de Freios com
ABS; Lavadores de vidros; Possuir todos os acessórios e equipamentos
obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito; estar em
conformidade com: - CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) PROCONVE (programa de controle de poluição do ar para veículos
automotores) - CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) Serviços/Garantia: Revisões programadas de fábrica (no mínimo três)
referentes à garantia do veículo, já inclusos possíveis custos da revisão

de garantia por conta do Contratado; Garantia de, no mínimo, 12 (doze)
meses ou mínimo 100.000km (cem mil quilômetros).
Marca: Renault Master Extra Furgão L3h2
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 126.500,00
PROCESSO N.º 22.595/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 130/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material
odontológico – lista 02/2019, destinado 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 18/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação / Secretaria de Recursos
Humanos.
Ata de Registro de Preços n.º 431/19
Empresa: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI.
Item: 07
Descrição: Cabo de Bisturi Nº 3.
Marca: Fava
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,00
Item: 08
Descrição: Cimento Endodôntico a base de Hidróxido de Cálcio não
Resinoso. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Cimento
temporário para obturação de canal radicular. Composição: Hidróxido
de cálcio (38%); Sulfato de bário (38%); Iodofórmio (26%) veículo.
Embalagem: Seringa com Quantidade Máxima de 3 G com bicos
aplicadores.
Marca: Biodinâmica
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 19,00
Item: 10
Descrição: Ionômero de Vidro para Restauração Autopolimerizável.
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Composição
básica: 1. pó: Ionômero de vidro micronizado; Pigmentos(óxido de
ferro); Cargas(sílica e zircônio); Fluoretos(fluoreto de potássio); 2.
líquido: Ácido poliacrílico; Ácido tartárico; Água deionizada. Kit: 1
frasco de cimento em pó com no mínimo 10gr; 1 frasco de líquido com
no mínimo 8ml; 1 dosador para o pó; 1 bloco de espatulação.
Marca: Maxxion R
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 22,51
Ata de Registro de Preços n.º 432/19
Empresa: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Item: 01
Descrição: Babador Descartável. Confeccionado com dupla camada.1
camada de filme de polietileno atóxico.1 camada de papel absorvente,
100% fibras virgens de celulose. Sem adesivo. Impermeável.
Dimensões aproximadas e não inferiores a 30 cm x 40 cm. Embalagem
com quantidade não inferior a 100 unidades.
Marca: Hospflex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,16
Item: 02
Descrição: Bandeja Clínica. Com as seguintes especificações técnicas
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Marca: MG Cinto Mult. 0004B
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 158,00

55

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de dezembro de 2019 - n.º 2154 - Ano XXIII

56

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Item: 03
Descrição: Broca em Aço Carbide Cirúrgica Nº702HL. Cônica
denteada, haste longa para alta rotação. Blister com uma unidade.
Marca: Kavo
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,00
Item: 04
Descrição: Broca Diamantada A.R. Tronco Cônica Invertida N.1031.
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Confeccionada em
aço inoxidável. Grãos de diamante natural aglutinados sobre a haste
por processo eletrogalvânico. Haste regular. Polida e concêntrica.
Corte médio. Sanitizadas e esterilizadas. Instruções de manuseio na
embalagem. Embaladas individualmente em unidade.
Marca: Microdont
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,00
Item: 05
Descrição: Broca Diamantada A.R. Tronco Cônica Invertida N.1035.
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Confeccionada em
aço inoxidável. Grãos de diamante natural aglutinados sobre a haste
por processo eletrogalvânico. Haste regular. Polida e concêntrica.
Corte médio. Sanitizadas e esterilizadas. Instruções de manuseio na
embalagem. Embaladas individualmente em unidade.
Marca: Microdont
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,00
Item: 06
Descrição: Broca Maxi Cut Nº 1508 Baixa Rotação. Broca de carboneto
de tungstênio com corte cruzado regular azul. Embalagem com uma
unidade.
Marca: Dedeco CAON
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 59,80
Item: 09
Descrição: Escala de cor para restauração de resina. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Escala de cores dispostas de a1 a
d4 com dentes de cerâmica estratificados à mão. Guia de cores para
determinar com precisão a cor do dente do paciente.
Marca: Vita Wilcos
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 649,00
Item: 12
Descrição: Kit de acabamento grana fina e ultrafina. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável,
grãos de diamante natural aglutinados sobre a haste por processo
eletrogalvânico, formatos variados, haste regular, polida e concêntrica,
corte fino e ultrafino, compreende as brocas nº: 1190f; 2135f; 3118f;
3195f;1190ff;3168ff;3195ff, sanitizadas e esterilizadas, instruções de
manuseio na embalagem, apresentação em kit com 7 unidades.
Marca: Microdont
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 17,29
Item: 14
Descrição: Matriz de Aço 0,5 MM. Com as seguintes especificações

técnicas mínimas: Apresentada em bobinas, fabricado em aço
inoxidável maleável, disponível em largura de 5 mm, espessura de 0,05
mm.
Marca: Preven
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,66
Item: 15
Descrição: Pinça clínica para algodão Nº 317. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável,
monoangulada, textura na pegada, dimensões aproximadas 16,0 cm x
1,3 cm x 0,6 cm, embalada individualmente, garantia de no mínimo 10
anos de defeito de fabricação.
Marca: Cooperflex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,78
Item: 16
Descrição: Ponta diamantada nº1014 HL. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável,
grãos de diamante natural aglutinados sobre a haste por processo
eletrogalvânico, formato esférico, haste longa, polida e concêntrica,
corte médio, sanitizadas e esterilizadas instruções de manuseio na
embalagem, embaladas individualmente em unidade.
Marca: Microdont
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,00
Item: 17
Descrição: Régua Milimetrada. Régua milimetrada em alumínio para
medição de limas endodônticas na técnica de odontometria, 40 mm.
Marca: Maquira
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 10,06
Item: 18
Descrição: Rolete de Algodão Odontológico – 100 Un. Com as
seguintes especificações técnicas mínimas: Produzido com fibras 100%
naturais e selecionadas; Formato cilíndrico; Pacote com no mínimo
100 unidades.
Marca: Soft Plus Orlando ME
Unidade: PT
Valor Unitário: R$ 1,85
Item: 20
Descrição: Sonda Exploradora Nº 05. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável. Perfil octogonal.
Serrilhado paralelo ao cabo. Dimensões aproximadas 16.5 cm x 1 cm
x 0.5 cm. Embalado individualmente. Garantia de no mínimo 10 anos
de defeito de fabricação
Marca: Cooperflex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,68
Item: 21
Descrição: Tesoura Spencer. Com as seguintes especificações técnicas
mínimas: Para retirada de ponto; confeccionado em aço inoxidável;
tratamento térmico das peças; dimensão: comprimento entre 9 cm e 14
cm; cada peça deverá ter gravado: referência, logomarca do fabricante,
lote de fabricação para efeito de garantia; embalado individualmente;
garantia de no mínimo 10 anos contra defeitos de fabricação.
Marca: Cooperflex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 32,00
Ata de Registro de Preços n.º 433/19
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mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Dimensões aproximadas
e não inferiores = 22 cm x 12 cm x 1,5 cm.
Marca: Fami
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 19,50
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Empresa: DUPAC COMERCIAL EIRELI

Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras Públicas.

Item: 13
Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico tamanho PP caixa
com 100 unidades. Luva para procedimento não cirúrgico (tamanho
PP), produzida com borracha de látex natural, levemente pulverizada
com pó bio-absorvível, não estéril, ambidestra, produto de uso único
(proibido reprocessar), caixa com 100 unidades.
Marca: Proced
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 18,00

Ata de Registro de Preços n.º 436/19
Empresa: CIA DA FLOR LTDA

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de produtos para
manutenção das piscinas das praças esportivas / ginásios e balneário,
destinados ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Esportes e Lazer.
Ata de Registro de Preços n.º 434/19
Empresa: GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS
LTDA
COTA RESERVADA
Item: 02
Descrição: Hipoclorito de Sódio – Líquido 12% - Em Bombonas de
60 Quilos.
Marca: GR
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,20
COTA EXCLUSIVO
Item: 03
Descrição: Barrilha – Produto Granulado – Indicado para elevar o PH
da Água.
Marca: Solvay
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 4,50
Ata de Registro de Preços n.º 435/19
Empresa: J DE F P BARBOSA
COTA PRINCIPAL
Item: 01
Descrição: Hipoclorito de Sódio – Líquido 12% - Em Bombonas de
60 Quilos.
Marca: OCC
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,49
PROCESSO N.º 40.154/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/19
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa
especializada na área de paisagismo para o fornecimento e plantio de
mudas em áreas verdes, canteiros e praças, com fornecimento de mudas,
mão de obra de plantio e demais insumos, destinada ao atendimento
de diversas Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/09/2020).

Item: 02
Descrição: Plantio de mudas, Agave azul.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 69,99
Item: 03
Descrição: Plantio de mudas, Agave Palito.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 49,99
Item: 04
Descrição: Plantio de mudas, Aldrago.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 80,75
Item: 05
Descrição: Plantio de mudas, Algodoeiro.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 72,65
Item: 06
Descrição: Plantio de mudas, Aroeira Pimenteira.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 55,00
Item: 07
Descrição: Plantio de mudas, Arvore do Viajante.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 450,00
Item: 08
Descrição: Plantio de mudas, aspargo Rabo de Gato.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,50
Item: 10
Descrição: Plantio de mudas, Bambu Mosso.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 150,00
Item: 11
Descrição: Plantio de mudas, Barba de Serpente.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,50
Item: 12
Descrição: Plantio de mudas, Bela Emília 0,30 m.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,20
Item: 13
Descrição: Plantio de mudas, Bromélia Imperial.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 85,00
Item: 15

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
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PROCESSO N.º 20.711/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 137/19

Item: 01
Descrição: Plantio de mudas, Agapanto.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,50
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Item: 18
Descrição: Plantio de mudas, Canudo de Pito.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 72,92
Item: 19
Descrição: Plantio de mudas, Capim do Texas Rubro.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 18,00
Item: 20
Descrição: Plantio de mudas, capim dos Pampas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 35,00
Item: 22
Descrição: Plantio de mudas, casca de Pinus grande (saco de 15 k).
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 37,50
Item: 23
Descrição: Plantio de mudas, casca de Pinus médio (saco de 15 k).
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,00
Item: 24
Descrição: Plantio de mudas, Cássia Banana.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 18,00
Item: 25
Descrição: Plantio de mudas, Ceboleiro.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 83,00
Item: 26
Descrição: Plantio de mudas, Choupo Italiano.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 90,00
Item: 27
Descrição: Plantio de mudas, Cica.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 129,99
Item: 28
Descrição: Plantio de mudas, Clivia Miniata.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,50
Item: 29
Descrição: Plantio de mudas, Clorofito.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,80
Item: 30
Descrição: Plantio de mudas, Clusia 0,50 m – Fluminenses.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 12,93
Item: 31
Descrição: Plantio de mudas, Dasilirium.
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Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 169,99

Item: 33
Descrição: Plantio de mudas, Dionela.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 12,00
Item: 34
Descrição: Plantio de mudas, Dracena Tricolor.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 18,00
PROCESSO N.º 22.593/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 139/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de vaso decorativo,
destinado ao uso da Secretaria de Agricultura, com entregas parceladas,
pelo período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 437/19
Empresa: MALLI INDUSTRIA DE VASOS DE CIMENTOS LTDA
COTA PRINCIPAL
Item: 01
Descrição: Vaso Decorativo – Misto de Cimento e Fibra. Sem pintura
em formato cônico com as seguintes medidas: Espessura: Mínimo de
2 cm até 4 cm, boca: 50 cm, altura: 30 cm, fundo/Base: 30 cm, peso:
Mínimo de 6 kg e Máximo de 9 kg.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 53,00
COTA RESERVADA
Item: 02
Descrição: Vaso Decorativo – Misto de Cimento e Fibra. Sem pintura
em formato cônico com as seguintes medidas: Espessura: Mínimo de
2 cm até 4 cm, boca: 50 cm, altura: 30 cm, fundo/Base: 30 cm, peso:
Mínimo de 6 kg e Máximo de 9 kg.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 53,00
PROCESSO N.º 26.233/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 151/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de alimentação
para animais (ração para cães adultos), destinados ao consumo dos
animais apreendidos pelo Abrigo Animal Municipal, da Coordenadoria
Especial dos Direitos e Defesa Animal, com entregas parceladas, pelo
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/09/2020).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa
Animal.
Ata de Registro de Preços n.º 438/19
Empresa: MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIREL
COTA PRINCIPAL
Item: 01
Descrição: Ração para Cães Adultos – Sacos de 15 kg ou 25 Kg.
Proteína bruta – mínimo 23%; Extrato etéreo – mínimo 10%; Fibra bruta

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Descrição: Plantio de mudas, Cabreúva.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 75,63
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COTA RESERVADA
Item: 02
Descrição: Ração para Cães Adultos – Sacos de 15 kg ou 25 Kg.
Proteína bruta – mínimo 23%; Extrato etéreo – mínimo 10%; Fibra bruta
– máximo 4%; Matéria mineral – máximo 7,5%; Umidade – máxima –
10%; cálcio – máximo 1,8%; Cálcio – mínimo 0,8%; Fósforo – mínimo
0,6%.Dentre os ingredientes relacionados no rótulo do produto na área
de composição básica do produto, temos que ter pelo menos 3 (três)
ingredientes de proteína de origem animal dos seguintes exemplos. 1º
– Proteína de carne bovina, ovina, frango ou peixe (exemplos: carne
mecanicamente separada, hidrolisados, miúdos, carne desidratada);
2º – leite em pó ou ovo em pó; 3º – Farinhas de proteína animal
(Exemplos: farinha de carne bovina, ovina, frango ou peixe, farinha
de carne e osso, farinha de subprodutos de frango, farinha de vísceras).
Apresentação em sacos de 15 Kg ou 25 Kg.
Marca: Dom Pet Premium Andrealan Ind. Com. de Cereais Ltda
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,00
PROCESSO N.º 25.275/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 142/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos –
Lista 17/2019, destinados ao atendimento de determinações judiciais,
sem marca, da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 22/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 439/19
Empresa: CISCRE IMPORTACAO
PRODUTOS MEDICOS LTDA

E

DISTRIBUICAO

DE

Item: 33
Descrição: Somatropina 12UI ampola.
Marca: Hormotrop / Bergamo
Unidade: AM
Valor Unitário: R$ 218,99
Ata de Registro de Preços n.º 440/19
Empresa: CM HOSPITALAR S.A
Item: 28
Descrição: Insulina Glulisina 100ui/ml, caneta descartável preenchida,
solução injetável, 3ML. Marca referência: Apidra Solostar.
Marca: Sanofi-Aventis
Unidade: FRP
Valor Unitário: R$ 20,27
Ata de Registro de Preços n.º 441/19

Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Item: 26
Descrição: Glicosamina 500 MG + Condroitina 400 MG capsula.
Marca: Zodiac
Unidade: CAP
Valor Unitário: R$ 1,39
Ata de Registro de Preços n.º 442/19
Empresa: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES S.A.
Item: 32
Descrição: Prasugrel, Cloridrato 10MG comprimido revestido.
Cloridrato de Prasugrel 10,98 mg, equivalente a 10 mg de Prasugrel
comprimido revestido.
Marca: Daiichi Sankyo
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 6,00
Ata de Registro de Preços n.º 443/19
Empresa: PORTAL LTDA
Item: 32
Descrição: Clopidogrel 75MG comprimido.
Marca: Clopidogrel 75 mg
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,27
PROCESSO N.º 25.948/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 146/19
Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços
de impressão e montagem em papel A4, de avaliações unificadas,
destinadas ao uso dos 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 21/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 444/19
Empresa: TREMA BRASIL EIRELI
Item: 01
Descrição: Impressão. Contratação de empresa para prestação de
serviços de 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 75 g/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.
Marca: Trema Brasil
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 0,06
PROCESSO N.º 25.018/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 143/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

– máximo 4%; Matéria mineral – máximo 7,5%; Umidade – máxima –
10%; cálcio – máximo 1,8%; Cálcio – mínimo 0,8%; Fósforo – mínimo
0,6%.Dentre os ingredientes relacionados no rótulo do produto na área
de composição básica do produto, temos que ter pelo menos 3 (três)
ingredientes de proteína de origem animal dos seguintes exemplos. 1º
– Proteína de carne bovina, ovina, frango ou peixe (exemplos: carne
mecanicamente separada, hidrolisados, miúdos, carne desidratada);
2º – leite em pó ou ovo em pó; 3º – Farinhas de proteína animal
(Exemplos: farinha de carne bovina, ovina, frango ou peixe, farinha
de carne e osso, farinha de subprodutos de frango, farinha de vísceras).
Apresentação em sacos de 15 Kg ou 25 Kg.
Marca: Dom Pet Premium Andrealan Ind. Com. de Cereais Ltda
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,00
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– lista 14/2019, destinados ao atendimento de determinações judiciais,
sem marca, da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Valor Unitário: R$ 3.281,78

Ata de Registro de Preços n.º 445/19
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item: 08
Descrição: Glicosamina, Sulfato 1,5 G + Condroitina, Sulfato Sódico
1,2 G envelope.
Unidade: EV
Marca: Zodiac
Valor Unitário: R$ 3,13

Ata de Registro de Preços n.º 446/19
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Item: 08
Descrição: Glicosamina, Sulfato 1,5 G + Condroitina, Sulfato Sódico
1,2 G envelope.
Unidade: EV
Marca: Zodiac
Valor Unitário: R$ 3,13
Ata de Registro de Preços n.º 447/19
Empresa: INDMED HOSPITALAR EIRELI
Item: 13
Descrição: Salmeterol 50mcg + Fluticasona 250mcg com 60 doses.
Xinafoato de Salmeterol 72,5mcg (equivalente a 50mcg de salmeterol)
+ propionato de fluticasona 250mcg; Apresentação: Pó para aspiração,
acondicionado em um dispositivo plástico em formato de disco,
contendo um strip com 60 doses.
Unidade: UN
Marca: Seretide Diskus
Valor Unitário: R$ 80,97
Ata de Registro de Preços n.º 448/19
Empresa: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA
Item: 13
Descrição: Domperidona 10 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cosmed
Valor Unitário: R$ 0,32
PROCESSO N.º 25.018/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 143/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos
– lista 14/2019, destinados ao atendimento de determinações judiciais,
sem marca, da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 445/19
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Item: 11
Descrição: Rituximabe 500 mg/50ml Frampôla com 50ml.
Unidade: FRP
Marca: Sandoz

Ata de Registro de Preços n.º 447/19
Empresa: INDMED HOSPITALAR EIRELI
Item: 13
Descrição: Salmeterol 50mcg + Fluticasona 250mcg com 60 doses.
Xinafoato de Salmeterol 72,5mcg (equivalente a 50mcg de salmeterol)
+ propionato de fluticasona 250mcg; Apresentação: Pó para aspiração,
acondicionado em um dispositivo plástico em formato de disco,
contendo um strip com 60 doses.
Unidade: UN
Marca: Seretide Diskus
Valor Unitário: R$ 80,97
Ata de Registro de Preços n.º 448/19
Empresa: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA
Item: 13
Descrição: Domperidona 10 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cosmed
Valor Unitário: R$ 0,32
PROCESSO N.º 24.786/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 140/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos
– Lista 13/2019, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 449/19
Empresa: CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI
Item: 04
Descrição: Carbonato de lítio 300 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Hipolabor
Valor Unitário: R$ 0,294
Item: 09
Descrição: Deslanosídeo 0,2 mg/ml im/ev ampola 2ml.
Unidade: AM
Marca: União Química
Valor Unitário: R$ 1,42
Item: 13
Descrição: Dimenidrinato 50 mg + Piridoxina 50 mg ampola 1ml.
Unidade: AM
Marca: União Química
Valor Unitário: R$ 1,275

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Item: 11
Descrição: Rituximabe 500 mg/50ml Frampôla com 50ml.
Unidade: FRP
Marca: Sandoz
Valor Unitário: R$ 3.281,78

Ata de Registro de Preços n.º 446/19
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
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Ata de Registro de Preços n.º 450/19
Empresa: CM HOSPITALAR S.A.
Item: 16
Descrição: Espiramicina 500 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Sanofi-Aventis
Valor Unitário: R$ 3,31
Ata de Registro de Preços n.º 451/19
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Item: 01
Descrição: Albendazol 400 mg/10ml Frasco Com 10ml.
Unidade: FR
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 0,997
Item: 08
Descrição: Clindamicina 300 mg Comprimido.
Unidade: CO
Marca: União Química
Valor Unitário: R$ 0,928
Item: 23
Descrição: Sulfato Ferroso 40 mg Comprimido.
Unidade: CO
Marca: Vitamed
Valor Unitário: R$ 0,037
Item: 24
Descrição: Suxametônio 100 Mg Frs (Referência: Succinilcolin Frs).
Unidade: FR
Marca: União Química
Valor Unitário: R$ 9,26
Item: 25
Descrição: Tiamina, Cloridrato 100 mg/Ml. Ampola. Uso Ev1.
Unidade: AM
Marca: Cito Pharma
Valor Unitário: R$ 6,35
Ata de Registro de Preços n.º 452/19
Empresa: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
Item: 10
Descrição: Dextrocetamina, Cloridrato de 50 Mg/Ml – Ampola 10 Ml.
Unidade: AM
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 69,27
Item: 17
Descrição: Haloperidol 5 mg Comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 0,160
Item: 26

Descrição: Tropicamida 1% Solução Oftálmica Estéril Frasco Com
5ml.
Unidade: FR
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 10,00
Ata de Registro de Preços n.º 453/19
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
Item: 02
Descrição: Azitromicina Suspensão Oral 40mg/Ml 600 Mg Fr 15 Ml
+ Diluente.
Unidade: FR
Marca: Brainfarma
Valor Unitário: R$ 5,59
Item: 03
Descrição: Beclometasona 200 Mcg Inalatório Uso Oral.
Unidade: FR
Marca: Chiesi
Valor Unitário: R$ 48,53
Item: 20
Descrição: Sacubitril 24 Mg + Valsartana 26 Mg Comprimido
Revestido.
Unidade: CO
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 3,96
Item: 21
Descrição: Sacubitril 49 Mg + Valsartana 51 Mg Comprimido
Revestido.
Unidade: CO
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 3,999
Ata de Registro de Preços n.º 454/19
Empresa: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item: 06
Descrição: Ciclobenzaprina, Cloridrato 5 Mg Comprimido Revestido.
Unidade: CO
Marca: Cimed
Valor Unitário: R$ 0,123
Item: 18
Descrição: Norepinefrina, Tartarato De 1 Mg/Ml – Ampola 4 Ml.
Unidade: AM
Marca: Hipolabor
Valor Unitário: R$ 1,947
Ata de Registro de Preços n.º 455/19
Empresa: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
Item: 07
Descrição: Ciprofloxacino 500 Mg.
Unidade: CO
Marca: Prati-Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,205
PROCESSO N.º 27.674/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de refeição tipo

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Item: 14
Descrição: Enoxaparina sódica 60 mg/0,6ml solução injetável em
seringa pré carregada.
Unidade: UN
Marca: Mylan
Valor Unitário: R$ 20,999

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 28 de dezembro de 2019 - n.º 2154 - Ano XXIII

62

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Ata de Registro de Preços n.º 456/19
Empresa: EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE
Item: 01
Descrição: Marmitex. Cardápio sugerido: - arroz / macarrão; - feijão;
- carne / frango / peixe (duas variedades, tamanho médio); - legumes
duas variedades; - verduras duas variedades; - frutas da época; - suco
de frutas de no mínimo 200 ml. Embalagem: Isopor e/ou alumínio.
Acessórios: Talheres descartáveis (garfo e faca). 2 guardanapos.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 13,25
PROCESSO N.º 24.659/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 149/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material hospitalar
– Lista 04/2019, destinado ao uso dos consultórios odontológicos,
da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Ata de Registro de Preços n.º 457/19
Empresa: AIRMED EIRELI
Item: 03
Descrição: Aplicador de Líquidos Descartável. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Hastes articuladas; Ponta com fibras
não absorventes; Embalagem com no mínimo 100 aplicadores. Ponta
do aplicador do tamanho regular (2 mm).
Marca: Cavibrusch
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,70
Item: 04
Descrição: Benzocaína 200 mg/g (20%). Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Composição Benzocaína 0,2 g,
excipiente Q.S.P. 1 g; Saborizado; Apresentação – Embalagem com
quantidade aproximada e não inferior a 12 g.
Marca: Benzotop
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 8,03

Valor Unitário: R$ 20,30

Item: 09
Descrição: Cloridrato de Lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000.
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Anestésico injetável
local à base de lidocaína. Vaso constritor: adrenalina na concentração
1:100.000. Isento de metilparabeno. Caixa com quantidade não inferior
a 50 tubetes de no mínimo 1,8ml em cada tubete.
Marca: DFL
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 70,00
Item: 10
Descrição: Cloridrato de Prilocaina + Felipressina 0,03 UI. Com as
seguintes especificações técnicas mínimas: Composição: Cloridrato de
Prilocaina 30 mg`. Felipressina 0,03 U.I. Excipientes. Q.S.P 1,0 ml.
Caixa com quantidade não inferior a 50 tubetes de no mínimo 1,8ml
em cada tubete.
Marca: DFL
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 94,00
Item: 11
Descrição: Condicionador de Esmalte 37% Ácido Fosfórico. Com
as seguintes especificações técnicas mínimas: Ácido Fosfórico na
apresentação de gel. Composição: Ácido fosfórico. Sílica coloidal.
Surfactante. Corante. Embalagem contendo aproximadamente 2,5ml
em cada seringa. Com ponteira de aplicação.
Marca: Bioadinâmica
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,58
Item: 12
Descrição: Conjunto de Aspiração Endodôntico. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Confeccionado em aço inoxidável.
Apresentação:1 cânula. 3 agulhas sem bisel nos diâmetros de
aproximadamente 2 mm,1,5mm e 1,0 mm. Cânula com engate sem
roscas.
Marca: Jkennen
Unidade: CJ
Valor Unitário: R$ 34,00
Item: 16
Descrição: Flúor Gel Acidulado Fr.200ml.
Marca: Iodontosul
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,23

Item: 07
Descrição: Cera utilidade (Lâminas). Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Composição: Parafina. Vaselina. Óleo mineral.
Corantes. Apresentação: Lâminas com espessura aproximada e não
superior a 5 mm. Caixa com quantidade aproximada e não inferior a 5
lâminas. Peso da embalagem não inferior a 225 g.
Marca: Lysanda
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 13,00

Item: 19
Descrição: Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.00. Com as
seguintes especificações técnicas mínimas: Anestésico injetável local à
base de Mepivacaina. Vaso-constritor: Epinefrina 1:100.000. Isento de
Metilparabeno. Caixa com quantidade não inferior a 50 tubetes de no
mínimo 1,8ml em cada tubete.
Marca: DFL
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 90,00

Item: 08
Descrição: Cimento restaurador intermediário. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Composição: Pó; Óxido de Zinco;
Poli Metacrilato de Metila. Líquido Eugenol 99,5%, Ácido acético
0,5%, Embalagem contendo: Pó – frasco com quantidade não superior
a 40 g. Líquido - Frasco com quantidade não superior a 20 ml.
Marca: Biodinâmica
Unidade: KIT

Item: 20
Descrição: Moldeira HDR Edentado Perfurada. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Confeccionada em alumínio. Para
moldagem com alginato ou silicona. Moldeira anatomofisiológica –
rasa. Kit com 6 peças – 3 superiores e 3 inferiores.
Marca: Technodent
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 60,00

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

MARMITEX, destinada ao consumo da Secretaria Municipal de
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
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Item: 01
Descrição: Agulha Gengival Extra Curta. Agulha gengival extracurta
e extrafina para odontopediatria, 30 g; Bisel tri facetado e siliconada,
Rosca interna universal para seringa Carpule. Com registro na
ANVISA.
Marca: Injex
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 39,10
Item: 02
Descrição: Alginato livre de poeira. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Material de impressão a base de alginato de
potássio e livre de poeiras. Excelente elasticidade. Compatibilidade
com o gesso. Composição: Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio,
Diatomita, Óxido de Magnésio, Tetrapirofosfato de Sódio, Fluotitanato
de Potássio, Polietilenoglicol, pigmentos, aroma, embalagem com
quantidade não inferior a 400 g.
Marca: Vigodent
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 15,32
Item: 05
Descrição: Bicarbonato de Sódio para Profilaxia. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Composição: Bicarbonato de Sódio
extrafino (granulometria não superior a 125 µm), compatível com
os equipamentos do mercado, sabor natural, embalagem frasco com
quantidade não inferior a 100 g.
Marca: Maquira
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 8,18
Item: 06
Descrição: Broca Carbide Cirúrgica AR Nº 701HL. Broca em aço
carbide cirúrgica nº701HL, cônica denteada, haste longa para alta
rotação. Blister com uma unidade.
Marca: Kavo
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9,15
Item: 14
Descrição: Fio Agulhado de Seda 3.0 Corte Triangular. Com as
seguintes especificações técnicas mínimas: Fio de seda trançada,
agulha com ponta triangular CT ½ 1,7 cm, seda negra, esterilizado,
embalado individualmente em papel grau cirúrgico, embalagem com
quantidade não inferior a 12 unidades.
Marca: Technew
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,16
Item: 15
Descrição: Fio Agulhado de Seda 4.0 Corte Triangular. Com as
seguintes especificações técnicas mínimas: Fio de seda trançada,
agulha com ponta triangular CT ½ 1,7cm, seda negra, esterilizado,
embalado individualmente em papel grau cirúrgico, embalagem com
quantidade não inferior a 12 unidades.
Marca: Technew
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,16
Item: 17
Descrição: Flúor Gel Neutro. Com as seguintes especificações técnicas

mínimas: Flúor gel para uso odontológico, neutro, contém fluoreto
de sódio a 2%, Tixotrópico, sem corantes, frasco com no mínimo de
200ml, composição: Fluoreto de Sódio, Sacarina Sódica, Cellosize
QP10, Propilenoglicol, Glicerina, essência, água deionizada.
Marca: Iodontosul
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,39
Item: 23
Descrição: Pinça Hemostática Hausted Mosquito 12,5 Cm Reta.
Constando marca comercial gravada a laser, indelével, o produto
deverá obedecer a legislação atual vigente. Com registro na ANVISA
e certificado de boas práticas de fabricação, obedecendo às normas de
sistema de gestão da qualidade certificado segundo as normas NBR
ISO 9001:2000, com gravação de lote e referência que identifica o
produto, o ano que foi produzido e os processos a que foi submetido
em sua produção no seu corpo, na embalagem do produto deverá
constar etiqueta com identificação com sua referência, lote e número de
registro, o produto deverá conter em sua embalagem bula, o fabricante
do produto deverá dar garantia durante toda vida útil contra defeitos
de fabricação.
Marca: Fava
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 31,46
Item: 24
Descrição: Resina Fotopolimerizável Cor A2. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Resina universal, 100%
nanopartículas, radiopaca, seringa com no mínimo 4 g.
Marca: 3M
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 78,50
Item: 25
Descrição: Resina Fotopolimerizável Cor B2. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Resina universal, 100%
nanopartículas, corpo, seringa com no mínimo 4 g.
Marca: 3M
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 78,50
Item: 26
Descrição: Spray Lubrificante para Alta e Baixa Rotação.
Marca: Maquira
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 17,90
Ata de Registro de Preços n.º 459/19
Empresa: LUCIANE PERES BATISTA
Item: 01
Descrição: Touca Cirúrgica Descartável Sanfonada. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Fabricada em polipropileno, elástico
revestido, solda por ultrassom, dimensões aproximadas: 45 x 52 cm,
pacote com 100 unidades.
Marca: Supremedy
Unidade: PT
Valor Unitário: R$ 6,40
PROCESSO N.º 23.122/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 136/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
hospitalar, Lista 05/2019, destinado ao uso nas Unidades de Saúde,
da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Ata de Registro de Preços n.º 458/19
Empresa: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI
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Ata de Registro de Preços n.º 460/19
Empresa: BIOCOM COMERCIO E REPRESENTACAO - EIRELI
Item: 01
Descrição: Esfigmomanômetro adultos obesos, mecânico tipo
Aneróide. Esfigmomanômetro mecânico tipo aneroide para aferição de
pressão arterial em pacientes obesos com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Manômetro aneroide com faixa de aferição de 0 a
300 mm Hg; Precisão de +/- 2 mm Hg; Caixa metálica protetora em
inox ou aço, pintada em epóxi protegida contra a corrosão; Braçadeira
em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente com fecho em
metal ou velcro; Manguito em borracha sintética ou látex; Válvula de
controle da saída de ar em metal cromado; Pêra para insuflação em
borracha sintética ou látex; Válvula unidirecional da bomba de ar;
Acondicionamento em embalagem individual. Prazo de garantia do
fabricante – mínimo de 01 (hum) ano. Aferido pelo INMETRO.
Unidade: UN
Marca: Accumed
Valor Unitário: R$ 61,62
Item: 03
Descrição: Esfigmomanômetro Aneróide pediátrico, com braçadeira
em tecido antialérgico e fecho em velcro fabricado com material
isento de látex. Esfigmomanômetro mecânico tipo aneroide para
aferição de pressão arterial em pacientes pediátricos com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Manômetro aneroide com faixa de
aferição de 0 a 300 mmHg; Precisão de +/- 2 mmHg; Caixa metálica
protetora em inox ou aço, acabamento em pintura epóxi antiferrugem
e anticorrosão; Braçadeira em tecido antialérgico flexível (algodão
e/ou nylon) com fecho em velcro; Manguito em borracha sintética;
Válvula de controle da saída de ar em metal cromado; Pêra para
insuflação em borracha sintética; Válvula unidirecional da bomba de
ar; Acondicionamento em embalagem individual. Prazo de garantia do
fabricante: Mínimo de 01(hum) ano. Aferido pelo INMETRO.
Unidade: UN
Marca: Accumed
Valor Unitário: R$ 55,80
Ata de Registro de Preços n.º 461/19
Empresa: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI
Item: 02
Descrição: Esfigmomanômetro aneróide adulto com braçadeira em
tecido antialérgico e fecho - fabricado com material isento de látex.
Esfigmomanômetro mecânico tipo aneroide para aferição de pressão
arterial em pacientes adultos com as seguintes especificações técnicas
mínimas: Manômetro aneróide com faixa de aferição de 0 a 300 mmHg;
Precisão de +/- 2 mmHg; Caixa metálica protetora em inox ou aço com
acabamento em pintura epóxi anticorrosão e antiferrugem; Braçadeira
em tecido antialérgico flexível (algodão e/ou nylon), com fecho em
metal e/ou velcro; Manguito em borracha sintética; Válvula de controle
da saída de ar em metal cromado; Pêra para insuflação em borracha
sintética; Válvula unidirecional da bomba de ar; Acondicionamento
em embalagem individual. Prazo de garantia do fabricante: Mínimo de
01(hum) ano. Aferido pelo INMETRO.
Unidade: UN
Marca: Ningbo
Valor Unitário: R$ 52,00
Item: 04
Descrição: Estetoscópio clínico duplo. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Estetoscópio com auscultador duplo, projetado para
obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais,

com fixação da membrana através de rosca de metal inoxidável ou
cromado. Provido de tubo de “ y “, em uma única peça de metal
cromado, condutores flexíveis de borracha ou vinil, tecnicamente
moldado para produzir efeito condutor efetivo e amplificador de som
captado. Hastes de metal providas de molas flexíveis, proporcionando
articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida
de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada,
proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de
borracha com diâmetro compatível com a haste de metal, sendo um
provido de adaptação para o auscultador. Deverá ser leve e resistente
de plástico com formato anatômico, com ajuste confortável e perfeita
vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido
de auscultador tipo diafragma modelo adulto. Identificação: no corpo
do produto deverá conter de forma legível e permanente, a marca do
fabricante.
Unidade: UN
Marca: Ningbo
Valor Unitário: R$ 13,61
Item: 08
Descrição: Pinça anatômica 12 cm. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Anatômica
de dissecção; Comprimento 12 cm; Embalada individualmente –
constando os dados de identificação e procedência; Prazo de garantia
do fabricante = mínimo de 01 (hum) ano.
Unidade: UN
Marca: ABC
Valor Unitário: R$ 9,10
Item: 09
Descrição: Pinça anatômica dente de rato 14 cm. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: a) confeccionada em aço inoxidável;
b) comprimento = 14 cm; c) formato = anatômica; d) embalada
individualmente, constando os dados de identificação e procedência; e)
garantia do fabricante = mínimo de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: ABC
Valor Unitário: R$ 10,70
Item: 10
Descrição: Pinça Kelly curva 14 cm. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: a) confeccionada em aço inoxidável; b) comprimento
= 14 cm; c) formato = curva; d) embalada individualmente, constando
os dados de identificação e procedência; e) garantia do fabricante =
mínimo de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: ABC
Valor Unitário: R$ 22,05
Item: 11
Descrição: Pinça Kelly curva 16 cm. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: a) confeccionada em aço inoxidável; b) comprimento
= 16 cm; c) formato = curva; d) embalada individualmente, constando
os dados de identificação e procedência; e) garantia do fabricante =
mínimo de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: ABC
Valor Unitário: R$ 25,48
Item: 12
Descrição: Pinça Kelly reta 14 cm. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: a) confeccionada em aço inoxidável; b) comprimento
= 14 cm; c) formato = reta; d) embalada individualmente, constando
os dados de identificação e procedência; e) garantia do fabricante =
mínimo de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: ABC

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
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Item: 13
Descrição: Pinça Kelly reta 16 cm. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: a) confeccionada em aço inoxidável; b) comprimento
= 16 cm; c) formato = reta; d) embalada individualmente, constando
os dados de identificação e procedência; e) garantia do fabricante =
mínimo de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: ABC
Valor Unitário: R$ 25,14
Item: 14
Descrição: Pinça Pozzi 24 cm. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Para colo uterino; Confeccionada em aço inoxidável;
Comprimento 24 cm; Formato = reta; Embalada individualmente,
constando os dados de identificação e procedência; Garantia do
fabricante = mínimo de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: ABC
Valor Unitário: R$ 43,78
Item: 17
Descrição: Tesoura de Mayo reta 17 cm. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: a) confeccionada em aço inoxidável;
b) comprimento aproximado = 17 cm; c) formato = reta; d) embalada
individualmente, constando os dados de identificação e procedência; e)
garantia do fabricante = mínimo de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: ABC
Valor Unitário: R$ 32,37
Item: 18
Descrição: Tesoura íris cirúrgica – curva. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável;
Comprimento aproximado, compreendido entre 11,5 cm e 12 cm;
Formato = curvo; Embalada individualmente – constando os dados de
identificação e procedência; Prazo de garantia do fabricante = mínimo
de 01 (hum) ano.
Unidade: UN
Marca: ABC
Valor Unitário: R$ 15,20
Item: 19
Descrição: Tesoura Íris Cirúrgica – reta. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Comprimento
aproximado, compreendido entre 11,5 cm e 12 cm; Formato = reto;
Embalada individualmente – constando os dados de identificação e
procedência; Prazo de garantia do fabricante = mínimo de 01 (hum)
ano.
Unidade: UN
Marca: ABC
Valor Unitário: R$ 15,20
Item: 20
Descrição: Tesoura Mayo Stille reta 19 cm. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável;
Comprimento = 19 cm; Formato = reta; Embalada individualmente,
constando os dados de identificação e procedência; Garantia do
fabricante = mínimo de 12 meses.
Unidade: UN
Marca: ABC
Valor Unitário: R$ 39,85
Ata de Registro de Preços n.º 462/19
Empresa: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item: 16
Descrição: Termômetro máxima e mínima – digital. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Instrumento de aferição de temperatura
interna e externa / máxima_mínima e de momento (simultaneamente);
Faixa de aferição da temperatura interna (armazenamento) = -10°C a
+50°C; Faixa de aferição da temperatura externa = -50°C a +70°C;
Alta precisão na aferição = resolução +- 0.1°C; Alimentação = pilha;
Acompanha sensor = extensão do cabo - aproximadamente 02 (dois)
metros de comprimento.
Unidade: UN
Marca: Insmart
Valor Unitário: R$ 53,00
Ata de Registro de Preços n.º 463/19
Empresa: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS
MEDICOS - EIRELI
Item: 06
Descrição: Pá de desfibrilação adulto. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Insumo descartável – uso único; Uso adulto;
Pad – Pak 03, compatível com o equipamento desfibrilador externo
automático disponível nas unidades de saúde da rede municipal
(marca: Heartsine / modelo Samaritan-pad, Sam 300p; Unidade = par
(apresentação disponível para comercialização).
Unidade: UN
Marca: Heartsine
Valor Unitário: R$ 1.220,00
Item: 07
Descrição: Pá de desfibrilação infantil. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Insumo descartável – uso único; Uso infantil;
Pad-pak 04, compatível com o equipamento desfibrilador externo
automático disponível nas unidades de saúde da Rede Municipal
(marca: Heartsine / modelo Samaritan-pad, Sam 300p); Unidade = par
(apresentação disponível para comercialização).
Unidade: UN
Marca: Heartsine
Valor Unitário: R$ 1.640,00
PROCESSO N.º 25.942/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 141/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fraldas
descartáveis destinado ao uso nas Creches Municipais da Rede
Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 464/19
Empresa:
MEDIMPORT
COMÉRCIO
HOSPITALARES EIRELI

DE

PRODUTOS

COTA PRINCIPAL
Item: 01
Descrição: Fralda descartável infantil tamanho G. Tamanho “G”; Peso:
Crianças de 8 a 12 kg (1 kg para mais ou 1 kg para menos); Absorção:
entre 10 a 12 horas. Composição: 2 unidades de fita de fechamento
mecânico para facilitar o abre/fecha da fralda; Aloe vera; Poliacrilato
de sódio para absorção e retenção de líquido (tipo flocgel); Marcação
interna para facilitar a identificação do local de maior absorção dos
líquidos e centralização do bebe; Polpa de celulose para absorção de
líquido; Adesivos termoplásticos para união de componentes; 3 fios de
elastano em cada perna, totalizando 6 fios; 2 fios de elastano em cada
barreira interna para ajuste anatômico, totalizando 4 fios; Não tecido
de polipropileno hidrofílico permeável para passagem de fluídos;
Não tecido de polipropileno hidrofóbico impermeável para bloqueio

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Valor Unitário: R$ 21,50
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Item: 02
Descrição: Fralda descartável infantil tamanho M. Tamanho “M”. Peso:
crianças de 5 a 9 kg (1 kg para mais ou 1 kg para menos). Absorção:
entre 10 a 12 horas. Composição: 2 unidades de fita de fechamento
mecânico para facilitar o abre/fecha da fralda; Aloe vera; Poliacrilato
de sódio para absorção e retenção de liquido (tipo flocgel); Marcação
interna para facilitar a identificação do local de maior absorção dos
líquidos e centralização do bebe; Polpa de celulose para absorção de
líquidos; Adesivos termoplásticos para união de componentes; 3 fios de
elastano em cada perna, totalizando 6 fios; 2 fios de elastano em cada
barreira interna para ajuste anatômico, totalizando 4 fios; Não tecido
de polipropileno hidrofílico permeável para passagem de fluídos;
Não tecido de polipropileno hidrofóbico impermeável para bloqueio
de fluidos; Barreira com altura minima de 45,0 mm; Comprimento
mínimo de 460,0 mm; Capacidade de absorção de líquido mínima
de 314 g. O produto deverá trazer estampado na embalagem: Data
em que foi embalado e identificação de lote; Dados de autorização
Anvisa; Número do SAC para reclamações. O produto deverá ser
dermatologicamente testado em laboratório credenciado pela Anvisa
e em conformidade com a portaria 1480/90. Validade do produto de 3
anos a partir da fabricação.
Unidade: UN
Marca: Pom Pom Protek Proteção de Mãe
Valor Unitário: R$ 0,59
Item: 03
Descrição: Fralda descartável infantil tamanho XG. Tamanho “XG
ou EG”. Peso: crianças de 12 a 15 kg (1 kg para mais ou 1 kg para
menos). Absorção: entre 10 a 12 horas. Composição: 2 unidades de
fita de fechamento mecânico para facilitar o abre/fecha da fralda;
Aloe vera; Poliacrilato de sódio para absorção e retenção de líquido
(tipo flocgel); Marcação interna para facilitar a identificação do
local de maior absorção dos líquidos e centralização do bebe; Polpa
de celulose para absorção de líquidos; Adesivos termoplásticos para
união de componentes; 3 fios de elastano em cada perna, totalizando 6
fios; 2 fios de elastano em cada barreira interna para ajuste anatômico,
totalizando 4 fios; Não tecido de polipropileno hidrofílico permeável
para passagem de fluídos; Não tecido de polipropileno hidrofóbico
impermeável para bloqueio de fluidos; Barreira com altura mínima de
45,0 mm; Comprimento mínimo de 500,0 mm. Capacidade de absorção
de líquido mínima de 408 g. O produto deverá trazer estampado na
embalagem: Data em que foi embalado e identificação de lote; Dados
do fabricante; Dados de autorização Anvisa; Número do SAC para
reclamações. O produto deverá ser dermatologicamente testado em
laboratório credenciado pela Anvisa e em conformidade com a portaria
1480/90. Validade do produto de 3 anos a partir da fabricação.
Unidade: UN
Marca: Pom Pom Protek Proteção de Mãe
Valor Unitário: R$ 0,77
Secretaria de Administração, 27 de Dezembro de 2.019.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.

Secretaria de Planejamento e
Finanças
EXTRATO DO 3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº.: 053/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ACA – ASSOCIAÇÃO DOS
CAPOEIRISTAS DE ATIBAIA.
Processo n°.: 7.392/2017
Memorando 1Doc nº: 5575/2019
CONCEDENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
PROPONENTE: ACA – Associação dos Capoeiristas de Atibaia
CNPJ N°.: 17.681.327/0001-79
OBJETO: Repasse de recursos financeiros adicionais ao Termo
de Colaboração n.º 053/2017, visando a continuidade da gestão do
Projeto de Capoeira, destinado ao atendimento das crianças e jovens
do município de Atibaia, no período de contraturno escolar, bem como
sua prorrogação até 31/12/2020.
RECURSOS FINANCEIROS: R$230.000,00 (duzentos e trinta mil
reais)
DATA DE ASSINATURA: 26/12/2019.
VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020.
SIGNATÁRIOS: Fabiano Batista de Lima, CPF n°.: 338.172.578-56,
Ricardo Hiromi Takeshita, CPF n.º 268.349.318-56.

EXTRATO DO 4º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº.: 045/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ASSOCIAÇÃO
PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - APA.
Processo n°.: 7.384/2017
Memorando 1Doc nº: 4722/2019
CONCEDENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
PROPONENTE: Associação Paradesportistas de Atibaia - APA
CNPJ N°.: 11.846.291/0001-50
OBJETO: Repasse de recursos financeiros adicionais ao Termo de
Colaboração n.º 045/2017, para continuidade da gestão do Projeto
Especial Atletismo e Natação, visando oportunizar a prática da
modalidade esportiva de natação e atletismo para pessoas com
deficiência (física, visual e intelectual), bem como sua prorrogação até
31/12/2020.
RECURSOS FINANCEIROS: R$200.000,00 (duzentos mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 26/12/2019.
VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020.
SIGNATÁRIOS: Fabiano Batista de Lima, CPF n°.: 338.172.578-56,
Maurício Felício, CPF n.º 298.323.768-07.

Companhia de Saneamento
Ambiental de Atibaia - SAAE
PORTARIA N° 075/2019-DS
De 02 de dezembro de 2019
A Superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental
de Atibaia – SAAE, Estado de São Paulo, usando das atribuições
legais que lhe confere o Estatuto Social da Companhia, bem como a
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de fluidos; Barreira com altura mínima de 45,0 mm; Comprimento
mínimo de 490,0 mm; Capacidade de absorção de liquido mínima de
361 g. O produto deverá trazer estampado na embalagem: Data em
que foi embalado e identificação de lote; Dados do fabricante; Dados
de autorização Anvisa; Número do SAC para reclamações. O produto
deverá ser dermatologicamente testado em laboratório credenciado
pela Anvisa e em conformidade com a portaria 1480/90. Validade do
produto de 3 anos a partir da fabricação.
Unidade: UN
Marca: Pom Pom Protek Proteção de Mãe
Valor Unitário: R$ 0,68
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ATO 01/2019-DS de 18/02/2019;

CONSIDERANDO a necessidade de fixar competência para
assinatura, endosso e emissão de cheques, pagamentos e transferências
eletrônicas,
RESOLVE
Art. 1°. Os cheques de emissão da Companhia de Saneamento
Ambiental de Atibaia – SAAE serão necessariamente assinados pelos
seguintes servidores:
FABIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO – Superintendente
RITA DE CÁSSIA GONÇALVES SARAIVA – Diretora de
Planejamento e Finanças
RENATA CALLEGARI GIOVANETTI PINTO – Diretora de
Administração
RICARDO YDEHARA – Diretor Técnico
ESMERALDA GARCIA MAGDALENA – Chefe de Tesouraria
ANTONIO CARLOS MONTORO PERES – Gerente de Finanças
e Orçamento
Parágrafo Primeiro - Os cheques emitidos serão necessariamente
assinados em consonância com a escala de valores abaixo:
Até R$ 10.000,00 (Dez mil reais): 2 (duas) assinaturas
Acima de R$ 10.000,00 (Dez mil reais): 3 (três) assinaturas
Parágrafo Segundo – A mesma escala aplica-se para o endosso de
cheques emitidos por terceiros em favor da SAAE, excetuando-se os
depósitos em conta corrente.
Parágrafo Terceiro – Demais transações, tais como: pagamentos e
transferências, inclusive por meio eletrônico; resgates e aplicações
financeiras; abertura e encerramento de contas de depósito; liberação
de arquivos de pagamentos; requisição, sustação, contra-ordem,
cancelamento e baixa de cheques serão solicitados em conjunto de 2
(dois) dos servidores acima

AUTORIZA
Art. 1°. Prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da comissão
até 04/03/2020.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA –
SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e três dias do mês de dezembro
de dois mil e dezenove.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 086/2019-DS
De 23 de dezembro de 2019
A Superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental de
Atibaia – SAAE, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais
que lhe conferem o Estatuto Social da Companhia, bem como a
Legislação Vigente.
CONSIDERANDO solicitação da Comissão Especial de Processo
Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria 070 de 31/10/2019,
constante do processo 698/2019-DS de 28/08/2019;
CONSIDERANDO Artigo 24 do Código de Conduta instituído pelo
ATO 01/2019-DS de 18/02/2019;
AUTORIZA

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua assinatura,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria
005/2017-DS de 19 de janeiro de 2017.

Art. 1°. Prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da comissão
até 04/03/2020.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
– SAAE, Estado de São Paulo, aos dois dias do mês de dezembro de
dois mil e dezenove.

GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA –
SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e três dias do mês de dezembro
de dois mil e dezenove.

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 085/2019-DS
De 23 de dezembro de 2019

PORTARIA N° 087/2019-DS
De 23 de dezembro de 2019

A Superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental de
Atibaia – SAAE, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais
que lhe conferem o Estatuto Social da Companhia, bem como a
Legislação Vigente.

A Superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental de
Atibaia – SAAE, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais
que lhe conferem o Estatuto Social da Companhia, bem como a
Legislação Vigente.

CONSIDERANDO solicitação da Comissão Especial de Processo
Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria 070 de 31/10/2019,
constante do processo 681/2019-DS de 21/08/2019;
CONSIDERANDO Artigo 24 do Código de Conduta instituído pelo

CONSIDERANDO solicitação da Comissão Especial de Processo
Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria 070 de 31/10/2019,
constante do processo 699/2019-DS de 28/08/2019;
CONSIDERANDO Artigo 24 do Código de Conduta instituído pelo
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Legislação Vigente.
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JULGAMENTO, composta pelos seguintes membros:

AUTORIZA

DANILO MISTRINEL
PRESIDENTE

Art. 1°. Prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da comissão
até 04/03/2020.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA –
SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e três dias do mês de dezembro
de dois mil e dezenove.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 088/2019-DS
De 23 de dezembro de 2019
A Superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental de
Atibaia – SAAE, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais
que lhe conferem o Estatuto Social da Companhia, bem como a
Legislação Vigente.
CONSIDERANDO solicitação da Comissão Especial de Processo
Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria 071 de 11/11/2019,
constante do processo 909/2019-DS de 08/11/2019;
CONSIDERANDO Artigo 24 do Código de Conduta instituído pelo
ATO 01/2019-DS de 18/02/2019;

CLAUDINEI FELÍCIO
SUPLENTE
ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
FRANCISCO VITOR MENDONÇA
MEMBROS
ROBERTO KENJI DE CAMPOS NISHIMURA
JULIANO CHICARONI
SUPLENTES
Art. 2°. Poderá também compor a Comissão ora nomeada 01 (um)
representante do órgão e/ou setor responsável pelo objeto licitado, sem
direito a voto, podendo consignar suas eventuais observações em ata.
Art. 3°. O mandato dos membros ora nomeados será de 01 (um) ano.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2010.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA –
SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e seis dias do mês de dezembro
de dois mil e dezenove.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

AUTORIZA
Art. 1°. Prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da comissão
até 11/03/2020.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA –
SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e três dias do mês de dezembro
de dois mil e dezenove.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 090/2019-DS
de 26 de dezembro de 2019
A Superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental
de Atibaia – SAAE, Estado de São Paulo, usando das atribuições
legais que lhe confere o Estatuto Social da Companhia, bem como a
Legislação Vigente.
CONSIDERANDO as disposições legais vigentes;
CONSIDERANDO que os serviços da administração não podem
sofrer solução de continuidade e
NOMEIA
Art. 1°. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E

PORTARIA N.º 091/2019-DS
de 26 de dezembro de 2019
A Superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental
de Atibaia – SAAE, Estado de São Paulo, usando das atribuições
legais que lhe confere o Estatuto Social da Companhia, bem como a
Legislação Vigente.
CONSIDERANDO as disposições legais vigentes;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor adequação e distribuição
dos trabalhos relacionados à referida modalidade licitatória, a fim de
garantir bons resultados, sem prejudicar as demais atribuições dos
empregados envolvidos;
RESOLVE:
Art.1º- DESIGNAR os PREGOEIROS e respectivas EQUIPES
DE APOIO, sendo: TALITA DE SOUZA ALMEIDA HENRIQUE
HOMERO ROCHA
PERÍODO:

JANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO –
ABRIL/2020
PREGOEIRO: FERNANDO ZAMBO DE OLIVEIRA BARBOSA
FRANCISCO
SUPLENTE: FILIPE AMORIM TEODORO
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Art.2.º - Na ausência de algum membro da Equipe de Apoio, o
Pregoeiro convocará, de imediato, o suplente, para completar a Equipe.
Art.3.º - Em caso de necessidade, devidamente justificada, serão
convocados a atuar, o pregoeiro, a equipe de apoio e respectivos
suplentes do período subsequente.
Art.4.º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 01/01/2020.
Art.5.º - Revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA –
SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e seis dias do mês de dezembro
de dois mil e dezenove.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

Secretaria de Turismo
Chamamento Público
3º Festival da Pizza Atibaia
1. APRESENTAÇÃO
1.1 O 3º Festival da Pizza de Atibaia, é uma ação promovida pela
Prefeitura da Estância de Atibaia, através da Secretaria de Turismo, e
tem como objetivo geral promover, valorizar e divulgar a gastronomia
da cidade, representando uma oportunidade de oferecer aos munícipes
e turistas a degustação de pizzas que demonstrem e evidenciem a
especialidade dos estabelecimentos participantes.
1.2 A iniciativa busca criar interatividade, sinergia e lucratividade
para todos, não só do ponto de vista econômico, mas social, cultural e
turístico, além da integração dos empresários que trabalham no ramo
da gastronomia no município.
1.3 Assim, visamos marcar para os turistas e munícipes a variedade,
força e atratividade da gastronomia de Atibaia.

2. OBJETIVO
2.1 Projetar Atibaia no cenário gastronômico regional, estadual e
nacional;
2.2 Incentivar o desenvolvimento do turismo através da gastronomia;
2.3 Fomentar a atividade gastronômica do município.
3. DO LOCAL E DA DATA
3.1 O 3º Festival da Pizza de Atibaia acontecerá de 27/02/2020 a
05/04/2020. As pizzas que serão elaborados estarão disponíveis durante
esse período em cada estabelecimento participante.
4. DOS PARTICIPANTES
4.1 Poderão participar do festival as pizzarias do município de
Atibaia que efetuarem a inscrição e que estiverem com o alvará de
funcionamento em dia e aptos a fornecerem as pizzas por todo o
período do evento.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições para o festival, deverão ser realizadas na Secretaria
de Turismo situada na Av. dos Bandeirantes s/n, Vila Junqueira Atibaia,
no período de 06/01/2020 a 24/01/2020, de segunda a sexta das 09 h
às 16 h.
5.2 Os participantes deverão entregar a ficha de inscrição e o termo de
responsabilidade, devidamente preenchidas e assinadas.
5.3 Todos os participantes do evento deverão assinar no ato da
efetivação da inscrição o Termo de Compromisso e Responsabilidade
da produção da pizza durante o período do festival.
5.4 Caso a pizza não se enquadre nos moldes do evento, o participante
deverá fazer a readequação que será sugerida pela equipe da Secretaria
de Turismo.
6. DA PIZZAS
6.1 Todos os participantes deverão concorrer com uma pizza, a qual
represente o estabelecimento e o mesmo deverá permanecer no
cardápio durante o período do evento.
7. DA COMERCIALIZAÇÃO DAS PIZZAS
7.1 As pizzas deverão ser comercializados no valor máximo 60,00
Reais.
8. DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO
8.1 A pizza e o estabelecimento serão avaliados pelos seguintes
requisitos:
8.1.1 – Massa;
8.1.2 – Recheio;
8.1.3 – Molho
8.1.4 – Atendimento;
8.1.5 – Limpeza;
8.1.6 – Ambientação.
9. DA CORTESIA
9.1 Cada estabelecimento deverá conceder 02 (duas) cortesias que dará
direito a degustação da pizza participante do festival. Essas cortesias
serão distribuídas para a comissão avaliadora, formadores de opinião
e imprensa.
10. DA AVALIAÇÃO
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TITULARES: ROGÉRIO SOARES DA SILVA
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
SUPLENTE: EDSON ROBERTO MILANI
JOELSON JORGE DA SILVA
PERÍODO:
MAIO – JUNHO – JULHO – AGOSTO/2020
PREGOEIRO: FILIPE AMORIM TEODORO
SUPLENTE: MIKI MORIYAMA
TITULARES: VIVIANE CRISTINA MAIA BRANDÃO
ROSEMARY VICARI NOGUEIRA
SUPLENTE: LUCIANO ROBERTO DO CARMO
FABIANA FERREIRA DE ALMEIDA FEITOSA
PERÍODO:
SETEMBRO – OUTUBRO – NOVEMBRO –
DEZEMBRO/2020
PREGOEIRO: MIKI MORIYAMA
SUPLENTE: FERNANDO ZAMBO DE OLIVEIRA BARBOSA
FRANCISCO
TITULARES: TALITA DE SOUZA ALMEIDA
ROSE MARY BRANDÃO
SUPLENTE: ADILSON CARDOSO BENEDICTO
RENATA LOPES GONÇALVES
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15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Todos os participantes e interessados em participar do 3º Festival
da Pizza devem seguir na íntegra esse regulamento.
15.2 Eventuais dúvidas, questões ou controvérsias, serão dirimidas
pela Secretaria de Turismo
Bruno Perrota Leal
Secretário de Turismo

Secretaria de Recursos Humanos

11. DA PONTUAÇÃO
11.1 Na avaliação técnica a pontuação máxima será de 1000 pontos por
estabelecimento participante, distribuída da seguinte maneira: Massa
200 pontos; Recheio 200 pontos; Molho 200 pontos; Atendimento 200
pontos; limpeza 100 pontos, ambientação 100 pontos. Da avaliação
técnica sairão 3 (três) estabelecimentos destaques.
11.2 Da avaliação do público, que poderá participar pela internet
www.atibaia.sp.gov.br e avaliarão os seguintes quesitos: Sabor 0 a 5;
Atendimento 0 a 5 pontos; Apresentação 0 a 5 pontos, sairão mais 3
(três) estabelecimentos destaques.
11.3 Ocorrendo empate na nota final, o critério a ser utilizado é o peso
das notas de acordo com a ordem de importância de classificação no
requisito votação popular e técnico utilizada no item 10.1 e 10.5.
12. DA PREMIAÇÃO
12.1 A pizza será classificada pelo critério de pontuação (da maior
para a menor), e os prêmios para os 6 (seis) destaques entre técnico e
popular procederão da seguinte forma:
12.2 Destaques Popular e Tecnico: Placa de destaque do 3º Festival da
Pizza e nota de divulgação publicada no site da prefeitura e juri técnico.
13. DAS RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA
13.1 Organização, promoção e controle do evento.
13.2 Divulgação do festival nos eventos culturais que acontecerão no
mesmo período e nas veiculações em mídias impressas, televisivas,
outdoors, rádios e nos CIT ́s da cidade.
13.3 Ceder ao estabelecimento participante banner, displays de mesa e
livretos de divulgação do Festival.

PORTARIA Nº 1.683/2019-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, e
Considerando o regime especial de contratação para os cargos de livre
provimento em comissão, instituído pela Lei Complementar nº 799, de
22 de março de 2019, resolve
DESIGNAR, a Título de Substituição Interina
O servidor municipal Sr. CRISTIANO ALBERTO ISIDORO,
portador da cédula de identidade RG nº 29.030.308-4 e inscrito no CPF/
MF sob o nº 300.175.688-89, para ocupar o cargo de agente político de
Secretário de Administração, por motivo de gozo de licença do titular
da pasta, no dia 26 de dezembro de 2019.
Publique-se
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 26 de dezembro de 2019.
- Emil Ono PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EM EXERCÍCIO

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2019

14. DAS RESPONSABILIDADES DOS ESTABELECIMENTOS

EDITAL DE DECISÃO DE RECURSOS

14.1 Manter a pizza participante no cardápio por todo o período do
evento;
14.2 Respeitar o valor estipulado no item 7.1.
14.3 Treinar a equipe para divulgação do Festival e da porção/petisco
participante.
14.4 Seguir os horários de abertura e fechamento do estabelecimento
de acordo com as informações preenchidas na ficha de inscrição.
14.5 Expor em local visível o material de divulgação do Festival que
será cedido pela prefeitura.
14.6 Autorizar a utilização do nome e marca do estabelecimento para
divulgações referentes ao Festival.
14.7 Disponibilizar equipe para preparo e montagem da pizza em data
pré-agendada pela Secretaria de Turismo com a finalidade de fotografar
o mesmo para a elaboração do material que será utilizado na promoção
e divulgação do evento.

A Prefeitura da Estância de Atibaia torna público o que segue:
1- As decisões proferidas ao recurso interposto pelo candidato contra a
Classificação, conforme segue:
1.1 - O recurso interposto foi indeferido.
2- A resposta ao recurso interposto estará disponível no endereço
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br até o dia 03/01/2020. Para
efetuar a consulta, o candidato deverá acessar o site e no link “área do
candidato”, escolher o referido concurso e digitar seu CPF e data de
nascimento.
Atibaia, 28 de dezembro de 2019.
CARLOS AMÉRICO BARBOSA DA ROCHA
Secretário de Recursos Humanos

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

10.1 Será formada uma comissão avaliadora composta de no mínimo
4 (quatro) pessoas, formadas ou que trabalhem no ramo de alimentos e
bebidas para analisar e dar as notas para a pizza de cada estabelecimento.
10.2 A avaliação da pizza será realizada no próprio estabelecimento
durante o período do evento por um dos avaliadores, que visitarão os
restaurantes na forma de “cliente oculto” e se identificarão apenas ao
final do serviço/atendimento.
10.3 A distribuição para avaliação da pizza se dará por meio de sorteio
entre os avaliadores e cada avaliador deverá visitar os estabelecimentos
que lhe forem determinados.
10.4 As avaliações poderão ocorrer durante todo o período do festival.
10.5 Haverá também a avaliação por parte do público que prestigiará
o evento. Este deverá deixar suas impressões em relação ao sabor,
apresentação e atendimento.
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- Carlos Américo Barbosa da Rocha SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

- Emil Ono PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EM EXERCÍCIO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, aos 27 de dezembro de 2019.

23/08/2010

Secretário de Recursos Humanos
Carlos Américo Barbosa da Rocha

*Moacir Damasceno
4.582.580
Fiscal de Indústria e Comércio
24/08/2009
*O contrato não foi encerrado, pois o servidor está afastado pelo INSS. Com isso, o contrato está suspenso e será finalizado após a alta do auxílio-doença.

Prefeito da Estância de Atibaia
Saulo Pedroso de Souza

TÉRMINO

Atibaia, 28 de dezembro de 2019.

ADMISSÃO

HOMOLOGA os resultados finais para os referidos empregos, pelo
prazo descrito no item 15.8 do Edital do Concurso Público nº 01/2019.

EMPREGO

Agente de Serviços de Construção e Manutenção (Borracheiro)
Agente de Serviços de Construção e Manutenção (Eletricista)
Agente de Serviços de Gestão
Agente de Serviços de Transportes (Motorista)
Analista de Sistemas Computacionais
Arquiteto e Urbanista
Assistente em Serviços de Fiscalização
Assistente em Serviços de Gestão
Assistente em Serviços de Planejamento e Finanças
Assistente em Serviços de Saúde (Combate a Vetores)
Assistente em Serviços de Saúde (Farmácia)
Assistente em Serviços de Saúde (Odonto)
Assistente em Serviços Educacionais
Assistente Especial em Serviços de Fiscalização
Cirurgião Dentista
Enfermeiro
Engenheiro (Elétrica)
Farmacêutico ou Bioquímico (Farmácia)
Farmacêutico ou Bioquímico (Laboratório)
Fiscal de Tributos
Fonoaudiólogo
Médico (Auditor)
Médico (Cardiologista)
Médico (Clínico Geral)
Médico (Dermatologista)
Médico (Gastroenterologista)
Médico (Ginecologista)
Médico (Neurologista)
Médico (Oftalmologista)
Médico (Ortopedista)
Médico (Otorrinolaringologista)
Médico (Pediatra)
Médico (Psiquiatra)
Médico da Família
Médico Regulador
Médico Socorrista
Nutricionista
Professor
Professor de Educação Física
Profissional da Educação Física
Profissional da Fisioterapia/Terapia Ocupacional (Fisioterapeuta)
Profissional da Fisioterapia/Terapia Ocupacional (Terapeuta Ocupacional)
Psicólogo
Técnico em Serviços de Saúde (Enfermagem)
Técnico em Serviços de Saúde (Laboratório)
Técnico em Serviços de Sistemas Computacionais
Topógrafo

RG

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

EDITAL

O Prefeito da Estância de Atibaia, em conformidade com a legislação
vigente e conforme item 15.11 do Edital do Concurso Público nº
01/2019, para os empregos abaixo relacionados e, considerando que
as listas de Classificação Final dos candidatos habilitados, foram
regularmente publicadas em 28/12/2019;

NOME

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2019

A Secretaria de Recursos Humanos, informa a RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DO EXERCÍCIO DE 2019, em
conformidade com o disposto na Lei nº 2.479, de 21 de novembro de 1991, alterada pela Lei Complementar nº 559, de 04 de abril de 2008, e pela Lei Complementar nº
582, de 19 dezembro de 2008:

Atos do Poder Executivo
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Atos do Poder Executivo
Publicação Anual dos Valores dos Subsídios e das
Remunerações dos Cargos e Empregos Públicos

SEQ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CARGO / EMPREGO
Administrador
Agente Administrativo I
Agente Administrativo II
Agente Comunitário de Saúde
Agente Contábil
Agente Controlador
Agente da Autoridade de Trânsito
Agente de Combate a Vetores
Agente de Execuções Fiscais
Agente de Fiscalização Imobiliária
Agente de Fiscalização Mobiliária
Agente de Saúde
Agente de Serviços de Alimentação
Agente de Serviços de Comunicações
Agente de Serviços de Conservação e Limpeza
Agente de Serviços de Construção e Manutenção
Agente de Serviços de Cultura e Eventos
Agente de Serviços de Documentação
Agente de Serviços de Gestão
Agente de Serviços de Transportes
Agente de Serviços Educacionais
Agente de Serviços em Portaria e Vigilância Interna
Agente de Tributos
Agente Regulador
Ajudante de Conservação
Ajudante de Manutenção
Ajudante de Merenda
Ajudante de Serviços Gerais
Ajudante de Topografia
Analista de Desenvolvimento de Pessoal Pleno
Analista de Gestão
Analista de Sistemas Computacionais
Analista de Suporte Júnior
Analista de Treinamento
Aposentado (Estatutário)
Arquiteto e Urbanista
Assessor da Coordenadoria Especial da Mulher
Assessor da Coordenadoria Especial da Relações Institucionais
Assessor da Coordenadoria Especial de Cidadania
Assessor da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda
Assessor da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente
Assessor da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico
Assessor da Coordenadoria Especial de Proteção E defesa Civil
Assessor da Coordenadoria Especial de Solidariedade
Assessor da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação e
Telecomunicações
Assessor da Coordenadoria Especial do Idoso
Assessor da Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal
Assessor da Ouvidoria Geral do Município
Assessor da Secretaria de Administração
Assessor da Secretaria de Agricultura

MENOR
MAIOR
REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO
3.498,92
3.498,92
1.813,55
1.813,55
2.117,49
2.180,95
1.086,24
1.327,63
1.813,55
1.813,55
2.919,90
2.919,90
2.510,62
2.510,62
1.561,84
1.561,84
2.919,90
2.919,90
2.176,77
2.176,77
2.117,49
2.117,49
1.360,67
1.360,67
703,09
1.450,74
1.367,48
1.367,48
1.054,63
1.288,99
1.297,02
1.949,66
1.367,48
1.367,48
1.367,48
1.367,48
1.186,97
2.130,46
1.376,02
1.784,25
1.288,99
1.367,48
1.288,99
1.288,99
2.117,49
2.117,49
2.117,49
2.117,49
1.286,60
1.318,93
1.416,74
1.416,74
1.286,60
1.286,60
980,76
1.311,64
1.286,60
1.288,99
3.834,22
3.834,22
3.037,07
6.135,35
3.498,92
3.938,06
3.634,00
3.634,00
2.117,49
2.435,05
1.875,17
9.135,04
6.135,35
7.498,76
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00

3.500,00

3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00

3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINIANO BERNANDES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4F89-8A93-1DA2-56A4

Em cumprimento ao artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 5º da Emenda Constitucional nº 19/1998 e em
conformidade com as Instruções nº 02/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Secretaria de Recursos Humanos divulga a Relação
de Cargos e Empregos da PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, bem como os respectivos Subsídios e Remunerações, conforme
segue:
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SEQ.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

CARGO / EMPREGO
Assessor da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Assessor da Secretaria de Comunicação
Assessor da Secretaria de Cultura
Assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Assessor da Secretaria de Educação
Assessor da Secretaria de Esportes e Lazer
Assessor da Secretaria de Governo
Assessor da Secretaria de Habitação
Assessor da Secretaria de Justiça
Assessor da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano
Assessor da Secretaria de Obras Públicas
Assessor da Secretaria de Planejamento e Finanças
Assessor da Secretaria de Recursos Humanos
Assessor da Secretaria de Saúde
Assessor da Secretaria de Segurança Pública
Assessor da Secretaria de Serviços
Assessor da Secretaria de Turismo
Assessor do Gabinete do Prefeito
Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito
Assessor Executivo do Gabinete do Prefeito
Assessor Executivo do Gabinete do Vice-Prefeito
Assistente de Contabilidade
Assistente de Planejamento
Assistente em Serviços de Cultura e Eventos
Assistente em Serviços de Fiscalização
Assistente em Serviços de Gestão
Assistente em Serviços de Lazer e Desenvolvimento Social
Assistente em Serviços de Planejamento e Finanças
Assistente em Serviços de Portaria e Vigilância Interna
Assistente em Serviços de Saúde
Assistente em Serviços Educacionais
Assistente em Serviços Educacionais (Monitor Educacional)
Assistente Especial em Serviços de Alimentação
Assistente Especial em Serviços de Comunicação
Assistente Especial em Serviços de Conservação e Limpeza
Assistente Especial em Serviços de Construção e Manutenção
Assistente Especial em Serviços de Cultura e Eventos
Assistente Especial em Serviços de Fiscalização
Assistente Especial em Serviços de Gestão
Assistente Especial em Serviços de Lazer e Desenvolvimento Social
Assistente Especial em Serviços de Saúde
Assistente Especial em Serviços de Transportes
Assistente Social
Auditor
Auditor da Saúde
Auxiliar de Biblioteca
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Odonto
Bibliotecário
Biólogo
Bombeiro Auxiliar
Borracheiro
Carpinteiro
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo
Chefe da Divisão de Assistência a Comunidade
Chefe de Gabinete de Secretaria
Chefe de Gabinete do Prefeito / Agente Político
Chefe do Setor de Compras Diretas

MENOR
MAIOR
REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.938,06
3.938,06
2.482,20
2.482,20
989,30
1.813,71
1.369,43
2.585,89
1.181,26
3.087,74
989,30
1.813,71
1.369,43
2.585,89
989,30
1.813,71
989,30
1.868,12
989,30
1.868,12
1.813,71
1.868,12
1.635,14
2.997,76
1.635,14
2.997,76
1.635,14
2.997,76
1.635,14
2.997,76
1.635,14
2.997,76
1.895,57
4.274,10
1.635,14
3.579,51
1.635,14
2.997,76
1.635,14
2.997,76
1.635,14
2.997,76
3.444,92
5.138,24
6.135,35
7.498,76
5.292,39
6.468,48
1.360,67
1.360,67
1.561,84
1.561,84
1.001,63
1.224,22
1.360,67
1.395,33
3.444,92
3.444,92
4.056,22
4.957,60
1.416,74
1.416,74
1.576,41
1.576,41
1.767,83
1.820,86
3.834,22
3.834,22
6.287,13
6.287,13
5.000,00
5.000,00
11.137,84
11.137,84
4.271,77
4.271,77
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SEQ.
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

CARGO / EMPREGO
Chefe do Setor de Educação de Jovens e Adultos
Chefe do Setor de Educação Inclusiva
Chefe do Setor de Merenda Escolar
Chefe do Setor de Protocolo e Arquivo
Chefe do Setor de Varrição de Vias Públicas
Chefe do Setor de Varrição e Limpeza de Parques e Jardins
Cirurgião Dentista
Coletor de Lixo
Conservador de Parques e Jardins
Contador
Coordenador de Centro de Referência
Coordenador de Conservação
Coordenador de Serviços de Velório e Cemitério
Coordenador Especial da Mulher
Coordenador Especial de Cidadania
Coordenador Especial de Conservação de Vias Públicas
Coordenador Especial de Emprego e Renda
Coordenador Especial de Execução de Obras
Coordenador Especial de Parques e Jardins
Coordenador Especial de Planejamento Estratégico
Coordenador Especial de Proteção e Defesa Civil
Coordenador Especial de Relações Institucionais
Coordenador Especial de Solidariedade
Coordenador Especial de Tecnologia da Informação e Telecomunicações
Coordenador Especial do Idoso
Coordenador Especial do Meio Ambiente
Coordenador Especial dos Direitos e Defesa Animal
Copeira
Coveiro
Diretor de Departamento
Diretor de Departamento Consultoria Jurídica
Diretor de Departamento Contencioso
Diretor de Departamento de Execução Fiscal
Diretor de Escola
Distribuidor de Merenda Escolar
Economista
Educador em Saúde
Eletricista
Encarregado de Atualização e Cobrança de Débitos
Encarregado de Fiscalização de Indústria e Comércio
Encarregado de Fiscalização Mobiliária
Encarregado de Lançamento e Controle
Encarregado de Mercado e Feiras
Enfermeiro
Engenheiro
Engenheiro Civil
Escriturário
Escriturário de Pessoal
Escriturário Especializado
Farmacêutico ou Bioquímico
Fiscal de Estacionamento Regulamentado
Fiscal de Feiras
Fiscal de Indústria e Comércio
Fiscal de Posturas Municipais
Fiscal de Tributos
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Frentista
Geógrafo, Geólogo ou Geofísico

MENOR
MAIOR
REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO
4.271,77
4.271,77
4.271,77
4.271,77
4.271,77
4.271,77
4.399,93
4.399,93
4.271,77
4.271,77
4.271,77
4.271,77
6.135,35
12.291,08
1.286,60
1.286,60
1.576,41
1.576,41
4.056,22
4.056,22
5.614,70
5.614,70
1.767,83
1.767,83
1.635,14
2.997,76
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
2.919,90
2.919,90
9.000,00
9.000,00
2.919,90
2.919,90
2.919,90
2.919,90
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
1.286,60
1.318,93
1.286,60
1.288,99
7.474,90
7.474,90
7.474,90
7.474,90
7.474,90
7.474,90
7.474,90
7.474,90
5.147,71
5.956,65
1.416,74
1.416,74
3.498,92
3.498,92
4.056,22
4.957,60
1.767,83
1.849,18
3.146,37
3.146,37
2.919,90
2.919,90
2.919,90
2.919,90
2.919,90
2.919,90
2.117,49
2.117,49
4.056,22
5.106,29
6.135,35
7.723,70
6.108,14
7.465,50
1.360,67
1.360,67
1.867,96
2.117,49
1.277,87
1.763,75
4.056,22
5.259,48
2.117,49
2.117,49
1.813,55
1.813,55
2.117,49
2.117,49
1.813,55
1.813,55
3.938,06
4.056,22
3.646,22
3.646,22
4.056,22
4.957,60
1.288,99
1.416,74
3.498,92
3.498,92
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SEQ.
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

CARGO / EMPREGO
Gerente de Divisão
Guarda Civil Municipal Classe Especial
Guarda Civil Municipal de Atibaia 1ª Classe
Guarda Civil Municipal de Atibaia 2ª Classe
Guarda Civil Municipal de Atibaia 3ª Classe
Guarda de Portaria
Inspetor da Guarda Civil Municipal
Inspetor de Alunos
Inspetor Diretor da Guarda Civil Municipal
Instrutor de Curso Profissionalizante
Jardineiro
Jornalista
Lavador de Autos
Licitador
Líder de Fábrica de Artefatos de Cimento
Lubrificador de Máquinas
Mecânico de Autos
Mecânico de Máquinas e Equipamentos
Médico
Médico Auditor
Médico da Unidade de Avaliação e Controle da Saúde – UAC
Médico de Família
Médico do Trabalho
Médico Plantonista
Médico Regulador
Médico Socorrista
Médico Veterinário
Merendeira
Monitor Artístico
Monitor de Biblioteca
Monitor de Museu
Monitor de Trabalhos Manuais
Monitor Educacional
Motorista Especial do Executivo
Motorista I
Motorista II
Nutricionista
Odontólogo
Oficial de Limpeza Escolar
Operador de Equipamentos Automotivo I
Operador de Equipamentos Automotivo II
Operador de Equipamentos Automotivo III
Operador de Incinerador de Lixo
Orientador de Medidas Socioeducativas
Orientador Social
Ouvidor da Saúde
Ouvidor Geral
Padeiro
Pedreiro
Pensionista
Pesquisador das Ciências Sociais e Humanas
Pintor de Manutenção
Pintor Letrista
Prefeito
Procurador Geral
Procurador Municipal
Professor
Professor de Artes
Professor de Educação Física

MENOR
MAIOR
REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO
6.166,76
6.166,76
4.109,84
4.109,84
3.794,38
4.270,60
3.111,15
3.501,62
2.510,62
2.825,72
1.416,74
1.416,74
6.166,76
6.166,76
1.360,67
1.360,67
7.474,90
7.474,90
2.500,68
2.500,68
1.416,74
1.416,74
6.108,14
6.108,14
1.416,74
1.416,74
2.552,39
2.552,39
2.007,53
2.007,53
2.135,47
2.135,47
1.913,18
1.966,33
2.077,34
2.077,34
52,40 p/ hora
13.381,74
7.086,54
7.086,54
7.086,54
7.086,54
7.086,54
12.991,99
7.086,54
12.991,99
1.258,69 p/ 12h
1.258,69 p/ 12h
7.086,54
12.991,99
1.258,69 p/ 12h
1.296,45 p/ 12h
7.086,54
13.381,74
1.416,74
1.515,29
1.813,55
1.813,55
1.561,84
1.561,84
1.360,67
1.360,67
1.629,61
1.629,61
1.813,55
1.915,48
3.688,88
3.688,88
1.576,41
1.576,41
1.767,83
1.900,44
4.056,22
4.957,60
52,40 p/ hora
52,40 p/ hora
1.286,60
1.286,60
2.077,34
2.077,34
2.260,05
2.260,05
2.456,66
2.456,66
1.561,84
1.561,84
4.988,60
4.988,60
2.115,73
2.585,89
7.474,90
7.474,90
11.137,84
11.137,84
1.416,74
1.416,74
1.576,41
1.617,47
1.023,88
4.964,99
3.498,92
3.498,92
1.576,41
1.576,41
1.913,18
1.913,18
20.304,75
20.304,75
11.137,84
11.137,84
6.135,35
11.248,14
1.416,76
4.303,20
2.291,23
3.938,06
2.148,03
4.177,88
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SEQ.
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

CARGO / EMPREGO
Professor de Educação Física Escolar
Professor de Educação Física I
Professor IB
Professor Supletivo
Profissional da Educação Física
Profissional da Fisioterapia, Terapia Ocupacional
Profissional da Informação
Profissional do Jornalismo ou das Relações Públicas
Psicólogo
Psicólogo ou Psicanalista
Reparador Geral
Salva-Vidas
Sanitarista
Secretária de Escola
Secretário Municipal / Agente Político
Servente de Escola
Soldador
Supervisor Administrativo da Defesa Civil
Supervisor Administrativo de Biblioteca
Supervisor Administrativo de Gabinete
Supervisor Administrativo de Saúde
Supervisor Administrativo do Jurídico
Supervisor Agente de Combate a Vetores
Supervisor da Consultoria Jurídica e da Cidadania
Supervisor da Unidade Municipal de Cadastro Rural
Supervisor de Almoxarife e Estoque
Supervisor de Arquivo Contábil
Supervisor de Arrecadação e Baixa
Supervisor de Assuntos Comunitários
Supervisor de Atendimento
Supervisor de Biblioteca Infanto Juvenil
Supervisor de Cadastro Fiscal Imobiliário
Supervisor de Cadastro Fiscal Mobiliário
Supervisor de Cálculo e Emolumentos
Supervisor de Compras
Supervisor de Comunicação de Expediente e Correspondência
Supervisor de Conservação
Supervisor de Contabilidade
Supervisor de Controle de Projetos e Convênios
Supervisor de Controle e Execução de Despesas
Supervisor de Controle e Lançamento Imobiliário
Supervisor de Controle e Lançamento Mobiliário
Supervisor de Convênios e Prestação de Contas
Supervisor de Copa
Supervisor de Cursos Profissionalizantes
Supervisor de Empenho
Supervisor de Ensino
Supervisor de Execução
Supervisor de Expediente
Supervisor de Fiscalização de Estacionamento Regulamentado
Supervisor de Fiscalização de Indústria e Comércio
Supervisor de Fiscalização Imobiliária
Supervisor de Fiscalização Mobiliaria
Supervisor de Fomento
Supervisor de Inscrição e Controle
Supervisor de ISTBI
Supervisor de Junta Militar
Supervisor de Lançamento e Controle
Supervisor de Licitação

MENOR
MAIOR
REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO
1.773,00
3.250,51
2.030,89
2.030,89
1.557,03
2.854,56
2.117,49
2.964,48
2.148,03
3.938,06
4.056,22
4.957,60
3.498,92
3.498,92
3.498,92
3.498,92
4.210,46
4.210,46
4.056,22
5.259,48
1.767,83
1.767,83
1.561,84
1.585,24
6.319,39
11.585,55
1.813,55
1.813,55
11.137,84
11.137,84
1.286,60
1.286,60
2.077,34
2.077,34
2.635,30
2.635,30
2.482,20
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.117,49
2.635,30
1.952,10
1.952,10
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
1.952,10
1.952,10
4.056,22
4.056,22
2.635,30
2.635,30
5.405,10
5.783,14
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.386,44
2.386,44
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.386,44
2.386,44
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
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SEQ.
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

CARGO / EMPREGO
Supervisor de Mercado e Feiras
Supervisor de Merenda Escolar
Supervisor de Museu
Supervisor de Padaria e Hidrossolúvel
Supervisor de Patrimônio
Supervisor de Patrocínio Incentivado
Supervisor de Pessoal e Salários
Supervisor de Planejamento e Estatística
Supervisor de Processos de Execução Fiscal
Supervisor de Programas Especiais
Supervisor de Recursos Humanos
Supervisor de Relações de Consumo
Supervisor de Serviços de Trânsito
Supervisor de Setor Fiscal
Supervisor de Sistema de Telefonia
Supervisor de Tesouraria
Supervisor de Trânsito
Supervisor de Velórios e Cemitérios
Supervisor de Vigilância Patrimonial
Supervisor do Contencioso
Supervisor do Setor de Fiscalização de Meio Ambiente
Supervisor do Setor de Fiscalização de Obras
Supervisor do Setor de Varrição de Vias Públicas
Supervisor do Setor de Varrição e Limpeza de Parques e Jardins
Supervisor do Setor Técnico de Vigilância Sanitária
Supervisor Especial de Abastecimento e Manutenção de Veículo
Supervisor Especial de Conservação de Vias Públicas
Supervisor Especial de Estradas Municipais
Supervisor Especial de Execução de Obras
Supervisor Especial de Limpeza Pública
Supervisor Especial de Parques e Jardins
Supervisor Especial de Transportes
Supervisor Fiscalização de Posturas Municipais
Técnico de Enfermagem
Técnico de Higiene Bucal
Técnico de Processamento de Dados
Técnico em Desenho
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico em Serviços Agrossilvipecuário
Técnico em Serviços de Construção e Manutenção
Técnico em Serviços de Saúde
Técnico em Serviços de Sistemas Computacionais
Técnico em Serviços de Turismo
Telefonista
Topógrafo
Vice-Prefeito
Vigia
Vigilante Sanitário
Zootecnista

MENOR
MAIOR
REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO
2.386,44
2.386,44
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.386,44
2.386,44
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
3.444,92
3.444,92
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.176,77
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.386,44
2.386,44
2.635,30
2.635,30
2.386,44
2.386,44
2.386,44
2.386,44
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.386,44
2.386,44
2.386,44
2.386,44
2.635,30
2.635,30
2.386,44
2.386,44
2.386,44
2.386,44
2.386,44
2.386,44
2.635,30
2.635,30
2.386,44
2.386,44
2.386,44
2.386,44
2.635,30
2.635,30
2.635,30
2.635,30
1.813,55
1.813,55
1.813,55
1.813,55
3.548,25
3.548,25
2.046,02
2.500,68
3.565,35
3.672,31
2.500,68
2.500,68
2.500,68
2.500,68
2.046,02
2.652,94
2.500,68
3.461,51
2.500,68
2.500,68
1.360,67
1.360,67
2.482,20
2.500,68
14.213,33
14.213,33
1.286,60
1.374,52
2.117,49
2.117,49
5.451,17
5.451,17

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, aos 27 de dezembro de 2019.
- Emil Ono PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EM EXERCÍCIO
- Carlos Américo Barbosa da Rocha SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS
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Câmara da Estância de Atibaia

Edital de prorrogação da Comissão de PAD
A Comissão designada pela Portaria nº 30, de 08 de novembro de
2019, publicada na IOE nº 2141, de 09 de novembro de 2019, com o
objetivo de apurar as possíveis irregularidades constantes do Processo
nº 001/2019, bem como outros atos e fatos conexos que emergirem no
curso da apuração, no uso de suas atribuições, solicita à Mesa Diretiva
da Câmara de Atibaia a prorrogação do prazo de encerramento das
atividades.
Os motivos são os feriados de final de ano, mas também a dificuldade
em notificar os servidores citados no processo administrativo devido a
pedidos de licença médica e ausência tanto nas residências quanto nos
locais de trabalho. Reforçamos assim as possibilidades de defesa dos
mencionados servidores, cujos nomes são tratados sempre com sigilo
e respeito.
Com a prorrogação, a Comissão cumpre ainda a necessidade de afinar
sua atuação com o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), assinado
pela Câmara com o Ministério Público em 13 de dezembro de 2019,
que prevê a instauração de processos administrativos até o fim do mês
de fevereiro de 2020.
O PAD já instaurado necessita de mais 30 dias para sua conclusão. O
prazo para o encerramento dos trabalhos da Comissão passa a ser, com
o respaldo da Mesa Diretiva, 8 de fevereiro de 2020.

Contratado:
PRESCON
INFORMÁTICA ASSESSORIA
LTDA; Processo nº 143/2019; Pregão Presencial nº 004/2019;
Contrato nº 016 /2019 Objeto: CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE
SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA,
TESOURARIA,
PATRIMÔNIO,
RECURSOS
HUMANOS,
LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTROLE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO, COM ATUALIZAÇÕES
QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E
EVOLUTIVAS, INCLUINDO CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO; Valor
do Contrato: R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais);
Prazo de Vigência: o prazo de vigência contratual é de 12 meses, a
iniciar-se em 23/12/2019 a 23/12/2020; Dotação: 3.3.90.40 SERVIÇO
DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ;
Data da Assinatura do contrato: 23 de dezembro de 2019
Valéria Silveira Cardoso
Chefe de Serviço Financeiro, Orçamentário, Contábil e
Patrimônio
SEBASTIÃO BATISTA MACHADO
Presidente

Cláudio Molinari Carvalho
Presidente

SERVIÇO FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E
DO PATRIMÔNIO

SEBASTIÃO BATISTA MACHADO
PRESIDENTE

Extrato de Contrato

REGINALDO DO COSTA RAMOS
1º VICE-PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS MACHADO
2º VICE-PRESIDENTE
WILSON DE VASCONCELOS VEIGA
1º SECRETÁRIO
ADEMILSON DONIZETE MILITÃO
2º SECRETÁRIO

Contratado: TECVEDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
EIRELI EPP: Processo nº 183/2019; Contrato nº 017/2019; Objeto:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PERICIAL DE ENGENHARIA ELÉTRICA; Valor do
Contrato: R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais); Prazo de
Vigência Contratual: de 23 de dezembro de 2019 a 23 de fevereiro de
2020; Dotação: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Data da Assinatura do contrato: 23 de dezembro de 2019.
Valéria Silveira Cardoso
Chefe de Serviço Financeiro, Orçamentário, Contábil e
Patrimônio
SEBASTIÃO BATISTA MACHADO
- Presidente

Processo nº 182/2019
Atibaia, 10 de dezembro de 2019
Tendo em vista o pronunciamento constante do processo nº 182/2019,
do Jurídico desta Casa, reconheço o parecer fundado no artigo 25 da
Lei 8.666/93 para despesas de energia elétrica junto à ELEKTRO
REDES S. A., no valor de R$ 1.885,99 (mil oitocentos e oitenta e cinco
reais e noventa e nove centavos).
Ratifico, por atender os requisitos legais em vigor.
SEBASTIÃO BATISTA MACHADO
-Presidente-

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

SERVIÇO FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E
DO PATRIMÔNIO
Extrato de Contrato
Contratado: TECVEDA ENGENHRIA E CONSTRUÇÃO
EIRELI EPP: Processo nº 184/2019; Contrato nº 018/2019; Objeto:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PERICIAL DE ENGENHARIA CIVIL; Valor do Contrato:
R$ 8.000,00 (oito mil reais); Prazo de Vigência Contratual: de 23
de dezembro de 2019 a 23 de fevereiro de 2020; Dotação: 3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Data da Assinatura do
contrato: 23 de dezembro de 2019.
Valéria Silveira Cardoso
Chefe de Serviço Financeiro, Orçamentário, Contábil e
Patrimônio
SEBASTIÃO BATISTA MACHADO
- Presidente -
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