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Audiência Pública da Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2019
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Atos do Poder Executivo
Audiência Pública
Comunicamos à população, de acordo com o § 4º, artigo 9 da Lei
Complementar nº 101/00, que será realizada no dia 17/02/2020 às
18:00 horas na Câmara Municipal de Atibaia, situado à Avenida
Nove de Julho nº 265 – Centro – Atibaia – SP, a audiência Pública
referente à Avaliação das Metas Fiscais do Município de Atibaia – 3º
Quadrimestre de 2.019.
Secretaria de Planejamento e Finanças, aos 28 de janeiro de 2.020.
Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planejamento e Finanças

Compras, Licitações e Contratos

preços para eventual locação de equipamento de comunicação remota
(TACC), destinado ao uso da Secretaria de Segurança Pública, 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 003/20, referente ao objeto em epígrafe, com os
respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados,
ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo:
WEB MASTER BRASIL INFORMATICA LTDA , para o lote 01 (R$
602.850,00) sendo os valores unitários: item 01 – R$ 1.172,00 item
02 – R$ 837,50. Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de
Atibaia, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020. Reinaldo dos Santos Secretaria de Segurança Pública.
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e
Licitações, 27 de Janeiro de 2.020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO N° 4.701/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N° 220/19.
Interessado: Secretaria de Saúde Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de medicamentos, para atender ordem judicial,
sem indicação de marca, destinado à Secretaria Municipal de
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)
meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no
presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso
VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr.
Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico
Nº 220/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos
valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados
pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: INDMED
HOSPITALAR EIRELI para o lote 10 (R$ 115,666); ALTERMED
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, para os lotes 13
(R$ 0,950) e 15 (R$ 0,413); ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, para
os lotes 17 (R$ 4,570); os lotes 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 14 e 16
foram FRACASSADOS. Os lotes 02, 08, 11 e 12 foram DESERTOS.
Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos
27 dias do mês de janeiro de 2020. Maria Amélia Sakamiti Roda –
Secretaria de Saúde.
PROCESSO N° 5.984/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/20.
Interessado: Secretaria de Saúde Objeto: Registro de preço para
eventual aquisição de insumos para controle de pragas, destinado
ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face
dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao
disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial
a manifestação do Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o
Pregão Eletrônico Nº 001/20, referente ao objeto em epígrafe, com os
respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados,
ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo:
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA, para
o lote 01 (R$ 58.600,00) sendo os valores unitários: item 01 – R$
118,00 e item 02 – R$ 175,00 Publique-se na forma da lei. Prefeitura
da Estância de Atibaia, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020. Maria
Amélia Sakamiti Roda - Secretaria de Saúde.
PROCESSO N° 944/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/20.
Interessado: Secretaria de Segurança Pública. Objeto: Registro de

PROCESSO N.º 6.048/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/20.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material
de consumo, destinado ao uso dos consultórios odontológicos, da
Secretaria de Saúde, com entregas parceladas, por um período de
12 (doze) meses. A Secretaria de Administração no uso de suas
atribuições, em razão de questionamento apresentado por empresa
interessada no presente certame, comunica a SUSPENSÃO SINE-DIE
do procedimento licitatório em referência.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações,
sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.
Secretaria de Administração - Departamento de Compras e Licitações,
28 de janeiro de 2.020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
CADASTROS DEFERIDOS
PROTOCOLO: N.º 2.878/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE
FORNECEDORES – N.º 015/2020
INTERESSADO: ANA MARIA DE OLIVEIRA 31152378805
JULGAMENTO: 23/01/2020
PROTOCOLO: N.º 3.155/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE
FORNECEDORES – N.º 016/2020
INTERESSADO: IMAGEM PUBLICA – SERVICOS DE
COMUNICACAO LTDA
JULGAMENTO: 24/01/2020
PROTOCOLO: N.º 3.128/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE
FORNECEDORES – N.º 017/2020
INTERESSADO: TVM PRODUCAO DE VIDEO LTDA ME
JULGAMENTO: 24/01/2020
PROTOCOLO: N.º 1.766/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE
FORNECEDORES – N.º 018/2020
INTERESSADO: CAMILA DE FREITAS ATIBAIA
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PROTOCOLO: N.º 2.742/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE
FORNECEDORES – N.º 019/2020
INTERESSADO: ATBASS EDICOES E ANUNCIOS
ELETRONICOS LTDA
JULGAMENTO: 27/01/2020
PROTOCOLO: N.º 1.809/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE
FORNECEDORES – N.º 020/2020
INTERESSADO: E. L. ANDERSON EDIÇÃO DE JORNAIS LTDA
JULGAMENTO: 28/01/2020
PROTOCOLO: N.º 2.746/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE
FORNECEDORES – N.º 021/2020
INTERESSADO: DGC PRODUÇÕES LTDA.
JULGAMENTO: 28/01/2020
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações,
sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, aos 28 dias do mês de
Janeiro de 2020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.
EXTRATO DE ATAS
Tornamos público que as Atas de Registro de Preços relacionadas a
seguir, encontram-se disponíveis no site: www.atibaia.sp.gov.br e no
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura da Estância de
Atibaia, à Rua Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia-SP.
PROCESSO N.º 40.101/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de espelho lapidado
instalado, destinado ao uso das 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 31/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 171/19
Empresa: WALLACE MARQUES SANTOS.
Lote: 01
Descrição: Espelho lapidado instalado. Espessura 4 mm, com perfeito
acabamento, com película de segurança: filme com única camada
de poliéster transparente e cobertura resistente a riscos. Espessura:
100 microns. Possuindo adesivo de alta viscosidade para sustentar
fragmentos de vidros, protegendo contra estilhaçamentos.
Unidade: M²
Marca: AGC
Valor Unitário: R$ 270,87
PROCESSO N.º 34.921/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 189/18
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de
copa e cozinha, limpeza e higienização, 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 31/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 172/19
Empresa: ANA VALERIA TONELOTTO.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Papel higiênico rolo de 50 m, cor: branca. textura: folha
dupla, alta qualidade, gofrado. matéria prima: celulose(100% virgem).
formato: rolos picotados. medidas: 50 metros x 10 cm. embalagem
primária, contendo 04 rolos, embalagem secundária, fardo de no
mínimo c/ 48 rolos. peso mínimo do pacote com 04 rolos: 0,70gr. o
produto deve estar de acordo com a norma ABNT/NBR 15.464 – 2 –
2007 (classificação para papel higiênico folha dupla).
Unidade: RL
Marca: Mirafiori
Valor Unitário: R$ 1,74
Lote: 03
Descrição: Saco para lixo preto 100 litros, tipo: reforçado, para
suportar até 20 kg – medida 75 cm de largura x 105 cm de comprimento.
embalagem com 100 unidades – peso mínimo do pacote: 8,5 kg. o
produto deve conter etiqueta de identificação do fabricante, marcas e
medidas. o produto deve estar de acordo com a norma ABNT/NBR 9191
– 2008, (classificação para sacos plásticos destinados exclusivamente
ao acondicionamento de lixo para coleta).
Unidade: PT
Marca: Castelo
Valor Unitário: R$ 48,90
COTA RESERVADA
Lote: 04
Descrição: Papel higiênico rolo de 50 m, cor: branca. textura: folha
dupla, alta qualidade, gofrado. matéria prima: celulose(100% virgem).
formato: rolos picotados. medidas: 50 metros x 10 cm. embalagem
primária, contendo 04 rolos, embalagem secundária, fardo de no
mínimo c/ 48 rolos. peso mínimo do pacote com 04 rolos: 0,70gr. o
produto deve estar de acordo com a norma ABNT/NBR 15.464 – 2 –
2007 (classificação para papel higiênico folha dupla).
Unidade: RL
Marca: Mirafiori
Valor Unitário: R$ 1,74
Lote: 05
Descrição: Papel toalha interfolha – pacote com 1.000 fl. Papel toalha
interfolhado branco, na medida de 22 cm x 20,5 cm. pct. com 1.000
fls. duas dobras, feito com fibras virgens, macio e de boa qualidade,
que não esfarele ao atrito com as mãos e que tenha boa absorção,
sendo necessário no máximo três folhas para que se obtenha o efeito
desejado. na embalagem deverá conter informações sobre o produto,
marca e fabricação, sendo que o mesmo deve atender a norma NBR
ABNT vigente 15464-7. (produto de papel para fins sanitários). Peso
mínimo do fardo: 1500 gramas.
Unidade: FD
Marca: Prímula
Valor Unitário: R$ 16,00
Lote: 06
Descrição: Saco para lixo preto 100 litros, tipo: reforçado, para
suportar até 20 kg – medida 75 cm de largura x 105 cm de comprimento.
embalagem com 100 unidades – peso mínimo do pacote: 8,5 kg. o
produto deve conter etiqueta de identificação do fabricante, marcas e
medidas. o produto deve estar de acordo com a norma ABNT/NBR 9191
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LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 07
Descrição: Amaciante de roupas galão de 02 litros
composição: água; cloreto dialquil dimetil amônio; coadjuvantes;
conservantes(5cloro-2metil isotiazolin-3-ona e 2metil-4 isotilazolin3-ona); diluente; emulsão de silicone; fragrância; pigmento. estado
físico: líquido – cor: azul. constando na embalagem: certificado do
registro no ms e Anvisa, data de fabricação/validade/nº lote.
Unidade: GL
Marca: Triex
Valor Unitário: R$ 3,80
Lote: 10
Descrição: Detergente líquido neutro frasco com 500 ml, embalados
em frascos plástico de 500 ml. composição: tensoativos aniônicos,
sequestrante, conservantes, fragrância, espessante, corante e água,
podendo conter glicerina. componente ativo: linear alquil benzeno
sulfonato de sódio. testado dermatologicamente. obs. constando na
embalagem: lote, data de fabricação, data de validade e autorização de
funcionamento do MS e Anvisa.
Unidade: FR
Marca: Limpol
Valor Unitário: R$ 1,37
Lote: 12
Descrição: Escova para lavar roupas, escova oval para lavar, uso no
tanque. Base em madeira, com cerdas de nylon, resistente.
Unidade: UN
Marca: DSR
Valor Unitário: R$ 1,29
Lote: 13
Descrição: Esponja de aço, pacote 08 unidades – peso: 60 g – fios de
aços finos e macios.
Unidade: PT
Marca: Inove
Valor Unitário: R$ 1,25
Lote: 15
Descrição: Fósforo, pacote com 10 caixas – 400 palitos. Composição:
fósforo amorfo, clorato de potássio, aglutinantes.
Unidade: PT
Marca: Gaboardi
Valor Unitário: R$ 2,10

Unidade: UN
Marca: DSR
Valor Unitário: R$ 2,45

Lote: 20
Descrição: Pano multiuso descartável, pano multiuso para limpeza e
higienização em tecido azul. Rolo de 0,33 m x 30 m; prazo de validade:
indeterminado. Composição: 70% viscose; 30% poliéster.
Unidade: RL
Marca: Lintech
Valor Unitário: R$ 21,70
Lote: 21
Descrição: Pincel lavatina de nylon para vaso sanitário, com cerdas
resistentes, em grandes quantidades e cabo plástico.
Unidade: UN
Marca: DSR
Valor Unitário: R$ 1,66
Lote: 22
Descrição: Prendedor de roupas, resistente, em madeira. Embalagem
contendo 12 unidades.
Unidade: DZ
Marca: Gaboardi
Valor Unitário: R$ 1,54
Lote: 23
Descrição: Sabão em pedra, sabão em pedra dura, pacotes com 05
unidades de 200 gr. composição química: sabão de ácidos graxos de
coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos
de soja, coadjuvante, glicerina, agente anti-redepositante e água.
testado dermatologicamente (constando no rótulo). embalados em
caixas de papelão reforçado, contendo 20 pacotes com 05 unidades.
constando na embalagem: data de fabricação, data de validade, nº do
lote e autorização de funcionamento no ms e Anvisa.
Unidade: PT
Marca: Ypê
Valor Unitário: R$ 5,40
Lote: 24
Descrição: Sabão em pó caixa de 01 kg, composição: agente antiredepositante; água; alcalinizante; bentonita sódica; branqueador
óptico; carga; coadjuvantes; componente ativo: linear alquil benzeno
sulfonato de sódio; contendo tensoativo biodegradável; corante;
enzimas; fragrância; quelante; sequestrante; tensoativo aniônico. Obs.
constando na embalagem; data de fabricação, validade e nº do lote e
autorização de func./M.S.- Anvisa. Tipo de embalagem primária: caixa
de papelão.
Unidade: CX
Marca: Assim
Valor Unitário: R$ 5,57

Lote: 16
Descrição: Inseticida aerosol, composição: água, ativos, antioxidantes,
emulsificantes, espessante, mascarantes, propelente e solvente.
ingredientes ativos: cifenotrina 0,13% p/p, d’aletrina 0,10% p/p,
d”tetrametrina 0,10 %p/p. Produto acondicionado em frascos metálicos
de no mínimo 300 ml/177 g. sendo que os mesmos devem conter todas
as informações exigidas por lei e notificação junto a Anvisa/MS.
Unidade: FR
Marca: SBP
Valor Unitário: R$ 8,90

Ata de Registro de Preços n.º 173/19
Empresa: DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI.

Lote: 19
Descrição: Pá de lixo plástico, com cabo de madeira plastificado,
rosqueável e pendurilho – 60 cm.

Ata de Registro de Preços n.º 174/19
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO.

LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 08
Descrição: Cesto plástico de lixo fechado com tampa 30 l, na cor preta.
Unidade: UN
Marca: Arqplast
Valor Unitário: R$ 10,05

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Lote: 14
Descrição: Flanela branca—formato 28 x 38 cm. Em tecido 100%
algodão – dados das dimensões deverão estar mencionados na
embalagem.
Unidade: UN
Marca: Novacov
Valor Unitário: R$ 0,83
Lote: 17
Descrição: Lixeira plástica com pedal – 15 litros, cesto plástico com
pedal, todo em plástico resistente, quadrado. Cor: branca. material:
plástico polipropileno. Medidas: altura: 390 mm, largura: 320 mm,
profundidade: 280 mm.
Unidade: UN
Marca: Jaguar
Valor Unitário: R$ 22,75
Lote: 18
Descrição: Lixeira plástica com pedal – 30 litros, cesto plástico com
pedal, todo em plástico resistente, quadrado. Cor: branca. Material:
plástico polipropileno. Medidas: altura: 465 mm, largura: 405 mm,
profundidade: 340 mm.
Unidade: UN
Marca: Montelibano
Valor Unitário: R$ 37,70
Lote: 25
Descrição: Saponáceo em pó frasco com 300gr, composição: agente
abrasivo; agente de branqueamento; alcalinizante; componente ativo:
dicloroisocianurato de sódio; contém tensoativo biodegradável;
fragrância; linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Constando na
embalagem: data de fabricação, validade, nº do lote, e autorização de
funcionamento. No MS – Anvisa.
Unidade: FR
Marca: Sany
Valor Unitário: R$ 2,08
Lote: 26
Descrição: Vassoura de pelo, vassoura de pelo com base de madeira
envernizada 40 cm, com cabo revestido, rosqueável, cerdas firmes e
volumosas.
Unidade: UN
Marca: Plastgran
Valor Unitário: R$ 6,31
Ata de Registro de Preços n.º 175/19
Empresa: S & T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 02
Descrição: Papel toalha interfolha – pacote com 1.000 fl. Papel toalha
interfolhado branco, na medida de 22 cm x 20,5 cm. pct. com 1.000
fls. duas dobras, feito com fibras virgens, macio e de boa qualidade,
que não esfarele ao atrito com as mãos e que tenha boa absorção,
sendo necessário no máximo três folhas para que se obtenha o efeito
desejado. na embalagem deverá conter informações sobre o produto,
marca e fabricação, sendo que o mesmo deve atender a norma NBR
ABNT vigente 15464-7. (produto de papel para fins sanitários). Peso
mínimo do fardo: 1500 gramas.
Unidade: FD
Marca: Prímula
Valor Unitário: R$ 14,90

Ata de Registro de Preços n.º 176/19
Empresa: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.
Lote: 09
Descrição: Cesto plástico de lixo para banheiro com tampa basculante,
capacidade de 14 L. Etiqueta com as informações constando na
embalagem. Cor: preta.
Unidade: UN
Marca: JSN
Valor Unitário: R$ 19,49
Lote: 11
Descrição: Dispenser para bobina de pano multiuso, dispenser para
rolo de pano multiuso de 30 metros. Medidas: 33 cm de largura.
Acompanhado do kit para fixação.
Unidade: UN
Marca: Ober
Valor Unitário: R$ 45,00
PROCESSO N.º 559/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 028/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material
odontológico, lista 13/2018, 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 29/03/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 177/19
Empresa: AIRMED EIRELI
Item: 03
Descrição: Broca Zekrya 28 mm. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Confeccionada em carboneto de tungstênio.
Formato tronco – cônico com ponta ativa. Sanitizadas e esterilizadas.
Dimensões aproximadas 2,8 cm x 0,1 cm x 0,1 cm.
Marca: Angelus
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 16,20
Item: 04
Descrição: Catalisador odontológico. Com a seguinte composição: a)
Dicarboxilato de Diaquil Estanho; b) Silicato de Alquila: c) Parafina; d)
Dióxido de Silício e pigmentos. Apresentação = Bisnaga 60ml; O item
adquirido deverá ser da marca Vigodent/Coltene Para “Speedex Putty”
em função da compatibilidade de produto já existente em estoque.
Marca: Speedex Catalisador
Unidade: BS
Valor Unitário: R$ 37,14
Item: 08
Descrição: Cone de guta percha n° 30. Kit c/ 6 tubos.
Marca: Meta
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 16,00
Item: 09
Descrição: Cone de guta percha 2ª série. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: 6 conjuntos.
Marca: Meta
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 16,00
Item: 10

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BC65-D00B-1477-EE23
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Item: 11
Descrição: Cone de papel absorvente n.40. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Cone de papel absorvente nº 40.
Caixa contendo 120 pontas sortidas.
Marca: Meta
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 14,30
Item: 12
Descrição: Cone de papel absorvente n.45. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Cone de papel absorvente nº 45.
Caixa contendo 120 pontas sortidas.
Marca: Meta
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 14,30
Ata de Registro de Preços n.º 178/19
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI AIRMED EIRELI
Item: 01
Descrição: Broca de aço – CA 04. 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.
Marca: Maillefer
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,04
Item: 02
Descrição: Broca de aço – CA 06. 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.
Marca: Maillefer
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,04
Item: 13
Descrição: Esponja hemostática. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Esponja hemostática de colágeno (gelatina)
liofilizada de origem porcina. Embalada em blister individual e
esterilizado por irradiação. Absorvível. Medida da esponja: 1 x 1 x 1
cm. Com registro na Anvisa. Caixa com 10 unidades.
Marca: Maquira
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 28,76

Descrição: Tesoura Matzembaun curva. 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$ 25,90
Ata de Registro de Preços n.º 179/19
Empresa: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Item: 14
Descrição: Isolante de gesso. Frasco com 500 ml.
Marca: Asfer
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 28,00
Ata de Registro de Preços n.º 180/19
Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Item: 05
Descrição: Clorhexidina 2%. Com as seguintes especificações técnicas
mínimas: Solução aquosa de digluconato de clorexidina 2%; Não
espuma; Assepsia de preparos cavitários; Facilmente removível na
secagem; Embalagem com quantidade não inferior a 100 ml.
Marca: Maquira
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 9,90
Item: 06
Descrição: Condensador de paiva nº 2. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Instrumento endodôntico para obturação de canais
radiculares, em aço inoxidável, com diâmetro de 1,2 mm.
Marca: Golgran
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,60
Item: 07
Descrição: Condensador de paiva nº 4. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Instrumento endodôntico para obturação de canais
radiculares, em aço inoxidável, com diâmetro de 1,6 mm.
Marca: Golgran
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,60
Item: 22
Descrição:
Resina
líquida
autopolimerizante.
Com
as
seguintes especificações técnicas mínimas: Líquido, monômero
autopolimerizante, embalagem com no máximo 150 ml.
Marca: Vipi
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 22,77

Item: 19
Descrição: Mandril para peça de mão, de aço inox, para discos e/ou
rodas. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Mandril;
em aço; para porta discos e rodas; Para peça de mão; Embalagem de
no mínimo 3 unidades; Constando externamente marca comercial e
procedência de fabricação.
Marca: Microdont
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,18

PROCESSO N.º 39.131/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/19

Item: 25

Ata de Registro de Preços n.º 181/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gênero
alimentícios, destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de
Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BC65-D00B-1477-EE23

Descrição: Cone de papel absorvente n.35. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Cone de papel absorvente nº 35.
Caixa contendo 120 pontas sortidas.
Marca: Meta
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 14,30
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Lote: 09
Descrição: Fórmula infantil de seguimento. Descrição do produto:
fórmula infantil em pó para lactentes, com proteínas lácteas, adicionada
de prebiótico, DHA e ARA, minerais e vitaminas; para crianças a
partir do 6º mês. ingredientes: lactose, leite parcialmente desnatado
em pó, maltodextrina,óleos vegetais (girassol ou milho, palma), óleo
de peixe, proteína do soro de leite, minerais e vitaminas. não conter
glúten. valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: vct- 440
kcal, proteína – 9 g, vit c: 60 mg, ferro – 7 mg, cálcio – 510 mg, fibra
alimentar: 2,5 g. ch máx. 62 g sódio max. - 245 mg gorduras totais máx.
de 23 g. embalagem primária: lata de 800 g. embalagem secundária:
caixa de papelão reforçada, contendo até 10 latas. Validade mínima:
12 meses.
Unidade: UN
Marca: Nan Comfor 2
Valor Unitário: R$ 21,00
Lote: 10
Descrição: Fórmula infantil de seguimento à base de soja. Descrição
do produto: fórmula infantil de seguimento para lactentes à base de
soja, isenta de proteínas lácteas, lactose, galactose, frutose e sacarose,
adicionada de minerais e vitaminas; para crianças a partir do 6º mês.
ingredientes básicos: maltodextrina, proteína de soja, óleos vegetais
(palma, girassol ou milho), carbonato ou citrato de cálcio, vitaminas e
minerais. não conter glúten. poderá conter óleo de soja e coco. valores
nutricionais mínimos por 100 grs do produto: vct: 480 kcal, prot.:12
g, cálcio: 470 mg, vit c: 60 mg, ferro: 5,0 mg. sódio máx. de 245 mg,
e gorduras totais máx. de: 27 g, ch máx: 56 g. embalagem mínima:
latas com 800 g. embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas,
contendo até 10 latas. Validade mínima: 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Nan Soy
Valor Unitário: R$ 47,99
Lote: 11
Descrição: Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses. Descrição
do produto: leite adaptado em pó para recém-nascido de 0 a 6 meses.
ingredientes básicos: soro de leite desmineralizado, lactose, óleo
de vegetais, ácidos graxos essenciais de cadeia longa, vitaminas e
minerais. isento de glúten. valores nutricionais mínimos por 100 gr:
proteína: 9 g, ch: 50 g, gorduras totais: 26 g, vct: 500 kcal. embalagem
primária: latas de 400 g. embalagem secundária: caixa de papelão
reforçada contendo até 12 kg. Validade mínima: 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Nan Comfor 1
Valor Unitário: R$ 21,00
Ata de Registro de Preços n.º 182/19
Empresa: BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
Lote: 01
Descrição: Alfajor recheado sabor chocolate. Ingredientes básicos:
farinha de trigo, amido de milho, margarina, fermentos químicos,
emulsificante, aromatizante e conservante. Ganache sabor chocolate
ao leite (óleo vegetal, cacau em pó, leite em pó, gordura vegetal),
cobertura sabor chocolate (gordura, cacau em pó, maltodextrina, leite
em pó, soro de leite). valores nutricionais mínimos por 25 g: vct: 100
kcal, ch: 12 g, prot.: 2,0 g e no máx. gorduras totais: 6 g e sódio: 18
mg. embalagem primária: polipropileno metalizado, com peso líquido
de 25 g cada. embalagem secundária: acondicionados em caixas de
papelão reforçadas contendo até 80 unidades. Validade mínima de
9 meses. Rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de
forma clara e indelével, conforme legislações vigentes.

Unidade: UN
Marca: Suavipan
Valor Unitário: R$ 4,20

Ata de Registro de Preços n.º 183/19
Empresa: DU’PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI –
EPP.
Lote: 03
Descrição: Biscoito maria integral sabor chocolate. Característica
básica do produto: biscoito doce em formato redondo, textura lisa,
crocante, coloração e sabor de chocolate. ingredientes básicos: farinha
de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau
pó, gordura vegetal, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos e aromatizante. valores nutricionais mínimos para
30gr: vct.: 110 cal, prot.: 2,5 g, fibra alimentar: 1,0 g. o valor de sódio
deverá ter no máximo: 120 mg e gorduras totais máx: 3 g. embalagem:
primária: embalagem de refil em bopp de 100 a 250 g, reembalados
em sacos de 400 a 500 g de produto. embalagem secundária: caixas
de papelão contendo 12 a 20 pacotes. Validade mínima 8 meses.
Rotulagem deverá ser de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Mosmann
Valor Unitário: R$ 15,00
Lote: 04
Descrição: Biscoito salgado integral com recheio sabor peito de
peru. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido. fólico, gordura vegetal, fibra de trigo, açúcar, maltodextrina,
leite desnatado em pó, soro de leite em pó, sal, amido, fermentos
químicos, aromatizantes, corante natural. Valores mínimos por 23 gr
do produto: vct-100 kcal, prot.- 2,0 g, gord. Totais – 4,5 g, ch – 13 g.
validade mínima: 08 meses a partir da data de fabricação. embalagem
primária: filme monocamada, contendo 23 g de produto. embalagem
secundária: filme bopp transparente + bopp metalizado, contendo no
máx. 15 pacotes de 180 a 200 g. embalagem terciária: caixa de papelão
reforçado, contendo no máx. 15 pacotes de 180 a 200 gr. Rotulagem:
deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Parati
Valor Unitário: R$ 24,80
Ata de Registro de Preços n.º 184/19
Empresa: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
ALIMENTOS LTDA.
Lote: 08
Descrição: Cookie integral de cacau e gotas de chocolate. Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, gotas sabor chocolate, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato
de malte, soro de leite em pó, cacau alcalino, ovo integral desidratado,
especiarias, sal, fermentos químicos bicarbonato de sódio, pirofosfato
de sódio e bicarbonato de amônia, emulsificante lecitina de soja e
aroma artificial de manteiga. valores nutricionais mínima por 30 g:
vct:140 kcal, prot. 2 g, ch: 20 g, gord.: 5 g, fibra: 1,0 g. embalagem:
flow pack de 500g_embalado em filme bopp laminado e metalizado
com impressão externa, acondicionados em papelão ondulado com 20
unidades a 24 unidades. Validade mínima de 8 meses.
Unidade: KG
Marca: Barion
Valor Unitário: R$ 20,80
Ata de Registro de Preços n.º 185/19
Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BC65-D00B-1477-EE23

Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
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Lote: 12
Descrição: Leite de soja em pó sabor natural. Ingredientes básicos:
maltodrextrina, proteína isolada de soja ou extrato de soja, aroma natural
de baunilha, mix de vitaminas e minerais, sal refinado e estabilizante.
valores nutricionais por 30 g do produto: vct mín de 100 kcal, proteína
mín de 7 g, cálcio mín de 240 mg, ch máx. de 18 g e sódio máx. de
10 mg. embalagem primária: latas com 300 g. embalagem secundária:
caixa de papelão reforçada contendo até 12 latas. Validade mínima de 6
meses. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: UN
Marca: Soy +
Valor Unitário: R$ 16,90
Ata de Registro de Preços n.º 186/19
Empresa: SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS.
Lote: 06
Descrição: Cereal matinal com flocos açucarados, sabor leite
condensado. Ingredientes básicos: milho, açúcar, sal, leite condensado,
enriquecido com ferro e ácido fólico, aroma de leite condensado,
estabilizante, enriquecido com vitaminas e minerais. valores
nutricionais mínimos por 30 grs de produto: prot.: 1,4 g, ch: 25 g,
vct: 100 kcal. sódio máx de 130 kcal. embalagem primária: pacotes
de polietileno com 300 grs a 2,0 kg. embalagem secundária: caixa de
papelão reforçada e lacrada, contendo até 8 kg. Validade mínima de 6
meses.
Unidade: KG
Marca: Gold Flakes
Valor Unitário: R$ 8,70
Lote: 07
Descrição: Cereal matinal de milho com chocolate em esfera. Cereal
matinal de milho com chocolate em esfera. Ingredientes básicos:
farinha de milho e trigo enriquecidos com ferro e ácido fólico, açúcar,
cacau em pó, óleo vegetal, leite condensado em pó, sal, xarope de
glicose, aromatizantes, isento de corantes artificiais. deverá ser
enriquecido com vitaminas e minerais. valores nutricionais mínimos
por 30grs de produto: prot.: 1,4 g, ch 23 g; vct.: 100kcal. sódio máx. 75
mg. embalagem primária: pacotes de polietileno com 300grs a 2,0 kg.
embalagem secundária; caixa de papelão reforçada e lacrada, contendo
até 8 kg. Validade; mínima de 6 meses.
Unidade: KG
Marca: Top Crock
Valor Unitário: R$ 8,20
Ata de Registro de Preços n.º 187/19

Empresa: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA – EPP.
Lote: 05
Descrição: Biscoito salgado tipo aperitivo. Ingredientes básicos:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,
açúcar, sal, açúcar invertido ou glicose, e fermentos químicos. valores
mínimos por porção de 30 g de produto: prot.: 2 g, vct: 120 kcal
ch máx: 21 g, gorduras totais máx de 4 g, sódio máx. de 240 mg.
embalagem primária: pacotes de filme bopp ou laminado com 100 a
300 g. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, lacrado
e resistente, com capacidade para até 4 kg. Validade: mínima de 10
meses.
Unidade: KG
Marca: Tucs
Valor Unitário: R$ 7,18
Lote: 13
Descrição: Leite em pó integral instantâneo. Ingredientes básicos:
leite integral, emulsificante lecitina de soja. deverá ser fortificado com
vitaminas e minerais (ferro, zinco e manganês), (C, PP, B2, B6, A, D).
o produto deverá ser dissolvido totalmente em contato tanto na água
fria como quente. valores mínimos por 100gr do produto: vct: 480 kcal,
prot.: 24 g, ch: 34 g, gorduras totais: 24 g, ferro: 14 mg e vit. b2 e b6: 1,3
mg. valores máximo por 100 g do produto: sódio: 400 mg. embalagem
primária: pacotes com filme poliéster metalizado, com capacidade para
500 g a 1 kg. embalagem secundária: caixas de papelão reforçado e
lacrado contendo 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: La Sereníssima
Valor Unitário: R$ 19,48
PROCESSO N.º 32.105/18
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 023/18
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços
gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações
e modificações em prédios próprios, locados e/ou conveniados, com
fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada,
ao uso da Secretaria de Obras Públicas, de forma parcelada, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria De Obras Públicas.
Ata de Registro de Preços n.º 188/19
Empresa: SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

O valor estimado da presente Ata é de R$ 20.890.652,27 (vinte milhões,
oitocentos e noventa mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e
sete centavos), conforme os valores constantes na proposta comercial
anexa aos autos.
PROCESSO N.º 39.697/18
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/19
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de materiais
para fins de pavimentação e manutenção, em diversos locais no
Município, destinado ao uso da Secretaria de Obras Públicas, de forma
parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras Públicas.
Ata de Registro de Preços n.º 189/19
Empresa: CASAMAX COMERCIAL LTDA
Lote: 01
Descrição: Concreto usinado bombeável. Classe de resistência c20,

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BC65-D00B-1477-EE23

Lote: 02
Descrição: Biscoito amanteigado. Biscoito doce amanteigada diversos
sabores. ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos,
podendo conter margarina na composição. ingredientes específicos
para cada sabor além dos básicos: sabor banana com canela; fécula de
batata, canela em pó, banana desidratada. sabor chocolate: cacau em
pó, extrato de malte. sabor leite: leite em pó. sabor gotas de chocolate:
gotas de chocolate (cacau em pó, açúcar e gordura vegetal), leite em
pó. alores mínimos por 30 g de produto: prot.: 2 g, ch: 18 g, vct: 130
kcal. gorduras totais máx. de 5 g e sódio máx. de 55 mg. embalagem
primaria: pacotes com polietileno com capacidade de 150 g a 375
g. embalagem secundaria: caixa de papelão, reforçado, lacrada e
resistente, com capacidade para até 40 pacotes. Validade: mínima de
06 meses.
Unidade: KG
Marca: Bauducco
Valor Unitário: R$ 10,17

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

9

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

Atos do Poder Executivo

com brita 0 e 1, Slump=100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento
NBR 8953).
Unidade: M3
Valor Unitário: R$ 321,50

Valor Unitário: R$ 114,17

PROCESSO N.º 04.860/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
laboratorial, destinado a realização de exames, de uso do Laboratório
Municipal, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 190/19
Empresa: BIOPISO COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA.
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação de Pintura
de Pisos de Alto Desempenho, a base de Uretano, Tipo 4
Unidade: M2
Marca: Biopiso
Valor Unitário: R$ 79,15

Ata de Registro de Preços n.º 191/19
Empresa: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA LABORATÓRIOS LTDA
Lote: 01
Descrição: Albumina bovina frasco 10ml.
Marca: Ebram
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 24,60
Lote: 02
Descrição: Controle de RH frasco 10 ml.
Marca: Ebram
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 16,50

Item: 02
Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação de Pintura
de Pisos de Alto Desempenho, Epóxi, conforme norma NBR 14050,
Tipo 4.
Unidade: M2
Marca: Biopiso
Valor Unitário: R$ 69,17

Lote: 03
Descrição: Corante panótipo para coloração diferencial dos elementos
figurados no sangue. Item deverá conter um frasco de 500 ml do
corante n.º 1.
Marca: Laborclin
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 14,00

Item: 03
Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação de
Revestimentos de Alto Desempenho Autonivelantes, a base de Uretano,
Tipo 2.
Unidade: M2
Marca: Biopiso
Valor Unitário: R$ 199,17

Lote: 04
Descrição: Kit corante panótipo para a coloração diferencial dos
elementos figurados no sangue. Conjunto de corantes deverá ter: 1
frasco de 500 ml; Corante n.º 1, 1 frasco de 500 ml corante n.º 2, 1
frasco de 500 ml corante n.º 3.
Marca: Laborclin
Unidade: KIT
Valor Unitário: R$ 30,25

Item: 04
Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação dos
Revestimentos de Alto Desempenho Autonivelantes, a base de Epóxi,
conforme norma NBR 14050, Tipo 2
Unidade: M2
Marca: Biopiso
Valor Unitário: R$ 189,17
Item: 05
Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação dos
Revestimentos Espatulado em múltiplas camadas Epóxi, conforme
norma NBR 14050, Tipo 1.
Unidade: M2
Marca: Biopiso
Valor Unitário: R$ 149,17
Item: 06
Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação dos
Revestimentos Multilayer em múltiplas camadas Epóxi, conforme
norma NBR 14050, Tipo 3.
Unidade: M2
Marca: Biopiso

Lote: 05
Descrição: Lamínula para microscopia 22 x 22 mm. Caixa com 100
unidades.
Marca: Precision
Unidade: CX
Valor Unitário: R$ 3,10
Lote: 06
Descrição: Microtubo. Tipo Eppendorf plástico, cor neutra, graduado
e com trava.
Marca: Cralplast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,04
Lote: 07
Descrição: Pipeta descartável para VHS. Em poliestireno, descartável,
graduada 0-170mm, que permite uma rápida execução do ensaio de
VHS, obtendo os mesmos resultados que no método de Westerngreen.
a parte inferior da pipeta com bulbo deverá encaixar no tubo de coleta
(hemograma edta). A pressão exercida no interior do tubo fará com
que o sangue preencha a pipeta, por capilaridade. O filtro, localizado
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Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição e instalação de
revestimentos de alto desempenho (rad), a base de resina epoxi ou
uretano, destinados ao uso de diversas secretarias e coordenadorias
desta prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze)
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

PROCESSO N.º 3.141/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 052/19

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

10

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

Atos do Poder Executivo

Lote: 08
Descrição: Solução para teste de tolerância à glicose 50 g. Sabor limão.
Marca: Laborclin
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,50
Lote: 09
Descrição: Solução para teste de tolerância à glicose 75 g. Sabor limão.
Marca: Laborclin
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,50
Lote: 11
Descrição: Soro anti – AB frasco 10ml.
Marca: Ebram
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 16,00

Lote: 16
Descrição: Teste de VDRL. Teste de floculação em lâmina para triagem
sorológica da sífilis.
Unidade: KIT
Marca: Wiener
Valor Unitário: R$ 34,00
Lote: 18
Descrição: Teste tromboplastina cálcica – TP.
Unidade: UN
Marca: Clot
Valor Unitário: R$ 0,88
PROCESSO N.º 40.098/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/18
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de café em pó,
destinado ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Lote: 12
Descrição: Soro anti – B frasco 10ml.
Marca: Ebram
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 16,00

Ata de Registro de Preços n.º 193/19
Empresa: CAFÉ PACAEMBU LTDA.

Lote: 14
Descrição: Soro de Coombs frasco 10ml.
Marca: Prothemo
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 32,40
Lote: 17
Descrição: Teste para detecção de ß-hcg em soro ou urina. Teste
imunocromatográfico para determinação qualitativa de gonadotrofina
coriônica humana ß (ß-hcg) em soro ou urina. tiras com sensibilidade
menor ou igual a 20mui/ml unidade.
Marca: Ebram
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,80
Ata de Registro de Preços n.º 192/19
Empresa: QUALYLAB PRODUTOS
LABORATORIAIS LTDA – EPP.

Marca: Clot
Valor Unitário: R$ 0,55

HOSPITALARES

E

Lote: 10
Descrição: Soro anti – a frasco 10ml.
Unidade: FR
Marca: Lorne
Valor Unitário: R$ 18,40
Lote: 13
Descrição: Soro anti – d 85% frasco 10ml.
Unidade: FR
Marca: Lorne
Valor Unitário: R$ 31,50
Lote: 15
Descrição: Teste de tempo de tromboplastina parcial ativada – TTPA.
Teste reagente para determinação do tempo de tromboplastina parcial
ativada – TTPA.
Unidade: UN

Lote: 01
Descrição: Café em pó 500 gr. Descrição: pó de café moído do
tipo superior, constituído por grãos de café dos tipos 2 a 6 da COB
– Classificação Oficial Brasileira. a quantidade de grãos pretos,
verdes e ardidos, conjuntamente não pode exceder os 10% do blend,
ponto de torra entre 50 a 65 pontos do disco agtron ou equivalente,
intervalo médio moderadamente escuro a médio claro, predominância
de bebida arábica. Embalagem primária: embalado em alto-vácuo,
com capacidade de 500 g. Embalagem secundária: caixa de papelão,
reforçada, resistente ao transporte e armazenamento de até 10 quilos.
Validade: mínima de 12 meses. Rotulagem: deverá seguir a legislação
vigente.
Unidade: PT
Marca: Café Pacaembu Superior
Valor Unitário: R$ 5,67
PROCESSO N.º 02.731/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários em
geral, 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 07/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 194/19
Empresa: A.C. DOS SANTOS MOVEIS.
Lote: 06
Descrição: Armário alto 1600 x 900 x 500 mm (A x L x P). Armário
alto com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada
de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura,
tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas
frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02
mm de espessura, com 02 portas de abrir em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, com espessura de 18 mm revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila,
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na parte superior da pipeta, impedirá que o sangue ultrapasse a marca
“ zero “.
Marca: Cralplast
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,85
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com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior
e superior, com 03 prateleiras móveis, de chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com
as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 405,00

Lote: 07
Descrição: Armário baixo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) - 2 portas.
Armário baixo medindo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) com estrutura
externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25
mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na
cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil
fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas
de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
com espessura de 18 mm revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica,
fechadura com travamento inferior e superior, com 01 prateleira móvel,
de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm
de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12
meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 260,00
Lote: 13
Descrição: Estação de trabalho. Estação de trabalho 1200 x 1200 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1200 x 1200 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa
de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor
cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo
desnivelamento até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida
máxima de 300 x 200 x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
18 mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de
borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas
quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza
claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão
de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de
espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com
abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas
de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 500,00
Lote: 14
Descrição: Estação de trabalho. Estação de trabalho 1200 x 1400 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico

texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1200 x 1400 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa
de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor
cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo
desnivelamento até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida
máxima de 300 x 200 x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
18 mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de
borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas
quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza
claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão
de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de
espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com
abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas
de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as normas vigentes
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 499,00
Lote: 15
Descrição: Estação de trabalho. Estação de trabalho 1400 x 1400 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1400 x 1400 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa
de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor
cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo
desnivelamento até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida
máxima de 300 x 200 x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
18 mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de
borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas
quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza
claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão
de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de
espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com
abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas
de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 515,00
Lote: 16
Descrição: Estação de trabalho. Estação de trabalho 1400 x 1600 x 600
mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de
PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm
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Lote: 19
Descrição: Gaveteiro volante. Gaveteiro volante 600 x 400 x 500 mm:
gaveteiro volante com estrutura externa em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm
de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das
bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com
02 mm de espessura, medindo aproximadamente 600 x 400 x 500 mm
(A x L x P), com 04 gavetas deslizando sobre guia telescópica com
roldanas de nylon, com puxadores de alça metálica, fechadura com
travamento inferior e superior, com pés em rodízios em plástico, com
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com
as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 284,00
Lote: 20
Descrição: Longarina. Longarina plástica 02 lugares: longarina plástica
2 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1000 x 800 x 550
mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta;
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 135,00
Lote: 21
Descrição: Longarina. Longarina plástica 03 lugares: longarina plástica
3 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1600 x 800 x 550
mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta;
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura

eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 182,00
Lote: 22
Descrição: Longarina. Longarina plástica 04 lugares: longarina plástica
4 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2200 x 800 x 550
mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de
largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465
mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta
resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta;
estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura
eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras
de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 245,00
Lote: 28
Descrição: Mesa retangular 1600x600 mm. Mesa retangular com
gavetas 1600 x 600 mm: mesa retangular com gavetas em chapa única
de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces
em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas
encabeçadas com perfil de PVC flexível “180”, não sendo permitidas
quinas vivas, com tampo retangular medindo 1600 x 600 mm, espessura
de 25 mm, na altura de 750 mm. painel frontal em chapa única de
madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em
laminado melamínico texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser
em aço com chapa de 1,6 mm de espessura com compartimento para
passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta
epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon,
permitindo desnivelamento até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com
medida máxima de 300 mm x 200 mm x 450 mm (A x L x P), com
tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado
na cor argila, com 18 mm de espessura, com as bordas encabeçadas
com perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, não
sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6
mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta
epóxi na cor cinza claro, com fechadura frontal com sistema de varão
de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de
espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com
abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas
de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 289,00
Lote: 30
Descrição: Paneleiro: com 2 portas; estrutura 100% MDF; puxadores
de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; prateleiras
internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 40 cm;
profundidade aproximada: 28,5 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 578,00
Lote: 32
Descrição: Poltrona giratória tipo presidente: com concha dupla, com
encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada
anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta
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de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l”
medindo 1400 x 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de
750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa
de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor
cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo
desnivelamento até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida
máxima de 300 x 200 x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
18 mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de
borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas
quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza
claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão
de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de
espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com
abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas
de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 558,00
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Ata de Registro de Preços n.º 195/19
Empresa: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA.
Lote: 04
Descrição: Armário aberto tipo estante 1800 x 900 x 500 (A x L x P).
Armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa única de
madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18
mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento
das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno
com 02 mm de espessura, com 04 prateleiras móveis, de chapa única
de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura,
revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na
cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado
de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 360,00
Lote: 05
Descrição: Armário aberto tipo estante porta baixa 1700 x 900 x 500
(A x L x P). Armário aberto tipo estante com estrutura externa em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo
e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila,
com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de
borda de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas de abrir
(vão de baixo) de 700 mm em chapa única de madeira aglomerada de
alta densidade com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces
de laminado melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de
alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com 02
prateleiras móveis (uma no vão de baixo com porta e outra vão superior)
de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm
de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo de 12
meses e fabricado de acordo com as normas.
Unidade: UN
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 380,00
Lote: 11
Descrição: Cadeira fixa, base contínua, sem apoio de braços. Cadeira
fixa sem apoio de braços, com concha dupla, com encosto e assento
confeccionados em madeira compensada, moldada anatomicamente,
revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao
esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção em perfil
de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada
anatomicamente, com espessura de no mínimo 30 mm, apresentando

densidade de 45 a 55 kg/m3, encosto com espaldar baixo medindo
no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e assento medindo
no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade, estrutura fixa
contínua para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40
mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de
3,35 mm, totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e pintura
com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes injetadas
em polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada
de acordo com as legislações vigentes, ou seja, norma NR 17 – ABNT
13.962.
Unidade: UN
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 105,00
Lote: 12
Descrição: Cadeira fixa, base palito, sem apoio de braços, com concha
dupla, encosto e assento confeccionado em madeira compensada,
moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá
de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento
em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de
poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 25
mm., apresentando densidade de 45 à 55 kg/m3, encosto com espaldar
baixo medindo no mínimo 35 cm de larg. x 35 cm de altura, e assento
medindo no mínimo 45 cm de larg. x 40 cm. de profundidade, estrutura
fixa tipo palito para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de
25,40 mm., espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado
de 3,35 mm., totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e
pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes
injetadas em polipropileno. prazo de garantia de no mínimo 12 meses.
obs. o produto deve estar em conformidade com as normas NR 17
ABNT NBR 13962.
Unidade: UN
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 99,90
Lote: 23
Descrição: Longarina. Longarina secretária 04 lugares: longarina
secretária 04 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2000
x 1000 x 425 mm (A x L x P), com encosto e assento confeccionados
em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em
tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na
cor preto, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento
em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com
espessura de no mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55
kg/m3, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de
largura e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de
largura e 40 cm de profundidade, confeccionada em estrutura metálica
de seção retangular 50 x 30 mm (chapa 18), totalmente soldada, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na preta, com
sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia de
no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.
Unidade: UN
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 245,00
Lote: 24
Descrição: Longarina. Longarina secretária 03 lugares: longarina
secretária 03 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1400
x 1000 x 425 mm (A x L x P), com encosto e assento confeccionados
em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em
tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na
cor preto, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento
em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com
espessura de no mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55
kg/m3, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de
largura e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de
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resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção
em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano,
moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 40 mm,
apresentando densidade de 55 a 65 kg/m3, encosto com espaldar alto
medindo no mínimo (48 larg. x 56 alt.), assento medindo no mínimo
(45 larg. x 45 prof.), com apoio para braços fixos em poliuretano
injetado, sistema de regulagem mecânico de altura e inclinação com
trava (relax) para o encosto e regulagem pneumático (a gás) de altura
para o assento, tubo central em aço, base formada por 05 patas e
rodízios duplos de nylon, base confeccionada em aço com acabamento
em capas de polipropileno, pintura em tinta epóxi, na cor cinza claro,
prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as
legislações vigentes ABNT NBR 13962.
Unidade: UN
Marca: Forte Rocha
Valor Unitário: R$ 356,00

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

14

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

Atos do Poder Executivo

Lote: 25
Descrição: Mesa redonda 1000 mm de diâmetro. Mesa com tampo
em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25
mm de espessura e 1000 mm de diâmetro, na altura de 750 mm,
sobreposto à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas
com perfil de PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas,
com pés confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura,
elaborados em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento
antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés
tem como acabamento nas suas extremidades ponteiras de PVC
rígido na cor da estrutura e sapatas niveladoras de altura, permitindo
desnivelamento até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12
meses e fabricada de acordo com as normas vigentes
Unidade: UN
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 190,00
Lote: 26
Descrição: Mesa redonda 1200 mm de diâmetro. Mesa com tampo
em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25
mm de espessura e 1200 mm de diâmetro, na altura de 750 mm,
sobreposto à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas
com perfil de PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas,
com pés confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura,
elaborados em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento
antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés
tem como acabamento nas suas extremidades ponteiras de PVC
rígido na cor da estrutura e sapatas niveladoras de altura, permitindo
desnivelamento até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12
meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 210,00
Lote: 27
Descrição: Mesa retangular. Mesa retangular para reunião 2400 x 1200
mm; em mdp com tampo de 25 mm, melamina, com 1200 mm (largura)
x 2400 mm (comprimento) x altura entre 720 mm e 750 mm, bordas
revestidas com fita de PVC ou abs com raio mínimo de 2,5 mm, pés
metálicos com pintura epoxi, pés em chapa, pintura eletrostática a pó
ou líquida. Cor argila, não sendo permitidas quinas vivas, painel frontal
em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida
em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila,
com as bordas encabeçadas com perfil de borda de poliestileno, não
sendo permitidas quinas vivas. a estrutura deverá ser em aço com
chapa de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da
fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epoxi na
cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo
desnivelamento até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12
meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 380,00
Lote: 29

Descrição: Mesa retangular 1600x600mm. Mesa retangular em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as
faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas
encabeçadas com perfil de PVC flexível “180”, não sendo permitidas
quinas vivas, com tampo retangular medindo 1600 x 600 mm, espessura
de 25 mm, na altura de 750 mm. Painel frontal em chapa única de
madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em
laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser
em aço com chapa de 1,6 mm de espessura com compartimento para
passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta
epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon,
permitindo desnivelamento até 15 mm, com prazo de garantia de no
mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 240,00
Ata de Registro de Preços n.º 196/19
Empresa: PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI.
Lote: 01
Descrição: Armário: - armário de aço; - com 20 portas; - com pitão
(dispositivo para cadeado); - veneziana para ventilação em cada porta;
- confeccionado em capa de aço nº 26; - acabamento anticorrosivo;
medidas aproximadas: 1975 mm x 1225 mm x 420 mm; garantia
mínima: 06 meses.
Unidade: UN
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 595,00
Lote: 02
Descrição: Armário. Armário de aço: - com 08 portas; - com pitão
(dispositivo para cadeado); - veneziana para ventilação em cada porta;
- confeccionado em capa de aço nº 26; - acabamento anticorrosivo;
medidas aproximadas: 1930 mm x 690 mm x 400 mm; - garantia
mínima: 6 meses.
Unidade: UN
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 315,00
Lote: 03
Descrição: Armário. Armário de aço: - com 12 portas; - com pitão
(dispositivo para cadeado); - veneziana para ventilação em cada porta;
- confeccionado em capa de aço nº 26; - acabamento anticorrosivo;
medidas aproximadas: 1975 mm x 925 mm x 420 mm; garantia
mínima: 06 meses.
Unidade: UN
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 450,00
Lote: 08
Descrição: Armário de aço: - armário de aço aberto para pasta AZ.
Especificações: armário de aço reforçado para pasta az, sem porta
com 50 divisórias, chapa 26 – 0,45 mm, com 04 prateleiras fixas, 10
vãos individuais em cada prateleira, capacidade 60 kg para 50 pastas
az, pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medidas: mínimo de 1980
mm altura, mínimo de 1100 mm largura, mínimo de 320 mm de
profundidade, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de
acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 1.190,00
Lote: 09
Descrição: Armário de aço fechado: - armário de aço medindo 1980 x
900 x 450 mm (A x L x P) contendo 02 portas de abrir, com no mínimo
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largura e 40 cm de profundidade, confeccionada em estrutura metálica
seção retangular 50 x 30 mm (chapa 18), totalmente soldada, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na preta, com
sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia de
no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes
Unidade: UN
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 220,00
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Lote: 10
Descrição: Arquivo de aço com 04 gavetas: - arquivo de aço com 04
gavetas 1335 x 470 x 710 mm: arquivo de aço tipo vertical medindo
1335 x 470 x 710 mm (A x L x P) com 04 gavetas deslizantes em
carrinhos telescópicos, formato “ofício” para pastas suspensas, com
fechadura cilíndrica, puxadores de aço e porta etiqueta, estrutura de
móvel rígido, com chapas nas seguintes espessuras: caixa e gavetas
com no mínimo 0,79 mm (chapa 22) e estrutura com no mínimo 1,27
mm, folhas de aço com tratamento antiferrugem e 02 demãos de tinta
sintética na cor cinza, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado
de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 650,00
Lote: 17
Descrição: Estante de aço com 09 prateleiras, semi-industrial;
reforçada produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por
fosfatização e pintura epoxi a pó por processo eletrostático; prateleiras
com 3ª dobra e reforço de ômega de fundo. Especificações: - altura:
3:00 m; - profundidade: 0,40 cm; - largura: 0,92; - nº de prateleiras:
09; - altura entre as prateleiras: mínimo de 0,30 cm; - prateleira: chapa
22 / 0,75 mm; - coluna bitola: chapa 3 16 – l3 50 x 30; furo oblongo;
- capacidade: até 130 kg por plano; - reforço ômega: 01; - pintura
eletrostática epoxi a pó; - estrutura desmontável; - planos reguláveis;
- cor cinza; - parafusos sextavados com porca unc 1/4” x ½”; o item
deverá ser entregues montado. Garantia de no mínimo 12 meses.
Fabricação de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 435,00
Lote: 18
Descrição: Estante de aço, medidas: 1980 x 900 x 500 mm. Aberta
nos fundos e laterais, medindo 1980 mm de altura, com 06 prateleiras
de 900 mm de largura x 500 mm de profundidade, para suportar carga
útil de no mínimo 100 kg por prateleira, as chapas de aço deverão ter
dois reforços em ômega obedecendo as espessuras: prateleiras de 0,95
mm(chapa nº20), colunas em perfil “l” em chapa de 1,98 mm(chapa
nº14). perfurado de 5 em 5 cm para regulagem de altura das prateleiras,
reforço em “x” no fundo e nas laterais, folhas de aço com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática na cor cinza. o móvel será
acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado,
com garantia de no mínimo 12 meses e fabricação de acordo com as
normas vigentes. o item deve ser entregue montado.
Unidade: UN
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 350,00
Lote: 31
Descrição: Paneleiro: - com 4 portas; - estrutura 100% MDF; puxadores de alumínio; - dobradiças metálicas nas portas; - pés fixos; - 4
prateleiras internas; - altura aproximada: 195 cm; - largura aproximada:
70 cm; - profundidade aproximada: 49,6 cm; - cor: branco; - garantia:
3 meses.
Unidade: UN
Marca: Madu

Valor Unitário: R$ 900,00

PROCESSO N.º 2.988/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de pães, destinadas
ao consumo dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, da
Secretaria de Educação, com entregas parceladas, ponto a ponto, por
um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos
Ata de Registro de Preços n.º 197/19
Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI – EPP
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Pão tipo bisnaguinha integral. Ingredientes: Farinha de
trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, fibra de trigo, gordura vegetal de palma, cevada, sal, fermento
biológico, emulsificante, melhorador de farinha: ácido ascórbico.
Deverá ser rico em fibras. Conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26
de 02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto:
VCT: mínimo de 300 kcal; carboidrato mínimo de: 50 g; proteína:
mínimo de 8 g.; fibra alimentar: mínimo de 5g; umidade máx. de 38 %;
gorduras; totais máx. de 5 g; gorduras saturadas: máx de 2,5 g; sódio:
máximo de 540 mg; conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características
microbiológicas: Deverá seguir a RDC 12 de 02/01/2001; validade
mínima do produto: 12 dias; Embalagem primária em sacos individuais
de polipropileno, transparente, atóxico, lacrada, com aproximadamente
15 unidades de bisnaguinhas de 20 g. Embalagem secundária em
caixas de papelão reforçada, lacradas, contendo de 10 pacotes ou 3 kg.
rotulagem: seguir a legislação vigente.
Marca: Reali Junior
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,37
Item: 02
Descrição: Pão de forma integral. Ingredientes básicos: farinha de
trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
fibra de trigo, cevada, açúcar, sal e gordura vegetal de palma, glúten,
emulsificantes e melhorador de farinha: ácido ascórbico. deverá
ser rico em fibras. conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26 de
02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto:
VCT mínimo: 200 kcal; carboidratos: mínimo de 40 g; proteína:
mínima de 08 g; fibra alimentar mínimo: 5 g; umidade: máx. de 38 %;
gorduras totais: máx. de 5 g; gorduras saturadas: máxima 1,5 g; sódio:
máximo de 550 mg; conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características
microbiológicas: conforme RDC 12 de 02/01/2001e toxicologia: RDC
383 de 05/08/1999. validade mínima do produto: 12 dias; embalagem
primária em sacos plásticos de polipropileno, transparente, atóxico,
lacrada, contendo 1 unidade de 500 g. Embalagem secundária em
caixas de papelão reforçada, lacradas, contendo de 5 a 6 unidades (2,5
a 3 kg). rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Reali Junior
Unidade: PT
Valor Unitário: R$ 6,21
Item: 03
Descrição: Pão tipo bisnaguinha tradicional. Ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal de
palma, sal, fermento biológico, glúten, emulsificantes e melhorador
de farinha(ácido ascórbico). deverá ser fonte de fibras. conforme
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03 dobradiças, 04 prateleiras ajustáveis, maçanetas em aço inox e
fechadura cilíndrica, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de
0,79 mm (chapa nº 22) para o corpo, porta e prateleiras, com tratamento
antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor cinza, com garantia
de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Unidade: UN
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 550,00

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

16

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

Atos do Poder Executivo

Item: 04
Descrição: Pão tipo hot dog / hambúrguer integral. Ingredientes:
farinha de trigo integral, farinha de trigo, enriquecida de ácido
fólico e ferro, açúcar, fibra de trigo, sal, cevada, glúten, fermento
biológico, gordura vegetal de palma., emulsificantes e melhorado de
farinha (ácido ascórbico).deverá ser rico em fibras. Características
físico-químicos por 100 grs do produto: VCT mínimo de: 250
kcal; carboidratos mínimos de: 45 g; proteína mínimo de 6 g; fibra
alimentar mínimo de 5 g; gorduras totais: máximo de: 3 g; gordura
saturada: máximo 0,9 g; umidade: máximo de 38 %; sódio: máximo
de: 522 mg; conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC de 02/07/2015.
Características microbiológicas: conforme RDC 12 de 02/01/2001 e
toxicologia: conforme RDC 383 de 05/08/1999; validade mínima do
produto: 12 dias. Embalagem primária do produto em sacos individuais
de polipropileno, laminada, atóxico, lacrada, c/ 05 a 10 unidades de
50 grs. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada, lacradas
contendo de 50 a 80 unidades de pães, com peso líquido total de 2,5 kg
a 4 kg. Rotulagem: Deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Reali Junior
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,76
Item: 05
Descrição: Pão tipo hot dog tradicional. Ingredientes: farinha de trigo,
enriquecida de ácido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico,
gordura vegetal de palma, glúten, emulsificantes e melhorador de
farinha (ácido ascórbico). deverá ser fonte de fibras. e enriquecido de
vitaminas e minerais. conforme RDC 344 de 13/12/2002, RDC 54 de
12/11/2012 e RDC 26 de 02/07/2015. Características físico-químicos
por 100 grs do produto: VCT mín: 230 kcal; carboidratos mínimos
de: 50 g; proteína mínimo de: 08 g; fibra alimentar mínima de 1,7 g;
ferro mínimo: 8 mg; umidade máxima de: 38 %; sódio máx. de: 540
mg; gorduras totais, máximo de: 2,5 g; gorduras saturadas: máx 1,0
g. Características microbiológicas: Conforme RDC 12 de 02/01/2001
e toxicologia: conforme RDC 383 de 05/08/1999.validade mínima do
produto: 12 dias. Embalagem primária do produto em sacos individuais
de polipropileno, laminada, atóxico, lacrada, c/ 05 a 10 unidades de
50 grs. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada, lacradas
contendo de 50 a 80 unidades de pães, com peso líquido total de 2,5 kg
a 4 kg. Rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Reali Junior
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,73
COTA RESERVADA
Lote: 02
Item: 01
Descrição: Pão tipo bisnaguinha integral. Ingredientes: Farinha de

trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, fibra de trigo, gordura vegetal de palma, cevada, sal, fermento
biológico, emulsificante, melhorador de farinha: ácido ascórbico.
Deverá ser rico em fibras. Conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26
de 02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto:
VCT: mínimo de 300 kcal; carboidrato mínimo de: 50 g; proteína:
mínimo de 8 g.; fibra alimentar: mínimo de 5 g; umidade máx. de 38 %;
gorduras; totais máx. de 5 g; gorduras saturadas: máx de 2,5 g; sódio:
máximo de 540 mg; conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características
microbiológicas: Deverá seguir a RDC 12 de 02/01/2001; validade
mínima do produto: 12 dias; Embalagem primária em sacos individuais
de polipropileno, transparente, atóxico, lacrada, com aproximadamente
15 unidades de bisnaguinhas de 20 g. Embalagem secundária em
caixas de papelão reforçada, lacradas, contendo de 10 pacotes ou 3 kg.
rotulagem: seguir a legislação vigente.
Marca: Reali Junior
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,37
Item: 02
Descrição: Pão de forma integral. Ingredientes básicos: farinha de
trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
fibra de trigo, cevada, açúcar, sal e gordura vegetal de palma, glúten,
emulsificantes e melhorador de farinha: ácido ascórbico. deverá
ser rico em fibras. conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26 de
02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto:
VCT mínimo: 200 kcal; carboidratos: mínimo de 40 g; proteína:
mínima de 08 g; fibra alimentar mínimo: 5 g; umidade: máx. de 38 %;
gorduras totais: máx. de 5 g; gorduras saturadas: máxima 1,5 g; sódio:
máximo de 550 mg; conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características
microbiológicas: conforme RDC 12 de 02/01/2001e toxicologia: RDC
383 de 05/08/1999. validade mínima do produto: 12 dias; embalagem
primária em sacos plásticos de polipropileno, transparente, atóxico,
lacrada, contendo 1 unidade de 500 g. Embalagem secundária em
caixas de papelão reforçada, lacradas, contendo de 5 a 6 unidades (2,5
a 3 kg). rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Reali Junior
Unidade: PT
Valor Unitário: R$ 6,21
Item: 03
Descrição: Pão tipo bisnaguinha tradicional. Ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal de
palma, sal, fermento biológico, glúten, emulsificantes e melhorador
de farinha(ácido ascórbico). deverá ser fonte de fibras. conforme
RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26 de 02/07/2015. Características
físico-químicos por 100 grs do produto: VCT: mínimo de 300 kcal;
carboidratos: mínimo de 50 g; proteína: mínima de 8 g; fibra alimentar:
mínima de 1,5 g; umidade: máx. de 38 %; gorduras totais máx. de
5 g; gorduras saturadas: máx. de 2,5 g; sódio: máximo de 540 mg;
conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características microbiológicas:
deverá seguir RDC 12 de 02/01/2001; validade mínima do produto:
12 dias. Embalagem primária: em sacos individuais de polipropileno,
transparente, atóxico, lacrada, com aproximadamente 15 unidades de
bisnaguinhas de 20 g ou 300 g; embalagem secundária: em caixas de
papelão reforçada, lacradas, contendo 10 pacotes ou 3 kg. rotulagem:
deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Reali Junior
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,34
Item: 04
Descrição: Pão tipo hot dog / hambúrguer integral. Ingredientes:
farinha de trigo integral, farinha de trigo, enriquecida de ácido
fólico e ferro, açúcar, fibra de trigo, sal, cevada, glúten, fermento
biológico, gordura vegetal de palma., emulsificantes e melhorado de
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RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26 de 02/07/2015. Características
físico-químicos por 100 grs do produto: VCT: mínimo de 300 kcal;
carboidratos: mínimo de 50 g; proteína: mínima de 8 g; fibra alimentar:
mínima de 1,5 g; umidade: máx. de 38 %; gorduras totais máx. de
5 g; gorduras saturadas: máx. de 2,5 g; sódio: máximo de 540 mg;
conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características microbiológicas:
deverá seguir RDC 12 de 02/01/2001; validade mínima do produto:
12 dias. Embalagem primária: em sacos individuais de polipropileno,
transparente, atóxico, lacrada, com aproximadamente 15 unidades de
bisnaguinhas de 20 g ou 300 g; embalagem secundária: em caixas de
papelão reforçada, lacradas, contendo 10 pacotes ou 3 kg. rotulagem:
deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Reali Junior
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,34
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Item: 05
Descrição: Pão tipo hot dog tradicional. Ingredientes: farinha de trigo,
enriquecida de ácido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico,
gordura vegetal de palma, glúten, emulsificantes e melhorador de
farinha (ácido ascórbico). deverá ser fonte de fibras. e enriquecido de
vitaminas e minerais. conforme RDC 344 de 13/12/2002, RDC 54 de
12/11/2012 e RDC 26 de 02/07/2015. Características físico-químicos
por 100 grs do produto: VCT mín: 230 kcal; carboidratos mínimos
de: 50 g; proteína mínimo de: 08 g; fibra alimentar mínima de 1,7 g;
ferro mínimo: 8 mg; umidade máxima de: 38 %; sódio máx. de: 540
mg; gorduras totais, máximo de: 2,5 g; gorduras saturadas: máx 1,0
g. Características microbiológicas: Conforme RDC 12 de 02/01/2001
e toxicologia: conforme RDC 383 de 05/08/1999.validade mínima do
produto: 12 dias. Embalagem primária do produto em sacos individuais
de polipropileno, laminada, atóxico, lacrada, c/ 05 a 10 unidades de
50 grs. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada, lacradas
contendo de 50 a 80 unidades de pães, com peso líquido total de 2,5 kg
a 4 kg. Rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Reali Junior
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,73
PROCESSO N.º 05.253/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/19
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços
de desinsetização, desratização, controle de pragas, vetores e
desalojamento de pombos, em todos os prédios e instalações desta
Prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 198/19
Empresa: BIOVETOR SERVIÇOS LTDA.
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Desalojamento de pombos.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 840,00
Lote: 02
Item: 01
Descrição: Desinsetização.
Unidade: M2
Valor Unitário: R$ 1,15

Item: 02
Descrição: Desratização.
Unidade: M2
Valor Unitário: R$ 1,15

PROCESSO N.º 1.822/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/19
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de
locação de ônibus urbano, com motorista, para viagens intermunicipais,
dentro do Estado de São Paulo, destinado ao uso dos alunos da Rede
Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, de forma parcelada,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 199/19
Empresa: MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA
Lote: 01
Descrição: Locação de ônibus rodoviário 44 lugares. Prestação de
serviço de locação de ônibus rodoviário, com no mínimo 44 (quarenta
e quatro) lugares, com toilette e ar-condicionado, para viagens
intermunicipais, dentro do estado de São Paulo, até 150 km (o que
exceder a esta quilometragem, deverá ser computado por km rodado).
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.495,00
Lote: 02
Descrição: Quilometragem excedente. Quilometragem excedente para
viagens com ônibus com toilette a bordo e ar-condicionado.
Unidade: KM
Valor Unitário: R$ 3,00
PROCESSO N.º 00.197/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 038/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para
a manutenção de bens imóveis e materiais elétricos e eletrônicos,
destinados ao uso da de diversas Secretarias desta Prefeitura, com
entregas parceladas, por um período de 06 (seis) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria De Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 200/19
Empresa: D. A. SANCHES CONSTRUTORA E COMERCIO
LTDA.
Lote: 11
Descrição: Kit completo para caixas acopladas universal. Obs. kit
completo para cistenamochila universal, com mecanismo acionador
pneumático, baixa e alta pressão. composição básica: plástico de
engenharia e elastômeros; classe de pressão: 1 à 75 M.C.A.; com prazo
de garantia e normas ABNT/INMETRO expressos na embalagem.
Unidade: KIT
Marca: Blukit
Valor Unitário: R$ 89,50
Ata de Registro de Preços n.º 201/19
Empresa: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Lote: 12
Descrição: Lâmpada de led – formato bulbo. Obs. lâmpada de led; em
Policarbinato; bulbo no formato a 65; medindo aproximadamente (65
x 120) mm = (d x a); base e – 27; potência de 12 W; fluxo luminoso
1200 lm; bivolt; – temperatura de cor entre 6000 a 6500 k – (branca

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BC65-D00B-1477-EE23

farinha (ácido ascórbico).deverá ser rico em fibras. Características
físico-químicos por 100 grs do produto: VCT mínimo de: 250
kcal; carboidratos mínimos de: 45 g; proteína mínimo de 6 g; fibra
alimentar mínimo de 5 g; gorduras totais: máximo de: 3 g; gordura
saturada: máximo 0,9 g; umidade: máximo de 38 %; sódio: máximo
de: 522 mg; conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC de 02/07/2015.
Características microbiológicas: conforme RDC 12 de 02/01/2001 e
toxicologia: conforme RDC 383 de 05/08/1999; validade mínima do
produto: 12 dias. Embalagem primária do produto em sacos individuais
de polipropileno, laminada, atóxico, lacrada, c/ 05 a 10 unidades de
50 grs. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada, lacradas
contendo de 50 a 80 unidades de pães, com peso líquido total de 2,5 kg
a 4 kg. Rotulagem: Deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Reali Junior
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,76

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

18

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

Atos do Poder Executivo

Lote: 27
Descrição: Soquete para lâmpada fluorescente, obs. soquete
antivibratório.
Unidade: UN
Marca: Lumibrás
Valor Unitário: R$ 1,30
Ata de Registro de Preços n.º 202/19
Empresa: SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES
LTDA.
Lote: 01
Descrição: Abraçadeira com parafuso, obs. abraçadeira de aço para
lâmpada tubular.
Unidade: UN
Marca: Lumibrás
Valor Unitário: R$ 0,94
Lote: 02
Descrição: Calha para lâmpada fluorescente 2 x 40, obs. calha p/ 02
lâmpadas fluorescentes de 32/40 watts, estampada em chapa metálica
pintada, na cor branca. modelo trapezal.
Unidade: UN
Marca: Lume
Valor Unitário: R$ 14,85
Lote: 06
Descrição: Disjuntor unipolar padrão Din 10 a.
Unidade: UN
Marca: Lukma
Valor Unitário: R$ 5,49
Lote: 07
Descrição: Disjuntor unipolar padrão Din 16 a.
Unidade: UN
Marca: Lukma
Valor Unitário: R$ 5,49
Lote: 08
Descrição: Disjuntor unipolar padrão Din 32 a.
Unidade: UN
Marca: Lukma
Valor Unitário: R$ 5,79
Lote: 09
Descrição: Disjuntor unipolar padrão Din 50 a.
Unidade: UN
Marca: Lukma
Valor Unitário: R$ 6,10
Lote: 10
Descrição: Disjuntor unipolar padrão Din 63 a.
Unidade: UN
Marca: Lukma
Valor Unitário: R$ 6,39
Lote: 13
Descrição: Registro de gaveta 3/4” sem canopla, obs. registro de
gaveta 3/4” sem acabamento (canopla). Fabricado dentro das normas
ABNT/NBR vigentes.

Unidade: UN
Marca: Segurimax
Valor Unitário: R$ 16,29

PROCESSO N.º 38.861/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/19
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, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 203/19
Empresa: DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.
COTA PRINCIPAL
Lote: 05
Descrição: Recheio de frango. 1. Ingredientes básicos: peito de frango
desfiado, óleo de soja, gema ou ovo integral pasteurizado, vinagre,
condimentos, sal, açúcar, estabilizante. 2. Valores nutricionais: 2.1.
mínimos por 100 gr: Prot. 6 g, VCT: 190 kcal. 2.2. máximos por 100
g: CH: 13 g, Gorduras totais: 18 g e Sódio: 630 mg. 3. Embalagem
primária: pouch de filme laminado de poliéster, alumínio, nylon e
polipropileno, contendo 1,5 kg. 4. Embalagem secundária: caixa de
papelão contendo até 12 kg. 5. Validade mínima: 6 meses.
Unidade: KG
Marca: Cellier
Valor Unitário: R$ 31,90
COTA RESERVADA
Lote: 10
Descrição: Recheio de frango. 1. Ingredientes básicos: peito de frango
desfiado, óleo de soja, gema ou ovo integral pasteurizado, vinagre,
condimentos, sal, açúcar, estabilizante. 2. Valores nutricionais: 2.1.
mínimos por 100 gr: Prot. 6 g, VCT: 190 kcal. 2.2. máximos por 100
g: CH: 13 g, Gorduras totais: 18 g e Sódio: 630 mg. 3. Embalagem
primária: pouch de filme laminado de poliéster, alumínio, nylon e
polipropileno, contendo 1,5 kg. 4. Embalagem secundária: caixa de
papelão contendo até 12 kg. 5. Validade mínima: 6 meses.
Unidade: KG
Marca: Cellier
Valor Unitário: R$ 31,90
Ata de Registro de Preços n.º 204/19
Empresa: DU’PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 19
Descrição: Macarrão tipo gravatinha com ovos. 1. Ingredientes
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos,
corantes naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de
farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80
gr de produto: Proteína (valor mínimo): 10 g; Lipídio (valor máximo):
01 g; C.H (valor mínimo): 60 g; VCT282 kcal. 3. Embalagem primária:
pacotes de polipropileno ou polietileno contendo 500 gr. 4. Embalagem
secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados,
com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Renata
Valor Unitário: R$ 5,10
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fria). Obs. garantia mínima de 12 meses; conforme NBR/ABNT e
INMETRO vigentes.
Unidade: UN
Marca: Empalux
Valor Unitário: R$ 11,00

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

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

Atos do Poder Executivo

COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Barra de cereais de frutas. Descrição do produto: barra
de fruta (banana-passa) com cereais e coberta de chocolate (ao leite
ou amargo). 1. Ingredientes básicos: banana-passa, farelo de aveia,
quinoa ou linhaça, especiarias, maltodextrina, aromatizante. Cobertura
de chocolate: cacau (massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga
de cacau, estabilizante e aromatizante). 2. Valores nutricionais: 2.1.
mínimos por 28 gr do produto: VCT: 100 g, CH – 18 g, Proteína: 1,4 g,
fibra: 1,7 g e gordura totais: 2 g. 3. Embalagem primária: embalagens
individuais de filme de poliéster metalizado, contendo 25 a 30 g. 4.
Embalagem secundária: caixa de papelão contendo até 150 un. 5.
Validade mínima: 6 meses
Unidade: UN
Marca: Banana Brasil
Valor Unitário: R$ 1,19
Lote: 03
Descrição: Pão de mel c/ cobertura de chocolate. 1. Ingredientes básicos:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido,
açúcar, gordura vegetal, mel, canela, erva-doce, cravo, sal refinado,
fermento químico bicarbonato de amônio e conservante sorbato de
potássio), cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal, cacau
em pó, soro de leite em pó, leite em pó desnatado, composto lácteo
com maltodextrina (soro de leite em pó, maltodextrina, concentrado
proteico de soro em pó e leite em pó desnatado), estabilizantes lecitina
de soja e éster de políglicerol de ácido ricinoléico, sal e aromatizantes).
2. Valores nutricionais: 2.1. mínimos por 40grs: Vct.: 160 kcal, Prot.:
2,0 g, CH: 26 g. 2.2. máximos: Gord totais máx. de: 6,5 g e sódio
máx. de: 42 mg. 3. Embalagem primaria individual: Bopp (50 g a 52
g). 4. Embalagem secundaria: caixa de papelão, reforçado, lacrado e
resistente. 5. Validade minima: 08 meses.
Unidade: UN
Marca: Montevergine
Valor Unitário: R$ 1,86
COTA RESERVADA
Lote: 05
Descrição: Barra de cereais de frutas. Descrição do produto: barra
de fruta (banana-passa) com cereais e coberta de chocolate (ao leite
ou amargo). 1. Ingredientes básicos: banana-passa, farelo de aveia,
quinoa ou linhaça, especiarias, maltodextrina, aromatizante. Cobertura
de chocolate: cacau (massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga
de cacau, estabilizante e aromatizante). 2. Valores nutricionais: 2.1.
mínimos por 28 gr do produto: VCT: 100 g, CH – 18 g, Proteína: 1,4 g,
fibra: 1,7 g e gordura totais: 2 g. 3. Embalagem primária: embalagens
individuais de filme de poliéster metalizado, contendo 25 a 30 g. 4.
Embalagem secundária: caixa de papelão contendo até 150 un. 5.
Validade mínima: 6 meses
Unidade: UN
Marca: Banana Brasil
Valor Unitário: R$ 1,19
Ata de Registro de Preços n.º 206/19
Empresa: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 12
Descrição: Macarrão caracolino com ovos. 1. Ingredientes básicos:

sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes
naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha
de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2.Valores porção de 80 gr
de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g ; Lipídio máximo de: 0,8 g;
C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g.
3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4.Embalagem
secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados,
com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 4,23
Lote: 15
Descrição: Macarrão espaguete tipo tortinho com ovos. 1. Ingredientes
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos,
corantes naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de
farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2. Valores porção de
80 gr de produto: Proteína mínimo de: 10 g; Lipídio máximo de: 0,8
g; C.H mínimo de: 60 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2
g. 3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4. Embalagem
secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados,
com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 4,25
Ata de Registro de Preços n.º 207/19
Empresa: LGM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 13
Descrição: Macarrão com ovos tipo pena. 1. Ingredientes básicos:
sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes
naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha
de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2. Valores porção de 80 gr
de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g;
C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g.
3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4. Embalagem
secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados,
com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,94
Lote: 14
Descrição: Macarrão conchinha com ovos. 1. Ingredientes básicos:
sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes
naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha
de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2. Valores porção de 80 gr
de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g;
C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g.
3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4. Embalagem
secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados,
com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,94
Lote: 17
Descrição: Macarrão letrinha ou alfabeto. 1. Ingredientes básicos:
sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes
naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha
de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2. Valores porção de 80 gr
de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g;

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BC65-D00B-1477-EE23

Ata de Registro de Preços n.º 205/19
Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI.

19

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

20

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

C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g.
3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4. Embalagem
secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados,
com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses.
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,90

Lote: 18
Descrição: Macarrão parafuso com ovos. 1. Ingredientes básicos:
sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes
naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha
de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2. Valores porção de 80 gr
de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g;
C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g.
3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4. Embalagem
secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados,
com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses
Unidade: KG
Marca: Santa Amália
Valor Unitário: R$ 3,88
Ata de Registro de Preços n.º 208/19
Empresa: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 06
Descrição: Canjica com leite. 1.Ingredientes: canjica cozida e
esterilizada. Ingredientes básicos do pó: açúcar, água, leite em pó,
amido, óleo vegetal, coco ralado. 2. Valores mínimos por 100 g (canjica
+ pó): CH:40 g Prot: 4 g gordura: 2 g. 3. Rendimento: mínima de 60
porções de 120 ml. 4. Embalagem primária: produto (canjica cozida)
embalado a vácuo, contendo 2,5 a 3 quilos e 1,2 de pó. 5. Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçado, lacrada e resistente, com
capacidade para até 17 quilos. 6. Validade: mínima de 6 (seis) meses.
Unidade: KG
Marca: Vapza
Valor Unitário: R$ 10,45
PROCESSO N.º 36.517/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de kit patrulheiro,
destinados ao uso da Secretaria de Segurança Pública, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.
Ata de Registro de Preços n.º 209/19
Empresa: SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
EIRELI.
Lote: 01
Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para
veículo tipo caminhonete pick-up cabine dupla (Patrulhamento Rural
Ostensivo – GCM) - Chevrolet S-10 / VW Amarok / Ford Ranger /
Mitsubishi L200 / Nissan Frontier. Com Compartimento Traseiro para
Transporte de Detidos. Sinalizador e sirene:
visual em LEDs,
formato arco, com modulo único e lente inteiriça, base construída em
ABS e reforçada com perfil de alumínio, cúpula injeta em policarbonato
rubi com tratamento UV. No mínimo 14 módulos de LEDs com 4
vermelhos cada, 1 W com no mínimo 50lm cada com lente colimadora.
Sistema de comando por microcontrolador digital, controle central
único, capaz de gerar diversas funções para deslocamento de trânsito
com sequências de lampejos. Incluir unidade sonofletora, instalada

no interior do sinalizador, consumo não exceder a 5A. Sistema de
sinalização visual composto por 2 (dois) pares de mini sinalizadores,
sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3
LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de
lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva
e alta visibilidade, fixados na parte dianteira do veículo, acima do parachoque ou no para-choque de impulsão. Sistema de sinalização visual
composto por 1 (hum) par de mini sinalizador, sincronizados face a
face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LEDs de alta potência
(1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de lentes difusoras em
plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade,
fixados na parte na parte traseira do veículo. Sirene eletrônica de no
mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo 100db, sistema de
megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz , no
mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de sinalização visual, deve
contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em
silicone com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas,
entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com
desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand
by. Bateria auxiliar: com a mesma voltagem e amperagem da bateria
original do veículo, com cabeamento dimensionado para a comutação
com a bateria original e sistema de chave Solenoide com sistema de
proteção para funcionamento e proteção com o carregamento da bateira
auxiliar. Console: em fibra de vidro ou ABS, para a instalação de rádio
transceptor e Controlador da sirene, a ser instalado no interior do
veículo. Revestimento interno: capa de banco em courvim automotivo
com reforço nas laterais e encosto dos bancos, sendo capas para os
bancos dianteiros e traseiros. Revestimento do piso em material
resistente, não absorvente e lavável, na cor preta ou cinza, sendo
revestimento dos carpetes dianteiros e traseiros. Farol de manejo: 12v
com lâmpada de no mínimo 50 W e cabo de no mínimo 10metros, com
plug para ligação em tomada 12v. Suporte para armas longas: calibre
12, com fixação somente no assoalho do veículo, confeccionados em
aço tubular e com fixadores em nylon. Estribo: lateral confeccionado
em perfil tubular de aço-carbono oval ou redondo, com chapa de
alumínio corrugado, com pontos de fixação baseados em pontos
de ancoragem original do veículo. Protetor de tanque: protetor de
tanque de combustível, confeccionado em aço-carbono com pontos de
fixação baseados em pontos de ancoragem original do veículo. Quebra
mato com proteção nos faróis dianteiros e para-choque de impulsão
traseiro: quebra mato com proteção nos faróis, confeccionado em aço
instalado na dianteira do veículo com acabamento na cor preta. Para
choque de impulsão instalado na traseira do veículo, confeccionado
em aço com acabamento na cor preta. Grafismo: plotagem em adesivo
de alta resistência e durabilidade conforme normas vigentes. Arte e
padrão a ser definida pela Guarda Civil Municipal. Compartimento
para transporte de detidos para pick-up: compartimento de carga com
capota, confeccionada em plástico reforçado de fibra de vidro (PRFV),
afixada na caçamba original do veículo, com alinhamento externo na
altura da cabine original do veículo. Cela confeccionada em estrutura
tubular de aço, revestida em chapa do mesmo material liso e perfurado,
a porta traseira será de folha única com 02 (dois) sistemas de trinco para
o fechamento, fixada na estrutura da caçamba do veículo, com entrada
de ar nas laterais. A porta traseira em duas folhas, metade inferior com
abertura para baixo, aproveitando a tampa original do veículo e metade
superior com abertura para cima, com sistema de travamento da tampa.
Fechadura (com 02 chaves) na parte superior e vidro vigia na tampa
traseira, com aplicação de insulfilm G5, com sistema de amortecedor
para mantê-las abertas, quando necessário, sistema de trinco e chave
de abertura externa, dobradiças das portas fixadas com parafuso
galvanizado; Instalação de sistema de ventilação/exaustão através de
02 (dois) ventiladores e 02 (dois) exaustores posicionados no teto do
compartimento com grade de proteção interna e acionamento na cabine
do motorista, tendo 9,5 W de potência para cada ventilador/exaustor
e 0,013 m2 de área livre da hélice para cada ventilador/exaustor, e no
mínimo, 04 (quatro) aletas em cada lateral da capota, para aumento da
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Lote: 02
Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para
veículo tipo carro leve / popular 1.0/1.6 – modelo hatch – (Trânsito)
– Palio/Argo/ Mobi/Sandero. Sinalizador e sirene: sinalizador tipo
barra em formato linear com segmentos modulares, com comprimento
mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.200 mm, largura mínima de 250
mm e máxima de 350 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 110
mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em
alumínio extrudado na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato
não reciclado na cor vermelho, resistente a impactos e descoloração,
com tratamento UV. Conjunto luminoso composto por no mínimo 80
diodos emissores de luz (LED) próprios para iluminação (categoria
altíssimo brilho 1 W) na cor vermelho. Dotado de lente colimadora em
plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade,
sendo diretiva nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais,
distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma
a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos
de luminosidade, com consumo máximo de 5 A. Cada LED deverá
obedecer à seguinte especificação: cor predominante: vermelho, com
comprimento de onda de 620 a 630 nm; Categoria: AlInGaP; Intensidade
luminosa: não inferior a 50 lm (lumens); Ângulo de emissão de luz: não
inferior a 120º; Os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem atingir
no mínimo 1 Km de distância em campo aberto. Sirene eletrônica de no
mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo 100db, sistema de
megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz, no
mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de sinalização visual, deve
contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em
silicone com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas,
entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com
desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand
by. Revestimento interno: Capa de banco em courvim automotivo com

reforço nas laterais e encosto dos bancos, sendo capas para os bancos
dianteiros e traseiros. Revestimento do piso em material resistente, não
absorvente e lavável, na cor preta ou cinza, sendo revestimento dos
carpetes dianteiros e traseiros. Grafismo: Plotagem em adesivo de alta
resistência e durabilidade conforme normas vigentes. Arte e padrão
a ser definida pelo Departamento de Trânsito. Garantia: Conjunto
sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro)
meses. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem.
Necessário apresentação de protótipo. Não serão aceitos produtos
revitalizados. Instalação Inclusa.
Unidade: UN
Marca: Rontan
Valor Unitário: R$ 9.000,00
Lote: 03
Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para
veículo tipo Station Wagon / perua – (GCM) – Weekend. Sinalizador
e sirene: Visual em LEDs, formato arco, com modulo único e lente
inteiriça, base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio,
cúpula injeta em policarbonato rubi com tratamento UV. No mínimo 14
módulos de LEDs com 4 vermelhos cada, 1 W com no mínimo 50lm
cada com lente colimadora. Sistema de comando por microcontrolador
digital, controle central único, capaz de gerar diversas funções para
deslocamento de trânsito com sequências de lampejos. Incluir unidade
sonofletora, instalada no interior do sinalizador, consumo não exceder a
5 A. Sistema de sinalização visual composto por 2 (dois) pares de mini
sinalizadores, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador
composto por 3 LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho
rubi/azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com
resistência automotiva e alta visibilidade, fixados na grade frontal de
forma sobreposta ou oculta de acordo com o modelo do veículo. Sistema
de sinalização visual composto por 1 (hum) par de mini sinalizador,
sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3
LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de
lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva
e alta visibilidade, fixados na parte na parte traseira do veículo. Sirene
eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo
100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência
de 300 a 3000hz, no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de
sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo
15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de
facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor,
monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo
não superior a 1mA em modo stand by. Bateria auxiliar: com a mesma
voltagem e amperagem da bateria original do veículo, com cabeamento
dimensionado para a comutação com a bateria original e sistema de
chave Solenoide com sistema de proteção para funcionamento e
proteção com o carregamento da bateira auxiliar. Revestimento interno:
capa de banco em courvim automotivo com reforço nas laterais e
encosto dos bancos, sendo capas para os bancos dianteiros e traseiros.
Revestimento do piso em material resistente, não absorvente e lavável,
na cor preta ou cinza, sendo revestimento dos carpetes dianteiros e
traseiros. Farol de manejo: 12v com lâmpada de no mínimo 50 W e
cabo de no mínimo 10metros, com plug para ligação em tomada 12v.
Cela completa: divisória do piso ao teto, sendo a região inferior em
chapa de aço lisa e região superior em chapa estampada; proteção
dos vidros laterais e traseiros em chapa estampada; Revestimento do
compartimento em fibra de vidro na cor cinza médio, com 02 drenos
com tampão para escoamento de líquidos; Proteção do batente e
fechadura da tampa traseira, evitando a possibilidade de abertura
do mesmo pela região interna do compartimento; Suporte porta
algemas fixado na divisória central; Ferramentas originais (macaco/
triângulo/chave de rodas), reposicionadas na divisória central em
bolsa confeccionada em carpete, fixadas através de cinto lev-fix; Todo
compartimento devidamente calafetado, evitando a infiltração de
líquidos. Caso o estepe originalmente venha alojado dentro do porta-
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troca térmica no interior da Cela.
Luminária interna e independente com grades metálicas de proteção, no
compartimento de transporte de detidos, com acionamento na cabine
do motorista. Instalação de 02 portas algemas confeccionado em tubo
de aço, fixado ao assoalho da caçamba; O compartimento de detidos
deverá ser confeccionado com material de alta resistência mecânica
e montado com acabamentos entre as chapas de aço, policarbonato,
fibras e demais materiais, de forma a não permitir pontas que possam
vir a lesionar os conduzidos; O interior do compartimento traseiro
deverá sofrer as adaptações necessárias a fim de não permitir que seus
eventuais ocupantes tenham acesso a qualquer um dos equipamentos
obrigatórios (ferramentas, estepe, etc.) ou outras partes do veículo
existentes nesse compartimento, que possam colocar em risco a
integridade física dos policiais ou ainda de qualquer cidadão; As
adaptações deverão integrar-se perfeitamente ao desenho interno
do veículo, não se admitindo descontinuidade (vãos) e pontos que
possam causar lesões aos seus usuários; O pneu de estepe deverá
estar localizado fora do compartimento de transporte de detidos; As
peças que formam o compartimento traseiro deverão receber fixação
adequada sendo vedado o uso de rebites, a fixação deverá ser feita por
parafusos de aço, a fim de que não se verifiquem movimentos, trincas ou
ruídos; Os revestimentos laterais do compartimento de detidos deverão
ser em chapa de aço com acabamento e tratamento anticorrosivo,
pintada na cor cinza; Revestimento e proteção do assoalho da caçamba
em chapa de alumínio lavrado, com drenos para escoamento de
líquidos e calafetação em todo seu perímetro. As características do
compartimento de detidos deverão atender a legislação específica que
versa sobre o assunto; Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual:
Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia mínima de
24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem. Necessário apresentação de
protótipo. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa.
Unidade: UN
Marca: Rontan
Valor Unitário: R$ 33,000,00
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Lote: 04
Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação
sinalizador acústico e visual para automóvel – (GCM) - Palio/Argo/
Mobi/Sandero. Sinalizador e sirene: Visual em LEDs, formato arco,
com modulo único e lente inteiriça, base construída em ABS e
reforçada com perfil de alumínio, cúpula injeta em policarbonato
rubi com tratamento UV. No mínimo 14 módulos de LEDs com 4
vermelhos cada, 1 W com no mínimo 50lm cada com lente colimadora.
Sistema de comando por microcontrolador digital, controle central
único, capaz de gerar diversas funções para deslocamento de trânsito
com sequências de lampejos. Incluir unidade sonofletora, instalada
no interior do sinalizador, consumo não exceder a 5 A. Sistema de
sinalização visual composto por 2 (dois) pares de mini sinalizadores,
sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3
LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de
lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva
e alta visibilidade, fixados na grade frontal de forma sobreposta ou
oculta de acordo com o modelo do veículo. Sistema de sinalização
visual composto por 1 (hum) par de mini sinalizador, sincronizados
face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LEDs de
alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de lentes
difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e
alta visibilidade, fixados na parte na parte traseira do veículo. Sirene
eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo
100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência
de 300 a 3000hz , no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de
sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo
15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de
facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor,
monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo não
superior a 1mA em modo stand by.
Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de
24 (vinte e quatro) meses. Não serão aceitos produtos revitalizados.
Instalação Inclusa.
Unidade: UN
Marca: Rontan
Valor Unitário: R$ 6.000,00
Lote: 05
Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação
visual e acústico para automóvel – (Trânsito) - Palio/Argo/ Mobi/
Sandero. Sinalizador e sirene: Sinalizador tipo barra em formato linear
com segmentos modulares, com comprimento mínimo de 1.000 mm
e máximo de 1.200 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de
350 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no
teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em alumínio extrudado
na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato não reciclado na cor
vermelho, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV.
Conjunto luminoso composto por no mínimo 80 diodos emissores de luz
(LED) próprios para iluminação (categoria altíssimo brilho 1 W) na cor
vermelho. Dotado de lente colimadora em plástico de engenharia com
resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos módulos
centrais e difusora nos módulos laterais, distribuídas equitativamente
por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em
ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, com consumo

máximo de 5 A. Cada LED deverá obedecer à seguinte especificação:
Cor predominante: vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630
nm; Categoria: AlInGaP; Intensidade luminosa: não inferior a 50 lm
(lumens); Ângulo de emissão de luz: não inferior a 120º; Os efeitos
visuais gerados pelo sinalizador devem atingir no mínimo 1 Km de
distância em campo aberto. Sirene eletrônica de no mínimo 100w
RMS. Potencia sonora de no mínimo 100db, sistema de megafone com
ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz , no mínimo 5
sons de sirene, controle integrado de sinalização visual, deve contar
com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em silicone
com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas,
entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com
desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand
by. Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima
de 24 (vinte e quatro) meses. Não serão aceitos produtos revitalizados.
Instalação Inclusa.
Unidade: UN
Marca: Rontan
Valor Unitário: R$ 5.150,00
Lote: 06
Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro para motocicleta
300cc, Tipo off road - (GCM) – XRE 300cc. Sinalizadores visuais:
Sistema de sinalização visual composto por mini sinalizadores de 3
LEDs de alta potência, selados ou vedados contra água , nas cores
rubi e cristal, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia
com resistência automotiva e alta visibilidade, sincronizados face
a face, alimentados nominalmente com tensão de 12 a 14,8 VCC.
Cada conjunto de sinalizadores deverá obedecer ao seguinte critério
de distribuição: Sinalizador patrulheiro frontal superior: De formato
triangular, sendo 02 (duas) unidades na cor vermelho rubi, fixados nas
hastes dos retrovisores, através de suportes em aço de no mínimo 2
mm de espessura, com base em borracha e com aro de acabamento
na cor preta ou cromada. Sinalizador patrulheiro frontal inferior: De
formato circular, sendo 02 (duas) unidades na cor cristal, fixadas
através de suportes em aço de no mínimo 2 mm de espessura, próximo
às lanternas indicadoras de direção com base em borracha e com aro
de acabamento na cor preta ou cromada. Sinalizador patrulheiro frontal
lateral: De formato circular, sendo 02 (duas) unidades, (uma em cada
lateral) na cor vermelho rubi, fixados através de suportes em aço de
no mínimo 2 mm de espessura, próximos às lanternas indicadoras de
direção com base em borracha e com aro de acabamento na cor preta ou
cromada. Sinalizador patrulheiro traseiro: De formato linear, sendo 02
(duas) unidades, (uma em cada lateral) na cor vermelho rubi, fixados
através de suportes em aço de no mínimo 2 mm de espessura, ambos
na parte traseira do bagageiro com base em borracha e com aro de
acabamento na cor preta ou cromada. Sinalizador patrulheiro traseiro
lateral: De formato linear, sendo 02 (duas) unidades, (uma em cada
lateral) na cor vermelho rubi, fixados através de suportes em aço de
no mínimo 2 mm de espessura, um de cada lado do bagageiro com
base em borracha e com aro de acabamento na cor preta ou cromada.
Cada LED deverá obedecer a especificação a seguir transcrita: Cor
predominante, vermelho: Comprimento de onda: de 620 a 630 nm;
Categoria: AlInGap; Intensidade luminosa de cada led: não inferior a
50 lm (lumens); Cor predominante, cristal, na cor branca: Temperatura
de cor: 6.500K típico; Categoria: InGaN; Intensidade luminosa de cada
led: não inferior a 60 lm (lumens); Características gerais do sistema:
Os sinalizadores luminosos deverão ser controlados por módulo de
controle eletrônico microprocessado ou microcontrolado que permitam
a geração de lampejos luminosos de alta frequência com ciclos não
inferior a 270 FPM. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente
elétrica aplicada aos LEDs através de PWM (Pulse Width Modulator)
garantindo a intensidade luminosa mesmo que a motocicleta esteja
com o motor desligado ou em baixa rotação, garantindo a eficiência
luminosa e vida útil do LED; O sistema deve possuir no mínimo 3 (três)
padrões de flashes distintos: sinalização de emergência (motocicleta
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malas, o mesmo deverá ser reposicionado. Grafismo: Plotagem em
adesivo de alta resistência e durabilidade conforme normas vigentes.
Arte e padrão a ser definida pela Guarda Civil Municipal. Garantia:
Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 24 (vinte
e quatro) meses. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) do adesivo/
plotagem. Necessário apresentação de protótipo. Não serão aceitos
produtos revitalizados. Instalação Inclusa.
Unidade: UN
Marca: Rontan
Valor Unitário: R$ 18.000,00
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em movimento), sinalização patrulha (motocicleta em movimento)
e sinalização vigia (motocicleta parada e/ou desligada); O sistema
elétrico dos equipamentos de sinalização deverá possuir chave do tipo
pós-ignição, de maneira a não permitir o acionamento dos sinalizadores
acústicos e visuais quando a chave geral estiver desligada, para a
proteção da bateria da motocicleta. O modo de sinalização vigia deve
apresentar redução de consumo de pelo menos 70% em relação aos
outros padrões de flashes; Sinalizador Acústico Sinalizador modelo
sirene fixada na parte dianteira, próximo ao protetor do motor, com
as seguintes características: Tipo eletrônica, com no mínimo de três
tipos de tons de alerta. Corpo único, com amplificador incorporado à
unidade sonofletora, confeccionado em ABS ou nylon com fibra de
vidro, com alta resistência a impactos e ao calor, à prova de água e
outras intempéries. Potência não inferior a 30 W, com pressão sonora
a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB. Peso não superior a 1,2 Kg.
Módulo e acionamento de controle: o acionamento dos sinalizadores
deve ser feito por meio de interruptores ergonômicos de alto-relevo,
em cores variadas e em plástico de engenharia, instalado envolto
diretamente no guidão, ao lado esquerdo do painel da motocicleta. Deve
ainda possuir iluminação de fundo que deverá indicar funcionamento
em stand-by, e iluminação em coloração diferenciada para indicar as
funções ativadas e os botões pressionados. Prescrições diversas: o
acionamento O botão de acionamento da buzina deverá ser mantido,
preservando a sua função original. Os sinalizadores direcionais (piscas
ou setas) originais da motocicleta não poderão ser encobertos ou
suprimidos. Bagageiro: confeccionado em estrutura metálica em chapa
de aço com espessura mínima de 2 mm, reforçado, com pontos de
apoio (no mínimo quatro) distribuídos em partes rígidas do semiquadro
de sustentação do banco e da rabeta da motocicleta, com capacidade
de sustentação comprovada para 12 (doze) quilos, sem provocar
torções ou trincas na estrutura do próprio acessório ou no chassi da
motocicleta, mesmo quando em movimento. Bauleto c/ rack: em peça
única, impermeável, fabricado em polipropileno, na cor preta, com
chave única para abertura da tampa. O baú deverá possuir capacidade
volumétrica não inferior a 25 (vinte e cinco) litros e capacidade para
suportar o equivalente a 10 (dez) quilos de equipamentos. Suporte de
material plástico de alta resistência, fixado ao bagageiro da motocicleta
por meio de parafusos e travas, com encaixe para lingueta de fixação
do baú, proporcionando o travamento desse último através de tranca
com chave. O rack permanecerá fixo na motocicleta e deverá permitir o
acoplamento rápido de baú. A peça deverá ser posicionada de forma a
não interferir no curso normal da motocicleta, por ocasião da passagem
por obstáculos. Protetor do motor: em peça única, confeccionado em
tubos metálicos de seção circular, com parede de espessura mínima de
2 mm, reforçado, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta.
Deve possuir formato trapezoidal, com laterais (arestas) formando
ângulo de aproximadamente noventa graus, dobradas para trás, na
direção do motor, envolvendo-o. A fixação ao quadro será através de
parafusos, com no mínimo dois pontos de apoio. Dispositivos contra
“linha de pipa”: equipamento de proteção para a integridade física do
piloto, constituído de vareta telescópica com cerca de 01 (um) metro
de comprimento, confeccionado em material resistente e flexível, com
sistema que permita o corte da linha. Será instalado no centro do guidão
ou da carenagem da motocicleta, próximo à base do espelho retrovisor,
de forma a não causar ferimentos ao piloto em caso de choque ou colisão
dianteira do veículo. Grafismo: plotagem em adesivo de alta resistência
e durabilidade conforme normas vigentes. Arte e padrão a ser definida
pela Guarda Civil Municipal. Garantia: conjunto sinalizador acústico
visual: garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia mínima
de 24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem. Necessário apresentação de
protótipo. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa
Unidade: UN
Marca: Rontan
Valor Unitário: R$ 6.000,00
Lote: 07

Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para
veículo tipo SUV Grande – (GCM) – Trailblazer/SW4. Sinalizador
e sirene: visual em LEDs, formato arco, com modulo único e lente
inteiriça, base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio,
cúpula injeta em policarbonato rubi com tratamento UV. No mínimo 14
módulos de LEDs com 4 vermelhos cada, 1 W com no mínimo 50lm
cada com lente colimadora. Sistema de comando por microcontrolador
digital, controle central único, capaz de gerar diversas funções para
deslocamento de trânsito com sequências de lampejos. Incluir unidade
sonofletora, instalada no interior do sinalizador, consumo não exceder a
5 A. Sistema de sinalização visual composto por 2 (dois) pares de mini
sinalizadores, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador
composto por 3 LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho
rubi/azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com
resistência automotiva e alta visibilidade, fixados na parte dianteira do
veículo, acima do para-choque ou no para-choque de impulsão. Sistema
de sinalização visual composto por 1 (hum) par de mini sinalizador,
sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3
LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de
lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva
e alta visibilidade, fixados na parte na parte traseira do veículo. Sirene
eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo
100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência
de 300 a 3000hz , no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de
sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo
15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de
facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor,
monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo não
superior a 1mA em modo stand by. Bateria auxiliar: Com a mesma
voltagem e amperagem da bateria original do veículo, com cabeamento
dimensionado para a comutação com a bateria original e sistema de
chave Solenoide com sistema de proteção para funcionamento e
proteção com o carregamento da bateira auxiliar. Console: em fibra
de vidro ou ABS, para a instalação de rádio transceptor e Controlador
da sirene, a ser instalado no interior do veículo. Revestimento interno:
Capa de banco em courvim automotivo com reforço nas laterais e
encosto dos bancos, sendo capas para os bancos dianteiros e traseiros.
Revestimento do piso em material resistente, não absorvente e lavável,
na cor preta ou cinza, sendo revestimento dos carpetes dianteiros
e traseiros. Farol de manejo: 12v com lâmpada de no mínimo 50 W
e cabo de no mínimo 10metros, com plug para ligação em tomada
12v. Suporte para armas longas: Calibre 12, com fixação somente no
assoalho do veículo, confeccionados em aço tubular e com fixadores em
nylon. Cela completa: divisória do piso ao teto, sendo a região inferior
em chapa de aço lisa e região superior em chapa estampada; Proteção
dos vidros laterais e traseiros em chapa estampada; Revestimento do
compartimento em fibra de vidro na cor cinza médio, com 02 drenos
com tampão para escoamento de líquidos; Proteção do batente e
fechadura da tampa traseira, evitando a possibilidade de abertura do
mesmo pela região interna do compartimento; Suporte porta algemas
fixado na divisória central;
Ferramentas
originais
(macaco/triângulo/chave
de
rodas),
reposicionadas na divisória central em bolsa confeccionada em carpete,
fixadas através de cinto lev-fix; Todo compartimento devidamente
calafetado, evitando a infiltração de líquidos. Caso o estepe
originalmente venha alojado dentro do porta-malas, o mesmo deverá
ser reposicionado. Estribo: Lateral confeccionado em perfil tubular
de aço-carbono oval ou redondo, com chapa de alumínio corrugado,
com pontos de fixação baseados em pontos de ancoragem original
do veículo. Protetor de tanque: Protetor de tanque de combustível,
confeccionado em aço-carbono com pontos de fixação baseados em
pontos de ancoragem original do veículo. Quebra mato com proteção
nos faróis dianteiros e para-choque de impulsão traseiro: Quebra
mato com proteção nos faróis, confeccionado em aço instalado na
dianteira do veículo com acabamento na cor preta. Para choque de
impulsão instalado na traseira do veículo, confeccionado em aço com
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acabamento na cor preta. Obs: Para SUV grande que possui Chassi.
Para-choque de impulsão dianteiro e traseiro: Para choque de impulsão
instalado na dianteira e na traseira do veículo, confeccionado em aço
com acabamento na cor preta. Obs: Para SUV pequena que possui
monobloco. Grafismo: Plotagem em adesivo de alta resistência e
durabilidade conforme normas vigentes. Arte e padrão a ser definida
pela Guarda Civil Municipal. Garantia: Conjunto sinalizador acústico
visual: garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia mínima
de 24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem. Necessário apresentação de
protótipo. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa.
Unidade: UN
Marca: Rontan
Valor Unitário: R$ 22.000,00

Lote: 08
Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para
veículo tipo caminhonete pick-up leve cabine dupla. – (Trânsito) –
Saveiro/Strada/Toro. SINALIZADOR E SIRENE: Sinalizador tipo
barra em formato linear com segmentos modulares, com comprimento
mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.200 mm, largura mínima de 250
mm e máxima de 350 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 110
mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em
alumínio extrudado na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato
não reciclado na cor vermelho, resistente a impactos e descoloração,
com tratamento UV. Conjunto luminoso composto por no mínimo 80
diodos emissores de luz (LED) próprios para iluminação (categoria
altíssimo brilho 1 W) na cor vermelho. Dotado de lente colimadora em
plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade,
sendo diretiva nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais,
distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma
a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos
de luminosidade, com consumo máximo de 5 A. Cada LED deverá
obedecer à seguinte especificação: Cor predominante: vermelho, com
comprimento de onda de 620 a 630 nm; Categoria: AlInGaP; Intensidade
luminosa: não inferior a 50 lm (lumens); Ângulo de emissão de luz: não
inferior a 120º; Os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem atingir
no mínimo 1 Km de distância em campo aberto. Sirene eletrônica de no
mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo 100db, sistema de
megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz, no
mínimo 5 sons de sirene , controle integrado de sinalização visual, deve
contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em
silicone com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas,
entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com
desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand
by. Revestimento interno: Capa de banco em courvim automotivo com
reforço nas laterais e encosto dos bancos, sendo capas para os bancos
dianteiros e traseiros. Revestimento do piso em material resistente, não
absorvente e lavável, na cor preta ou cinza, sendo revestimento dos
carpetes dianteiros e traseiros. Grafismo: Plotagem em adesivo de alta
resistência e durabilidade conforme normas vigentes. Arte e padrão
a ser definida pelo Departamento de Trânsito. Garantia: Conjunto
sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro)
meses. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem.
Necessário apresentação de protótipo. Não serão aceitos produtos
revitalizados. Instalação Inclusa.
Unidade: UN
Marca: Rontan
Valor Unitário: R$ 9.000,00
Lote: 09
Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para
veículo tipo caminhonete pick-up leve cabine simples – (Trânsito) –
Saveiro/Strada/Toro. Sinalizador e sirene: Sinalizador tipo barra em
formato linear com segmentos modulares, com comprimento mínimo
de 1.000 mm e máximo de 1.200 mm, largura mínima de 250 mm
e máxima de 350 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 110

mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em
alumínio extrudado na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato
não reciclado na cor vermelho, resistente a impactos e descoloração,
com tratamento UV. Conjunto luminoso composto por no mínimo 80
diodos emissores de luz (LED) próprios para iluminação (categoria
altíssimo brilho 1 W) na cor vermelho. Dotado de lente colimadora em
plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade,
sendo diretiva nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais,
distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma
a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos
de luminosidade, com consumo máximo de 5 A. Cada LED deverá
obedecer à seguinte especificação: Cor predominante: vermelho,
com comprimento de onda de 620 a 630nm; Categoria: AlInGaP;
Intensidade luminosa: não inferior a 50lm (lumens); Ângulo de emissão
de luz: não inferior a 120º; Os efeitos visuais gerados pelo sinalizador
devem atingir no mínimo 1 Km de distância em campo aberto. Sirene
eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo
100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência
de 300 a 3000hz, no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de
sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo
15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de
facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor,
monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo
não superior a 1mA em modo stand by. Revestimento interno: Capa de
banco em courvim automotivo com reforço nas laterais e encosto dos
Bancos - (capas para os bancos dianteiros e traseiros). Revestimento
do piso em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta
ou cinza - (revestimento dos carpetes dianteiros e traseiros). Grafismo:
Plotagem em adesivo de alta resistência e durabilidade conforme
normas vigentes. Arte e padrão a ser definida pelo Departamento de
Trânsito. Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia mínima de 24 (vinte
e quatro) do adesivo/plotagem. Necessário apresentação de protótipo.
Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa.
Unidade: UN
Marca: Rontan
Valor Unitário: R$ 9.000,00
PROCESSO N.º 3.143/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de veículo 0 km,
destinado ao uso da Secretaria de Segurança Pública, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.

Ata de Registro de Preços n.º 210/19
Empresa: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E
LOCAÇÕES – EIRELI
Lote: 01
Descrição: Veículo leve. Modelo: Hatch /leve; Zero km; Modelo e
ano de fabricação: 2019 ou superior; motorização mínima: 1.0; Portas
malas – Mínimo 210 litros; Combustível: Bicombustível (álcool e
gasolina / flex); Número de portas: Mínimo 4 (quatro); Número mínimo
de passageiros: 5; Cor: Branco; Direção: Hidráulica ou elétrica; Arcondicionado; Trava elétrica nas quatro portas; Vidro elétrico no
mínimo nas duas portas dianteiras; Alarme sonoro; Acionamento
automático dos vidros dianteiros e acionamento da trava elétrica das
quatro portas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 38.500,00
PROCESSO N.º 05.046/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 045/19
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Ata de Registro de Preços n.º 211/19
Empresa: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Lote: 06
Descrição: Calcitriol 0,25 mg cápsula, marca conforme determinação
judicial: Sigmatriol.
Unidade: Cápsula
Marca: Sigmatriol
Valor Unitário: R$ 1,20
Lote: 42
Descrição: Valproato de Sódio + Ácido Valproico 300 mg, comprimidos
revestidos de liberação prolongada cada comprimido revestido de
liberação prolongada contém: 199,8 mg de Valproato de Sódio e 87,0
mg de Ácido Valproico, equivalentes a 300 mg de valproato de sódio.
(conforme determinação judicial marca: torval cr300).
Unidade: Comprimido
Marca: Torval
Valor Unitário: R$ 0,66
Ata de Registro de Preços n.º 212/19
Empresa: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
Lote: 17
Descrição: Divalproato de Sódio 250 mg comprimido, marca conforme
determinação judicial: Depakote.
Unidade: Comprimido
Marca: Abbott
Valor Unitário: R$ 1,05
Lote: 21
Descrição: Fluvoxamina 100 mg comprimido, marca conforme
determinação judicial: Luvox.
Unidade: Comprimido
Marca: Abbott
Valor Unitário: R$ 4,44
Lote: 31
Descrição: Pancreatina, Creon® 10.000, cápsulas de pancreatina sob
a forma de minimicroesferas com revestimento ácido resistente, marca
Creon® conforme determinação judicial.
Unidade: Cápsula
Marca: Abbott
Valor Unitário: R$ 0,988
Ata de Registro de Preços n.º 213/19
Empresa: CM HOSPITALAR S.A.
Lote: 02
Descrição: Apixabana 5 mg. Marca conforme determinação judicial:
Eliquis.
Unidade: Comprimido
Marca: Pfizer
Valor Unitário: R$ 2,78
Lote: 19
Descrição: Domperidona 1 mg/ml suspensão frasco com 100ml, marca

conforme determinação judicial: Peridal Motilium
Unidade: Frasco
Marca: Janssen-Cilag
Valor Unitário: R$ 35,38
Ata de Registro de Preços n.º 214/19
Empresa: COSTA CAMARGO COM.
HOSPITALARES LTDA.

DE

PRODUTOS

Lote: 05
Descrição: Cálcio 250 mg + vitamina D3 comprimido, marca conforme
determinação judicial: Prosso.
Unidade: Comprimido
Marca: Prosso
Valor Unitário: R$ 1,68
Lote: 16
Descrição: Dapagliflozina + Cloridrato de Metformina 5 mg/1000
mg comprimido, revestido de liberação prolongada cada comprimido
revestido de liberação prolongada contém 6,15 mg de Dapagliflozina
Propanodiol, equivalente a 5 mg de Dapagliflozina e 1005,04 mg de
cloridrato de metformina de liberação prolongada, equivalente a 1000
mg de metformina base. Marca conforme determinação judicial:
Xigduo XR.
Unidade: Comprimido
Marca: Xigduo XR
Valor Unitário: R$ 1,84
Lote: 20
Descrição: Fluticasona, furoato 27,5 mcg spray nasal 120 doses, cada
dose contém 27,5 mcg de furoato de fluticasona, marca conforme
determinação judicial: Avamys.
Unidade: Frasco
Marca: Avamys
Valor Unitário: R$ 31,16
Lote: 27
Descrição: Omeprazol magnésio 20 mg, cada comprimido contém
Omeprazol magnésico 20,6 mg equivalente a Omeprazol 20 mg;
conforme determinação judicial: marca Losec Mups.
Unidade: Comprimido
Marca: Losec Mups
Valor Unitário: R$ 7,10
Lote: 38
Descrição: Fluticasona, Propionato 125 mcg, aerossol para inalação
oral spray, frasco com 120 doses (ref. Seretide 25/125), marca conforme
determinação judicial: Seretide.
Unidade: Frasco
Marca: Seretide Spray
Valor Unitário: R$ 77,61
Lote: 40
Descrição: Tartarato de Brimonidina 0,2% + maleato de timolol
0,5% solução oftálmica estéril frasco com 10ml, marca conforme,
determinação judicial: Combigan.
Unidade: Frasco
Marca: Combigan
Valor Unitário: R$ 96,13
Ata de Registro de Preços n.º 215/19
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA.
Lote: 07
Descrição: Carbamazepina 400 mg comprimido, marca conforme

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos,
lista 03/2019, destinados ao atendimento de determinações judiciais
(com marca), da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
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Lote: 15
Descrição: Dabigatrana 110 mg cápsula, marca conforme determinação
judicial: Pradaxa***
Unidade: Cápsula
Marca: Boehringer
Valor Unitário: R$ 2,789
Lote: 29
Descrição: Oxcarbazepina 600 mg comprimido, marca conforme
determinação judicial: Trileptal
Unidade: Comprimido
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 3,00
Lote: 30
Descrição: Oxibutinina, cloridrato 5 mg comprimido, marca conforme
determinação judicial: Retemic
Unidade: Comprimido
Marca: Apsen
Valor Unitário: R$ 0,53
Lote: 35
Descrição: Rivastigmina 9 mg adesivo transdérmico, cada adesivo,
transdérmico de 5 cm2 contém 9 mg de rivastigmina, cujo percentual
de liberação é de 4,6 mg/24 h marca conforme determinação judicial:
Exelon® Patch 5.
Unidade: Unidade
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 8,742
Lote: 37
Descrição: Sacubitril 97 mg + valsartana 103 mg comprimido
revestido, cada comprimido revestido contém 97,2 mg de Sacubitril
e 102,8 mg de valsartana como 226,206 mg de sacubitril valsartana
sódica, hidratada (equivalente a 200 mg de ácido anidro livre). marca
conforme determinação judicial: Entresto.
Unidade: Comprimido
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 3,06
Lote: 41
Descrição: Trazodona 50 mg – comprimidos revestidos, marca
conforme determinação judicial: Donarem.
Unidade: Comprimido
Marca: Apsen
Valor Unitário: R$ 0,832
Lote: 45
Descrição: Vildagliptina 50 mg + metformina, cloridrato 1000 mg
comprimido, revestido, marca conforme determinação judicial:
Galvusmet.
Unidade: Comprimido
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 1,867
PROCESSO N.º 39.618/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de
expediente, e de acondicionamento e embalagem, elétrico e eletrônico,
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 11/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 216/19
Empresa: ANA VALERIA TONELOTTO.
Lote: 01
Descrição: Apontador para lápis, apontador retangular com depósito em
plástico não perecível e atóxico, lâmina de aço temperado. Dimensões:
altura: 1,50 cm x largura: 2,50 cm x profundidade: 6,00 cm.
Unidade: UN
Marca: Leo
Valor Unitário: R$ 0,58
Lote: 02
Descrição: Barbante de algodão, 100% algodão – nº 8 – 200 g.
Unidade: RL
Marca: Anhanguera
Valor Unitário: R$ 4,50
Lote: 03
Descrição: Bateria alcalina 9 V.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 6,90
Lote: 06
Descrição: Caixa organizadora, caixa organizadora com tampa e alças
laterais em polionda extragrande. Tamanho: 48,5 x 33,5 x 20 cm. Cor:
azul.
Unidade: UN
Marca: Polibras
Valor Unitário: R$ 23,00
Lote: 09
Descrição: Chaveiro, chaveiro com etiquetas, organizador de chaves,
fabricado em polipropileno com etiqueta de identificação. Pote com 60
unidades. Cores sortidas. Medidas aproximadas: 06 x 2,6 cm.
Unidade: PO
Marca: Acrimet
Valor Unitário: R$ 54,50
Lote: 16
Descrição: Corretivo em fita, tam. 5 mm x 5 m – un. composição: base
de polietileno.
Unidade: UN
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 2,39
Lote: 17
Descrição: Crachá de identificação para automóvel, crachá PVC cristal
0,30; medindo 90 x 130 mm; com gancho reforçado. Alça em forma de
gancho para pendurar no retrovisor do carro. Cor de alça: azul.
Unidade: UN
Marca: Romitec
Valor Unitário: R$ 5,08
Lote: 23
Descrição: Extrator de grampo tipo espátula em inox.
Unidade: UN
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 1,38
Lote: 27
Descrição: Pasta suspensa em papel kraft, com visor, etiqueta, grampo

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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determinação judicial: Tegretol
Unidade: Comprimido
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 1,274
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Lote: 29
Descrição: Pilha alcalina media.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 6,86
Lote: 31
Descrição: Pilha alcalina pequena AA.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 1,80
Lote: 35
Descrição: Porta documento plástico transparente, porta documento
com aba em PVC cristal. Medidas: 65 x 90 mm. Espessura: 0,10 mm.
Pacote com 100(cem) unidades.
Unidade: PT
Marca: ACP
Valor Unitário: R$ 30,50
Lote: 36
Descrição: Prancheta em madeira tipo duratex com pegador, med.
aprox. de 33 x 23 cm.
Unidade: UN
Marca: Souza
Valor Unitário: R$ 2,65
Ata de Registro de Preços n.º 217/19
Empresa: DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI.
Lote: 10
Descrição: Clips galvanizado 3/0, caixa com 500 gramas.
Unidade: CX
Marca: XR
Valor Unitário: R$ 5,30
Lote: 21
Descrição: Envelope saco 80gr 176 mm x 250 mm – cor pardo.
Unidade: UN
Marca: Scrity
Valor Unitário: R$ 0,09
Valor Total: R$ 1.350,00
Lote: 22
Descrição: Estilete com lâmina de aço largo, estilete largo com lâmina
de 18 mm – montado.
Consumo Estimado Anual: 400
Unidade: UN
Marca: Fij
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 24
Descrição: Lápis preto n.02, formato cilíndrico, corpo revestido
em madeira 100% reflorestada e certificado FSC. (constando na
embalagem).
Unidade: UN
Marca: Cis
Valor Unitário: R$ 0,36
Lote: 28

Descrição: Perfurador de papel, perfurador de papel – em aço, pintado
– alta resistência, com marginador permitindo perfeita centralização
dos furos. base plástica protetora c/ sistema de envazar os confetes.
perfura com distância entre centro de furos de 80 mm. capacidade
de perfurar de aprox. 5,0 mm (40 folhas de papel sulfite 75 g/m²) –
dimensões; aprox.: 13,5 x 12 x 8 cm.
Unidade: UN
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 27,00
Lote: 32
Descrição: Pincel p/ quadro branco – cor azul – 4 mm.
Unidade: UN
Marca: Brasil Office
Valor Unitário: R$ 1,30
Lote: 33
Descrição: Pincel para quadro branco cor preto – 4 mm.
Unidade: UN
Marca: Brasil Office
Valor Unitário: R$ 1,32
Lote: 34
Descrição: Pincel para quadro branco cor vermelho – 4 mm.
Unidade: UN
Marca: Brasil Office
Valor Unitário: R$ 1,32
Ata de Registro de Preços n.º 218/19
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO.
Lote: 04
Descrição: Bloco de recado autoadesivo – med. 76 x 102 mm. Formato:
102 x 76 mm. Bloco c/ 100 folhas. Cor amarelo.
Unidade: BL
Marca: Jocar
Valor Unitário: R$ 2,25
Lote: 07
Descrição: CD-R 700mb, CD – R gravável (80 min./700 mb) 52 x.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 11
Descrição: Clips galvanizado 4/0, caixa com 500 gramas.
Unidade: CX
Marca: XR
Valor Unitário: R$ 5,33
Lote: 12
Descrição: Clips galvanizado 6/0, caixa com 500 gramas.
Unidade: CX
Marca: XR
Valor Unitário: R$ 5,33
Lote: 13
Descrição: Cola líquida 110 g. Composição: acetato de polivinila.
Com selo do INMETRO – validade mínima: 12 meses.
Unidade: UN
Marca: Zastraz
Valor Unitário: R$ 1,35
Lote: 14
Descrição: Colchete latonado n.08 caixa com 72 unidades, latonado,
haste dupla e flexível. isento de rebarba. Caixa com 72 unidades

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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e haste plástica – cx. c/ 50 un. Gramatura: 170 g/m². Medidas: 36 x 24
cm.
Unidade: CX
Marca: Frama
Valor Unitário: R$ 59,20
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Lote: 15
Descrição: Colchete latonado n.13 caixa com 72 unidades, colchete p/
encadernação nº 13 latonado, haste dupla e flexível. isento de rebarba
– embalagem – cx. c/ 72 un. c/ identificação do produto e marca do
fabricante. Medida da haste: aproximadamente 77 mm.
Unidade: CX
Marca: XR
Valor Unitário: R$ 5,60
Lote: 18
Descrição: DVD-R – gravável 8x 4,7 gb – 120 min.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 0,65
Lote: 19
Descrição: DVD-RW – regravável 4x – 4,7 gb – 120 min.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 3,36
Lote: 20
Descrição: Elástico látex especial amarelo n.18, caixa contendo 100
gramas.
Unidade: CX
Marca: Premier
Valor Unitário: R$ 1,73
Lote: 25
Descrição: Pasta catálogo preta com 50 plásticos.
Unidade: UN
Marca: Dac
Valor Unitário: R$ 7,84
Lote: 26
Descrição: Pasta registradora AZ – dorso largo – cor preta, pasta com
borda inferior reforçada, tamanho ofício, lombo largo, medidas: 35
cm x 28 cm x 8 cm, cor preto, a pasta deve ser entregue inteiramente
montada.
Unidade: UN
Marca: Dac
Valor Unitário: R$ 7,00
Lote: 30
Descrição: Pilha alcalina palito AAA.
Unidade: UN
Marca: Elgin
Valor Unitário: R$ 1,29
Lote: 38
Descrição: Tinta para carimbo e almofada – cor azul, frasco de 30 ml.
Tinta a base de água para uso em carimbos e almofadas. Composição:
glicóis, corantes orgânicos e água. Constando data de validade.
Unidade: FR
Marca: Radex
Valor Unitário: R$ 1,95
Lote: 39
Descrição: Tinta para carimbo e almofada – cor preto, frasco de 30 ml.
Tinta a base de água para uso em carimbos e almofadas. Composição:
glicóis, corantes orgânicos e água. Constando data de validade.

Unidade: FR
Marca: Radex
Valor Unitário: R$ 1,95

PROCESSO N.º 37.567/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 036/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de
limpeza e higienização, 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 15/05/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 219/19
Empresa: ANA VALERIA TONELOTTO
Lote: 01
Descrição: Água sanitária galão 02 L. Composição: Água; Hidróxido
de sódio; Hipoclorito de sódio; Princípio ativo: Hipoclorito de sódio;
Teor de cloro ativo: 2,0 % 2,5 P/P. Produto a base de cloro. Constando
no rótulo: N.º lote, data de fabricação, validade e autorização de Func.
M.S. ANVISA. No rótulo deve ser mencionado a utilização do produto
para desinfecção de alimentos. Embalagem primária: Em plástico
resistente, não transparente e com tampa rosqueável.
Marca: Triex
Unidade: GL
Valor Unitário: R$ 2,69
Lote: 03
Descrição: Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel frasco 500ml.
Para limpeza de superfícies – frasco de 500 ml. Constando na
embalagem: Autorização de funcionamento no M.S. ANVISA com
data de fabricação/validade e registro do produto como saneante.
Marca: Safra
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 3,90
Lote: 04
Descrição: Cera líquida incolor frasco 750 ml. Composição:
Alcalinizantes; Álcoois etoxilados, coadjuvantes; Conservante;
Emulsificantes; Formadores de filme; Fragrância; Plastificantes;
Veículo. Constando na embalagem certificação do registro no MS e
ANVISA, data de fabricação/validade/nº do lote.
Marca: Bry
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,16
Lote: 05
Descrição: Desinfetante essência floral galão de 02 L. Composição:
Água; Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio; Conservante;
Copolímero acrílico; Corante; Fragrância; Tensoativo não iônico;
Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 0,15%. Obs.
Constando na embalagem: Data de fabricação, validade, nº do lote e
autorização de Func. no M.S. e ANVISA.
Marca: Triex
Unidade: GL
Valor Unitário: R$ 4,79
Lote: 06
Descrição: Desinfetante perfumado frasco com 500 ml. Composição:
Água; Conservante; Corante; Corretores de PH; Emulsificante;
Fragrância; Ingrediente ativo: Óleo de pinho; Sequestrante; Solvente.
Ingrediente ativo: 0,9% de O-Benzil P-Clorofenol. Constando na
embalagem: Certificação do registro no MS e ANVISA, data de
fabricação/validade/nº do lote.
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contendo identificação do produto e marca do fabricante.
Unidade: CX
Marca: XR
Valor Unitário: R$ 3,20
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Lote: 07
Descrição: Limpador instantâneo multiuso frasco de 500 ml.
Composição: Água; Alquil Benzeno Sulfonato de sódio; Coadjuvantes;
Fragrâncias; Sequestrante. Obs. Data de fabricação, prazo de validade,
nº do lote e autorização de Func. no M.S. e ANVISA constando na
embalagem.
Marca: 3X
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 2,50
Lote: 10
Descrição: Refil de sabonete líquido p/ dispenser de 800 ml. Fragrância:
Erva doce. Cor: Verde perolado. Produto denso/cremoso. Constando na
embalagem lote, fabricação, validade, autorização de funcionamento
do MS/ANVISA e notificação do produto como cosmético.
Marca: Bell Plus
Unidade: RF
Valor Unitário: R$ 8,00

PROCESSO N.º 02.324/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos,
lista 01/2019, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal da
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 221/19
Empresa: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
Lote: 13
Descrição: Noretisterona 0,035 mg, cartela com 35 comprimidos, obs:
AF.
Unidade: CAP
Marca: Biolab
Valor Unitário: R$ 5,50
Ata de Registro de Preços n.º 222/19
Empresa: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

Lote: 11
Descrição: Removedor para limpeza frasco com 1000ml. Removedor
sem cheiro. Composição: Hidrocarboneto alifático, podendo conter
essência. Constando na embalagem: Lote; Data de Fabricação; Data de
validade; Registro no M.S. e ANVISA.
Marca: Búfalo
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 19,00

Lote: 09
Descrição: Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg, comprimido.
Unidade: CO
Marca: Roche
Valor Unitário: R$ 0,806

Lote: 12
Descrição: Sabonete líquido perfumado galão 05 L. Composição:
Ácido cítrico, cloreto de sódio, cocamida dea, diestearato de glicol,
lauril éter sulfato de sódio, perfume e água. Essência: Erva doce, cor:
Verde perolado, textura: Líquido cremoso. Formato: Galão de 5 litros.
Obs. Constando na embalagem: Data de fabricação, data de validade, e
lote, com registro na ANVISA e M.S.
Marca: Detax
Unidade: GL
Valor Unitário: R$ 16,20

Lote: 05
Descrição: Fluconazol 150 mg, cápsula.
Unidade: CAP
Marca: Medquímica
Valor Unitário: R$ 0,41

Ata de Registro de Preços n.º 220/19
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO
Lote: 02
Descrição: Álcool em gel (refil). Álcool gel anti séptico higienizante
para as mãos, refil de 800 ml, neutro, composto de álcool etílico 70%,
contendo agentes hidratantes e constando na embalagem autorização
de funcionamento do MS/ANVISA. Com data de fabricação/validade
e registro do produto como cosmético.
Marca: Alc Care
Unidade: RF
Valor Unitário: R$ 7,00
Lote: 08
Descrição: Lustra móveis frasco de 200ml. Composição: Água;
Alcalinizantes; Cera microcristalina; conservante; Espessante;
Fragrância; Óleo parafínico; Silicone; Solvente alifático; tensoativos
não-iônicos. constando na embalagem: lote, data de fabricação, data de
validade e autorização de func. no M.S. e Anvisa.
Marca: Audax
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 2,03

Ata de Registro de Preços n.º 223/19
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

Lote: 06
Descrição: Fluoxetina 20 mg, cápsula.
Unidade: CAP
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 0,069
Lote: 15
Descrição: Ranitidina, Cloridrato 150 mg, comprimido.
Unidade: CO
Marca: Medquímica
Valor Unitário: R$ 0,109
Ata de Registro de Preços n.º 224/19
Empresa:
CRISTÁLIA
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA.

QUÍMICOS

Lote: 03
Descrição: Clorpromazina 25 mg, comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 0,20
Ata de Registro de Preços n.º 225/19
Empresa: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA.
Lote: 10
Descrição: Medroxiprogesterona 150 mg/ml, suspensão injetável,

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BC65-D00B-1477-EE23

Marca: Pinho Brill
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 3,80
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Ata de Registro de Preços n.º 226/19
Empresa:
LUMAR
COMÉRCIO
FARMACÊUTICOS LTDA.

DE

PRODUTOS

Lote: 07
Descrição: Hidróxido de Alumínio 6%, suspensão oral, frasco 100ml.
Unidade: FR
Marca: Natulab
Valor Unitário: R$ 1,90
Ata de Registro de Preços n.º 227/19
Empresa: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.
Lote: 14
Descrição: Prednisolona, fosfato sódico 3 mg/ml, solução oral frasco
60ml.
Unidade: FR
Marca: Hipolabor
Valor Unitário: R$ 3,45
Ata de Registro de Preços n.º 228/19
Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Lote: 01
Descrição: Amoxicilina triidratada 250 mg/5ml, frasco 150ml.
Unidade: FR
Marca: Prati-Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 5,54
Lote: 11
Descrição: Metronidazol 250 mg, comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati-Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,104
Lote: 12
Descrição: Miconazol 2% creme intra vaginal, bisnaga com 80 g.
Unidade: BS
Marca: Prati-Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 5,799
Lote: 16
Descrição: Sulfametoxazol 400 mg + trimetoprima 80 mg,
comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati-Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,089
Ata de Registro de Preços n.º 229/19
Empresa: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
– EIRELI.
Lote: 02
Descrição: Bupropiona 150 mg, comprimido, obs: AF.
Unidade: CO
Marca: Germed
Valor Unitário: R$ 0,30
PROCESSO N.º 03.651/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 049/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios (leite, margarina vegetal, suco em pó), destinados ao
consumo da Secretaria de Segurança Pública, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.

Ata de Registro de Preços n.º 230/19
Empresa: LGM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI.
Lote: 01
Descrição: Leite longa vida integral, 1 litro cada, acondicionado em
caixa de papelão com 12unidades com validade mínima de 60 dias no
ato da entrega.
Unidade: UN
Marca: Italac
Valor Unitário: R$ 2,99
Lote: 02
Descrição: Leite longa vida semidesnatado, 1 litro cada, acondicionado
em caixa de papelão com 12unidades com validade mínima de 60dias
no ato da entrega.
Unidade: UN
Marca: Italac
Valor Unitário: R$ 2,99
PROCESSO N.º 02.318/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 053/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição e instalação de
toldos, destinados ao uso nas unidades escolares da Rede Municipal
de Ensino, da secretaria de educação, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 231/19
Empresa: OZZY SIGNS PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI.
Lote: 01
Descrição: Toldo fixo. Estrutura: de aço galvanizado e zincado com
pintura eletrostática, com solda mig e fundo anticorrosivo. Cor:
A definir; Cobertura: lona poliéster e revestido por 2 camadas de
PVC, antichama, antifungo e proteção contra raios UV, espessura
aproximada: 0,46 mm. Cor: a definir; Garantia: 12 (doze) meses
contados da instalação
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 124,66
Lote: 02
Descrição: Toldo Tipo Cortina. Estrutura: de aço galvanizado e zincado
com pintura eletrostática, com solda mig e fundo anticorrosivo. Cor:
A definir; Cobertura: lona poliéster e revestido por 2 camadas de
PVC, antichama, antifungo e proteção contra raios UV, espessura
aproximada: 0,46 mm. Cor: a definir; Garantia: 12 (doze) meses
contados da instalação
Unidade: M²
Valor Unitário: R$ 100,00
PROCESSO N.º 37.573/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/19
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviço de
locação de ambulâncias tipo A, tipo B e tipo D, destinados ao uso da
Secretaria de Esporte e Lazer, de forma parcelada, por um período de
12 (doze) meses.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BC65-D00B-1477-EE23

ampôla com 1ml, obs: AF.
Unidade: AM
Marca: EMS
Valor Unitário: R$ 9,49
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Ata de Registro de Preços n.º 232/19
Empresa: C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS.
Lote: 01
Descrição: Locação de ambulância. Ambulância tipo “A” (simples
remoção): de acordo com a portaria 2.048/2009 do ministério da saúde,
a ambulância deverá conter: sinalizador óptico e acústico; equipamento
de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora;
maca com rodas; suporte para soro e oxigênio medicinal. Será destinado
ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam
risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Define-se
ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) que se
destine exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões e
outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer às normas
da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000. Deverá ser composta
de 02 (dois) profissionais, sendo 01 (um) motorista e o outro enfermeiro.
todos os profissionais deverão ter capacitação específica para a função
com certificação emitida pelo núcleo de educação em urgências.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 140,00
Lote: 02
Descrição: Locação de ambulância. Ambulância tipo “B” (suporte
básico): de acordo com a portaria 2.048/2009 do ministério da saúde, a
ambulância deverá conter: sinalizador óptico e acústico; equipamento
de radiocomunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas;
suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula,
manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída;
oxigênio com régua tripla (a) alimentação do respirador; b) fluxômetro
e umidificador de oxigênio e c) aspirador tipo venturi); manômetro
e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de
oxigênio portátil com válvula; maleta de emergência contendo:
estetoscópio adulto e infantil; ressuscitador manual adulto/infantil,
cânulas orofaríngeas de tamanhos variados; luvas descartáveis; tesoura
reta com ponta romba; esparadrapo; esfigmomanômetro adulto/
infantil; ataduras de 15 cm; compressas cirúrgicas estéreis; pacotes de
gaze estéril; protetores para queimados ou eviscerados; cateteres para
oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de parto contendo:
luvas cirúrgicas; clamps umbilicais; estilete estéril para corte do
cordão; saco plástico para placenta; cobertor; compressas cirúrgicas
e gazes estéreis; braceletes de identificação. os veículos que atuam
no atendimento de acidentados e os veículos de suporte básico misto
deverão conter também os seguintes equipamentos: prancha curta e
longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros
e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de
soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores;
coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras
e aventais de proteção; material mínimo para salvamento terrestre,
aquático e em alturas; maleta de ferramentas e extintor de pó químico
seco de 0,8 kg; fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas.
maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos
serviços. Será destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com
risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes
com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de
necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o
serviço de destino. Quando utilizado no atendimento pré-hospitalar de
vítimas de acidentes, deverá conter todos os materiais e equipamentos
necessários a imobilização de pacientes. Define-se ambulância
como um veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) que se destine
exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões e outras
especificações do veículo terrestre deverão obedecer às normas da
ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000. Deverá ser composta de
02 (dois) profissionais, sendo 01 (um) motorista e o outro enfermeiro.

todos os profissionais deverão ter capacitação específica para a função
com certificação emitida pelo núcleo de educação em urgências.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 165,00
Lote: 03
Descrição: Locação de ambulância. Ambulância tipo “D” (suporte
avançado): de acordo com a portaria 2.048/2009 do ministério da saúde,
a ambulância deverá conter: sinalizador óptico e acústico; equipamento
de radiocomunicação fixo e móvel; maca com rodas e articulada;
dois suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; instalação de rede
portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório
que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no
mínimo duas horas); respirador mecânico de transporte; oxímetro
não-invasivo portátil; monitor cardioversor com bateria e instalação
elétrica disponível. bomba de infusão com bateria e equipo; maleta
de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais
de vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas;
cateteres nasais; seringa de 20ml; ressuscitador manual adulto/
infantil com reservatório; sondas para aspiração traqueal de vários
tamanhos; luvas de procedimentos; máscara para ressuscitador adulto/
infantil; lidocaína geléia e “spray”; cadarços para fixação de cânula;
laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas; estetoscópio;
esfigmomanômetro adulto/infantil; cânulas orofaríngeas adulto/
infantil; fios guia para intubação; pinça de magyll; bisturi descartável;
cânulas para traqueostomia; material para cricotiroidostomia; conjunto
de drenagem torácica; maleta de acesso venoso contendo: tala para
fixação de braço; luvas estéreis; recipiente de algodão com antisséptico;
pacotes de gaze estéril; esparadrapo; material para punção de vários
tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais
para punção óssea; garrote; equipos de macro e microgotas; cateteres
específicos para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura,
pinça de kocher; cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de
vários tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de infusão de 3 vias; frascos
de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado; caixa completa de
pequena cirurgia; maleta de parto como descrito nos itens anteriores;
sondas vesicais; coletores de urina; protetores para eviscerados ou
queimados; espátulas de madeira; sondas nasogástricas; eletrodos
descartáveis; equipos para drogas fotossensíveis; equipo para bombas
de infusão; circuito de respirador estéril de reserva; equipamentos
de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais;
cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo; campo
cirúrgico fenestrado; almotolias com antisséptico; conjunto de colares
cervicais; prancha longa para imobilização da coluna. um desfibrilador
externo automático – dea. Será o destinado ao atendimento e transporte
de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou
de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos
intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários
para esta função. Medicamentos obrigatórios que deverão constar em
toda ambulância de suporte avançado: lidocaína sem vasoconstritor;
adrenalina, epinefrina, atropina; dopamina; aminofilina; dobutamina;
hidrocortisona; glicose 50%; soros: glicosado 5%; fisiológico 0,9%;
ringer lactato. Psicotrópicos: hidantoína; meperidina; diazepan;
midazolan; medicamentos para analgesia e anestesia: fentanil, ketalar,
quelecin; outros: água destilada; metoclopramida; dipirona; hioscina;
dinitrato de isossorbitol; furosemide; amiodarona; lanatosideo c.
Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário)
que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões
e outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer às normas
da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000. Deverá ser composta
de 03 (três) profissionais, sendo 01 (um) motorista, 01 (um) enfermeiro
e 01 (um) médico. todos os profissionais deverão ter capacitação
específica para a função com certificação emitida pelo núcleo de
educação em urgências.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 350,00

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Esporte e Lazer.
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Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário
escolar, destinados ao uso nas Unidades Escolares, da Rede Municipal
de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 233/19
Empresa: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 03
Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno, indicação:
alunos com estaturas de 1,33 m à 1,59 m. Conjunto do aluno composto
de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em
madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na
face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados.
revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão
BP. Dimensões aproximadas acabadas: 450 mm (largura) x 600 mm
(comprimento) x 18,8 mm (espessura). Topos encabeçados com fita
de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila) com primer, acabamento
texturizado coladas com adesivo “hot melting”. Dimensões nominais
aproximadas de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). estrutura
composta de: pés e travessa longitudinal confeccionados em tubo de
aço-carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm
x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em
tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de
ø = 31,75 mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em
tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de ø
= 38 mm (1 1/2), em chapa 16 (1, 5 mm). porta-livros em polipropileno
puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50%
de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%,
injetado na cor cinza. as características funcionais, dimensionais, de
resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto
produzido com matéria prima reciclada. fixação do tampo à estrutura
através de parafusos para aglomerado, ø 5,0 mm, comprimento 45 mm,
cabeça panela, fenda phillips, rosca autocortante. Fixação do portalivros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, ø 4,0 mm,
comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés
através de rebites de repuxo, ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. ponteiras
e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas,
fixadas à estrutura através de encaixe. pintura dos elementos metálicos
em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na
cor cinza. Altura total da mesa: 640 mm (aproximada). Cadeira
individual empilhável com assento e encosto em polipropileno
injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto
em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor azul. Medidas aproximadas:
assento: 430 x 400 mm; encosto: 390 x 200 mm, estrutura em tubo de
aço-carbono laminado a frio, com costura, ø 20,7 mm, em chapa 14
(1,9 mm). Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero
à estrutura através de rebites de repuxo, ø 4,8 mm, comprimento 12
mm. ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através
de encaixe e pino expansor. pintura dos elementos metálicos em tinta
em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor cinza. Altura total da
cadeira: 720 mm (aproximada) nas partes metálicas deve ser aplicado

tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. soldas devem possuir
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem
receber solda em todo o perímetro da união. Deverão ser eliminados
respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo
de colagem hot melting, devendo receber acabamento frezado após a
colagem, configurando arredondamento dos bordos. peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.
profundidade máxima das texturas 45 micrômetros. Produto deverá
estar de acordo com a portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012,
atendendo os requisitos da norma ABNT 14006. Produto deverá ser
entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 169,99
Lote: 05
Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno. Indicação:
alunos com estatura de 1,19 m à 1,42 m. Conjunto composto de
1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em
madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na
face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados.
revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão
BP, acabamento frost, na cor branca. dimensões acabadas aproximadas:
450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 18,8 mm (espessura).
topos encabeçados com fita de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila)
com primer, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo
“hot melting”. Dimensões nominais aproximadas de 22 mm (largura)
x 3 mm (espessura). Estrutura composta de: pés e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura,
secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); = 31,75
mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de
aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de ø = 38
mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5 mm). Portas livros em polipropileno
puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50%
de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%,
injetado na cor cinza. as características funcionais, dimensionais, de
resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto
produzido com matéria prima reciclada. Fixação do tampo à estrutura
através de parafusos para aglomerado, ø 5,0 mm, comprimento 45
mm, cabeça panela, fenda phillips, rosca autocortante. Fixação do
porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, ø 4,0
mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior)
aos pés através de rebites de repuxo, ø 4,8 mm, comprimento 12
mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrômetros na cor cinza. Cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular
de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul.
Medidas aproximadas: assento: 430x400mm; encosto: 390x200mm.
Estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, ø
20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto em
polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de repuxo, ø 4,8
mm, comprimento 12 m. Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento,
em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor
azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Pintura
dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima
40 micrômetros, na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em
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Atos do Poder Executivo

COTA RESERVADA
Lote: 10
Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno, indicação:
alunos com estaturas de 1,33 m à 1,59 m. Conjunto do aluno composto
de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em
madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na
face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados.
revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão
BP. Dimensões aproximadas acabadas: 450 mm (largura) x 600 mm
(comprimento) x 18,8 mm (espessura). Topos encabeçados com fita
de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila) com primer, acabamento
texturizado coladas com adesivo “hot melting”. Dimensões nominais
aproximadas de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). estrutura
composta de: pés e travessa longitudinal confeccionados em tubo de
aço-carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm
x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em
tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de
ø = 31,75 mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em
tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de ø
= 38 mm (1 1/2), em chapa 16 (1, 5 mm). porta-livros em polipropileno
puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50%
de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%,
injetado na cor cinza. as características funcionais, dimensionais, de
resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto
produzido com matéria prima reciclada. fixação do tampo à estrutura
através de parafusos para aglomerado, ø 5,0 mm, comprimento 45 mm,
cabeça panela, fenda phillips, rosca autocortante. Fixação do portalivros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, ø 4,0 mm,
comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés
através de rebites de repuxo, ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. ponteiras
e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas,
fixadas à estrutura através de encaixe. pintura dos elementos metálicos
em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na
cor cinza. Altura total da mesa: 640 mm (aproximada). Cadeira
individual empilhável com assento e encosto em polipropileno
injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto
em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor azul. Medidas aproximadas:
assento: 430 x 400 mm; encosto: 390 x 200 mm, estrutura em tubo de
aço-carbono laminado a frio, com costura, ø 20,7 mm, em chapa 14
(1,9 mm). Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero
à estrutura através de rebites de repuxo, ø 4,8 mm, comprimento 12
mm. ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através
de encaixe e pino expansor. pintura dos elementos metálicos em tinta
em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em

estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor cinza. Altura total da
cadeira: 720 mm (aproximada) nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. soldas devem possuir
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem
receber solda em todo o perímetro da união. Deverão ser eliminados
respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo
de colagem hot melting, devendo receber acabamento frezado após a
colagem, configurando arredondamento dos bordos. peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.
profundidade máxima das texturas 45 micrômetros. Produto deverá
estar de acordo com a portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012,
atendendo os requisitos da norma ABNT 14006. Produto deverá ser
entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 169,99
Lote: 12
Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno. Indicação:
alunos com estatura de 1,19 m à 1,42 m. Conjunto composto de
1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em
madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na
face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados.
revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão
BP, acabamento frost, na cor branca. dimensões acabadas aproximadas:
450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 18,8 mm (espessura).
topos encabeçados com fita de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila)
com primer, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo
“hot melting”. Dimensões nominais aproximadas de 22 mm (largura)
x 3 mm (espessura). Estrutura composta de: pés e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura,
secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); = 31,75
mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de
aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de ø = 38
mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5 mm). Portas livros em polipropileno
puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50%
de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%,
injetado na cor cinza. as características funcionais, dimensionais, de
resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto
produzido com matéria prima reciclada. Fixação do tampo à estrutura
através de parafusos para aglomerado, ø 5,0 mm, comprimento 45
mm, cabeça panela, fenda phillips, rosca autocortante. Fixação do
porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, ø 4,0
mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior)
aos pés através de rebites de repuxo, ø 4,8 mm, comprimento 12
mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrômetros na cor cinza. Cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular
de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul.
Medidas aproximadas: assento: 430x400mm; encosto: 390x200mm.
Estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, ø
20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto em
polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de repuxo, ø 4,8
mm, comprimento 12 m. Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento,
em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor
azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Pintura
dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima
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câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. soldas devem possuir
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem
receber solda em todo o perímetro da união. Deverão ser eliminados
respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. a fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo
de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento frezado após
a colagem, configurando arredondamento dos bordos. Peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.
Profundidade máxima das texturas 45 micrômetros. Produto deverá
estar de acordo com a portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012,
atendendo os requisitos da norma ABNT 14006. Produto deverá ser
entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 164,90
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40 micrômetros, na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. soldas devem possuir
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem
receber solda em todo o perímetro da união. Deverão ser eliminados
respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. a fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo
de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento frezado após
a colagem, configurando arredondamento dos bordos. Peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.
Profundidade máxima das texturas 45 micrômetros. Produto deverá
estar de acordo com a portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012,
atendendo os requisitos da norma ABNT 14006. Produto deverá ser
entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 164,90

Lote: 13
Descrição: Conjunto refeitório composto de 01 mesa e 02 bancos.
Tamanho juvenil: mesa: confeccionada de forma empilhável, composta
por quatro pés, em tubos redondos de 1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro,
com parede de 1,5 mm (astm 16) de espessura, ligados dois a dois por
segmentos transversais de secção retangular 40 x 20 mm, com paredes
1,5 mm de espessura, os quais se interligam por uma longarina tubular
de mesma secção, mantendo o distanciamento dos pés, compatível com
as dimensões do tampo. todos os componentes metálicos são unidos por
processo de soldagem mig/mag e tratados contra oxidação por processo
ecológico de desengraxe e fosfatização a base de fosfato ferroso com
posterior pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com
espessura média de 60 microns. Terminações dotadas de ponteiras
e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno
copolímero virgem com acabamento brilhante e formato semicircular.
Tampo: conformado por usinagem de forma retangular, confeccionado
em MDF com 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico
de alta pressão na face superior. bordos arredondados a 180°, polidos
e resinados com poliuretano bi-componente. Fixação à estrutura
através de seis parafusos tipo AATT específicos para substratos de
madeira. Dimensões aproximadas: 2000 mm x 700 mm x 750 mm.
Tampo na cor bege claro. Estrutura na cor cinza. Bancos: assento dos
bancos compostos por uma peça plana de compensado multilaminado
com bordos aparentes de 36 mm de espessura recebendo o mesmo
acabamento do tampo da mesa. Partes estruturais metálicas recebem
tratamento antioxidante e revestimento híbrido (epóxi / poliéster)
aplicado em forma de pó por processo eletrostático e sinterizado a 200º
em estufa piro catalítica e acabamento de polipropileno em todas as
terminações. Estrutura: estruturas metálicas tubulares de secção 20x40
1,2 mm, contando com quatro pés e quadro perimetral sob o assento.
Medidas aproximadas: altura total: 450 mm; comprimento: 2000 mm;
largura: 300 mm; assento na cor bege claro. Estrutura na cor cinza.
Produto deverá ser entregue montado.
garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: Achei Móveis
Valor Unitário: R$ 649,00
Ata de Registro de Preços n.º 234/19
Empresa: ESCOMOVEIS – MOVEIS ESCOLARES LTDA.
LOTE PRINCIPAL
Lote: 07
Descrição: Conjunto refeitório. Conjunto refeitório composto de
01 mesa e 2 bancos; tamanho infantil; mesa: confeccionada de
forma empilhável, composta por quatro pés, em tubos redondos de

1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,5 mm (astm 16) de
espessura, ligados dois a dois por segmentos transversais de secção
retangular 40 x 20 mm, com paredes 1,5 mm de espessura, os quais se
interligam por uma longarina tubular de mesma secção, mantendo o
distanciamento dos pés, compatível com as dimensões do tampo. todos
os componentes metálicos são unidos por processo de soldagem mig/
mag e tratados contra oxidação por processo ecológico de desengraxe
e fosfatização a base de fosfato ferroso com posterior pintura
eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média de 60
microns. terminações dotadas de ponteiras e sapatas de encaixe interno,
confeccionadas em polipropileno copolímero virgem com acabamento
brilhante e formato semicircular. Tampo: conformado por usinagem de
forma retangular, confeccionado em MDF com 18 mm de espessura,
revestido por laminado melamínico de alta pressão na face superior.
bordos arredondados a 180°, polidos e resinados com poliuretano bicomponente. Fixação à estrutura através de seis parafusos tipo AATT
específicos para substratos de madeira. Medidas aproximadas: 2000
mm x 600 mm x 580 mm, tampo na cor a escolher, podendo ser:
amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na
cor: cinza. Banco: assento dos bancos compostos por uma peça plana
de compensado multilaminado com bordos aparentes de 36 mm de
espessura recebendo o mesmo acabamento do tampo da mesa. Partes
estruturais metálicas recebem tratamento antioxidante e revestimento
híbrido (epóxi/poliéster) aplicado em forma de pó por processo
eletrostático e sinterizado a 200º em estufa piro catalítica e acabamento
de polipropileno em todas as terminações. Estrutura: estruturas
metálicas tubulares de secção 20x40 1,2 mm, contando com quatro
pés e quadro perimetral sob o assento. Dimensões aproximadas: altura
total: 340 mm; comprimento: 2000 mm; largura: 300 mm. Assento
na cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul,
lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Produto deverá ser entregue
montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: Movesco
Valor Unitário: 790,00
Ata de Registro de Preços n.º 235/19
Empresa: GREGORIO’S COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 02
Descrição: Carteira e cadeira infantil coletivo: 1 mesa com 4 cadeiras.
Mesa: estrutura em tubo industrial 20x20 dobrados em forma de “u”
invertido e travessas para sustentação do tampo. Tampo na cor bege
e estruturas na cor azul-escuro. Pés com ponteiras plásticas injetadas
20x20 embutidas e fixadas por pinos. Tampo (800x800mm) em resina
plástica de alto impacto brilhante com nervuras de reforço à tração,
fixado por 8 rebites do tipo pop. 4 cadeiras, estrutura com base e coluna
em tubo 20x30. Estrutura de apoio ao encosto em tubo 20x20. medidas
aproximadas: assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) reto em
resina plástica de alto impacto. Pés com ponteira e protetor de pintura
em polipropileno 100% injetado. cadeiras com assento e encosto nas
cores: amarelo-claro, azul-claro, verde-claro e rosa claro. estrutura na
cor azul-marinho. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de
no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 470,00
Lote: 04
Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno, indicação:
alunos com estaturas de 1,46 m à 1,76 m, conjunto do aluno composto
de 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em
mdp, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face
inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular
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Atos do Poder Executivo

COTA RESERVADA
Lote: 09
Descrição: Carteira e cadeira infantil coletivo 1 mesa com 4 cadeiras.
Mesa: estrutura em tubo industrial 20x20 dobrados em forma de “u”
invertido e travessas para sustentação do tampo. Tampo na cor bege
e estruturas na cor azul-escuro. Pés com ponteiras plásticas injetadas
20x20 embutidas e fixadas por pinos. Tampo (800x800mm) em resina
plástica de alto impacto brilhante com nervuras de reforço à tração,
fixado por 8 rebites do tipo pop. 4 cadeiras, estrutura com base e coluna
em tubo 20x30. Estrutura de apoio ao encosto em tubo 20x20. medidas
aproximadas: assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) reto em
resina plástica de alto impacto. Pés com ponteira e protetor de pintura
em polipropileno 100% injetado. cadeiras com assento e encosto nas
cores: amarelo-claro, azul-claro, verde-claro e rosa claro. estrutura na
cor azul-marinho. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de

no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 470,00

Lote: 11
Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno. Indicação:
alunos com estaturas de 1,46 m à 1,76 m. Conjunto do aluno composto
de 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em
mdp, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face
inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular
de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Tampo em mdp,
com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. revestimento na face
inferior em chapa de balanceamento contra placa fenólica de 0,6 mm,
lixada em uma face. Aplicação de porcas, garra com rosca métrica
m6 e comprimento 10 mm. Medidas aproximadas acabadas: 450
mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 m (espessura). Topos
encabeçados com fita de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila) com
“primer”, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo
“hot melting”. Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm
(espessura) - aproximadas. estrutura composta de montantes verticais e
travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado
a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16
(1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço-carbono
laminado a frio, com costura, curvado em formato de “c”, com secção
circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm). pés
confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura,
secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5 mm). portalivros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto
preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada,
podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. fixação do tampo à
estrutura através de 06 porcas, garra rosca métrica m6 (diâmetro de 6
mm), 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm), comprimento
47 mm (medidas aproximadas), cabeça panela, fenda phillips. fixação
do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo,
diâmetro de 4,0 mm, comprimento 10 mm. fixação das sapatas
(frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de
4,8 mm, comprimento 12 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à
estrutura através de encaixe. pintura dos elementos metálicos em tinta
em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza. Cadeira
individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado
anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento
e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados,
moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. estrutura em tubo
de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em
chapa 14 (1,9 mm). ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero
virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através
de encaixe e pino expansor. Medidas (aproximadas) do conjunto: mesa:
altura: 710 mm e tampo 600 x 450 mm. Cadeira: altura do assento: 430
mm e assento 400 x 390 mm. Produto deverá estar de acordo com a
portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012, atendendo os requisitos da
norma ABNT 14006. Produto deverá ser entregue montado. Garantia
de no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 175,00
Lote: 14
Descrição: Conjunto refeitório, conjunto refeitório composto
01 mesa e 2 bancos; tamanho infantil, mesa: confeccionada
forma empilhável, composta por quatro pés, em tubos redondos
1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,5 mm (astm 16)

de
de
de
de
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de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Tampo em mdp,
com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. revestimento na face
inferior em chapa de balanceamento contra placa fenólica de 0,6 mm,
lixada em uma face. aplicação de porcas, garra com rosca métrica
m6 e comprimento 10 mm. Medidas aproximadas acabadas: 450
mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 m (espessura). Topos
encabeçados com fita de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila) com
“primer”, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo
“hot melting”. dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm
(espessura) - aproximadas. estrutura composta de montantes verticais e
travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado
a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16
(1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço-carbono
laminado a frio, com costura, curvado em formato de “c”, com secção
circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm). pés
confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura,
secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5 mm). Portalivros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto
preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada,
podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. fixação do tampo à
estrutura através de 06 porcas, garra rosca métrica m6 (diâmetro de 6
mm), 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm), comprimento
47 mm (medidas aproximadas), cabeça panela, fenda phillips. Fixação
do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo,
diâmetro de 4,0 mm, comprimento 10 mm. fixação das sapatas
(frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de
4,8 mm, comprimento 12 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à
estrutura através de encaixe. pintura dos elementos metálicos em tinta
em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza. Cadeira
individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado
anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento
e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados,
moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. estrutura em tubo
de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em
chapa 14 (1,9 mm). ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero
virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através
de encaixe e pino expansor. Medidas (aproximadas) do conjunto: mesa:
altura: 710 mm e tampo 600 x 450 mm. Cadeira: altura do assento: 430
mm e assento 400 x 390 mm. Produto deverá estar de acordo com a
portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012, atendendo os requisitos da
norma ABNT 14006. Produto deverá ser entregue montado. Garantia
de no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 175,00
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LOTE EXCLUSIVO
Lote: 15
Descrição: Estante. Estante infantil em formato de cascata, contendo
três prateleiras e dois painéis laterais, confeccionados em MDF de 18
mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão
em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados
com poliuretano bi-componente. Cada prateleira deverá conter três
cavidades específicas para encaixe de um baú em formato sextavado.
O baú sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em
toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado,
profundidade de 240 mm e volume interno aproximado de 25 litros,
encaixado na própria prateleira. Medidas aproximadas da estante:
altura: 1275 mm, largura: 1250 mm, profundidade: 555 mm. Produto
deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 902,00
Lote: 16
Descrição: Expositor. Expositor de livros – infantil, dimensões
aproximadas: altura: 1000 mm; largura: 1200 mm; profundidade: 410
mm; expositor de livros composto por mdp de 18 mm em 2 faces em
laminado melamínico de baixa pressão. confeccionado em madeira
prensada de mdp (medium density particleboard) com ambas as faces
em bp (laminado melamínico de baixa pressão) com textura tátil com
efeito 3d e proteção antibacteriana, com acabamento fosco ou semifosco
garantindo que não haja reflexão; bordos em perfil termoplástico plano,
no mesmo padrão do revestimento; corpo composto por laterais, travas
e prateleiras com espessura de 18 mm, com borda de 1,0 mm de
espessura. travamento do conjunto com sistema de montagem minifix,

com buchas em zamak cravadas no substrato e cavilhas. e para o
desnível do piso sapatas ajustáveis de acordo com o piso irregular, com
rosca de ¼. As fitas de bordo devem ser fixadas ao substrato dos painéis
de madeira por adesivo termo fusível a base de etileno vinil acetato,
aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”,
devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando
arredondamento dos bordos com raio de 1,0 mm para bordos. Peças
injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes. Todas as terminações aparentes recebem acabamento em
componentes injetados em resina termoplástica de alta resistência a
choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a
25,0 mm de diâmetro. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação
e oxidação. Produto deverá ser entregue montado.
Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 896,00
Lote: 17
Descrição: Expositor. Expositor de livros – juvenil, dimensões
aproximadas: altura: 1610 mm; largura: 1200 mm; profundidade: 410
mm. Expositor de livros composto por mdp de 18 mm em 2 faces em
laminado melamínico de baixa pressão. Confeccionado em madeira
prensada de mdp (medium density particleboard) com ambas as faces
em BP (laminado melamínico de baixa pressão) com textura tátil com
efeito 3d e proteção antibacteriana, com acabamento fosco ou semifosco
garantindo que não haja reflexão; bordos em perfil termoplástico plano,
no mesmo padrão do revestimento; corpo composto por laterais, travas
e prateleiras com espessura de 18 mm, com borda de 1,0 mm de
espessura. travamento do conjunto com sistema de montagem minifix,
com buchas em zamak cravadas no substrato e cavilhas. e para o
desnível do piso sapatas ajustáveis de acordo com o piso irregular, com
rosca de ¼. As fitas de bordo devem ser fixadas ao substrato dos painéis
de madeira por adesivo termo fusível a base de etileno vinil acetato,
aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”,
devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando
arredondamento dos bordos com raio de 1,0 mm para bordos. Peças
injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes. Todas as terminações aparentes recebem acabamento em
componentes injetados em resina termoplástica de alta resistência a
choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a
25,0 mm de diâmetro. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação
e oxidação. Produto deverá ser entregue montado.
Unidade: UN
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 1.000,00
Ata de Registro de Preços n.º 236/19
Empresa: SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
ESCOLARES EIRELI.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Carteira e cadeira infantil coletivo 01 mesa com 6 cadeiras.
Mesa: tampo em formato flor em MDF 18 mm. composta por seis
pés, em tubo redondo de 1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro, com parede de
1,2 mm de espessura, travados uns aos outros por seis peças em “u”
invertidos, em tubo redondo de 7/8 (22,22 mm), unidos por processo
de soldagem mig, tratada contra oxidação por processo ecológico
de desengraxe, fosfatização a base de fosfato ferroso, e pintura
eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média de 60
microns. Terminações dotadas de ponteiras e sapatas de encaixe interno,
confeccionadas em polipropileno copolímero virgem, com acabamento
brilhante e formato semicircular. dimensões aproximadas: 1200 x 1200
x 600 mm. Tampo: cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha,
bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Cadeiras:
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espessura, ligados dois a dois por segmentos transversais de secção
retangular 40 x 20 mm, com paredes 1,5 mm de espessura, os quais
se interligam por uma longarina tubular de mesma secção, mantendo
o distanciamento dos pés, compatível com as dimensões do tampo.
todos os componentes metálicos são unidos por processo de soldagem
mig/mag e tratados contra oxidação por processo ecológico de
desengraxe e fosfatização a base de fosfato ferroso com posterior
pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura
média de 60 microns. terminações dotadas de ponteiras e sapatas de
encaixe interno, confeccionadas em polipropileno copolímero virgem
com acabamento brilhante e formato semicircular. Tampo: conformado
por usinagem de forma retangular, confeccionado em MDF com 18
mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão
na face superior. bordos arredondados a 180°, polidos e resinados
com poliuretano bi-componente. Fixação à estrutura através de seis
parafusos tipo AATT específicos para substratos de madeira. Medidas
aproximadas: 2000 mm x 600 mm x 580 mm. Tampo na cor a escolher,
podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja.
Estrutura na cor: cinza. Banco: assento dos bancos compostos por
uma peça plana de compensado multilaminado com bordos aparentes
de 36 mm de espessura recebendo o mesmo acabamento do tampo da
mesa. Partes estruturais metálicas recebem tratamento antioxidante e
revestimento híbrido (epóxi/poliéster) aplicado em forma de pó por
processo eletrostático e sinterizado a 200º em estufa piro catalítica
e acabamento de polipropileno em todas as terminações. Estrutura:
estruturas metálicas tubulares de secção 20x40 1,2 mm, contando com
quatro pés e quadro perimetral sob o assento. Dimensões aproximadas:
altura total: 340 mm; comprimento: 2000 mm; largura: 300 mm;
assento na cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde,
azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Produto deverá ser
entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: LBS Móveis
Valor Unitário: R$ 750,00

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

37

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

estrutura tipo monobloco de desenho empilhável, construída em tubo
redondo com 7/8 (22,22 mm) de diâmetro, com parede de 1,2 mm de
espessura, conformados a frio e unidos por processo de soldagem mig/
mag. pés em dois “u” invertidos, montados em forma de cruzeta sob
o assento, de modo a possibilitar quatro pontos de apoio, e base para
fixação de assento e encosto. peça única moldada em termoplástico por
processo de injeção, possuindo conformação coerente com a anatomia
humana, superfície de contato do usuário lisa1 e isenta de qualquer
tipo de alojamento. Em sua parte inferior, constituída de buchas para
fixação com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno,
reforçadas por nervuras laterais e fixada à estrutura por 04 (quatro)
parafusos específicos para termoplásticos, do tipo auto rosqueável,
com cabeça que se aloja em específicas cavidades, impossibilitando
a existência de arestas, ou farpas que possam gerar risco ao usuário.
espessura média de 4 mm em toda a peça, dotada de abas laterais
arredondadas, que representam reforço Extracontra distorções sob
esforço. medida das extremidades do encosto ao assento de 480 mm.
Medidas aproximadas: altura do assento: 320 mm; largura total: 400
mm. Altura total: 630 mm; assento e encosto: cor a escolher, podendo
ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura
na cor: cinza. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no
mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: Sudeste
Valor Unitário: R$ 931,90

Lote: 06
Descrição: Conjunto refeitório composto de 01 mesa e 02 bancos.
Tamanho juvenil: mesa: confeccionada de forma empilhável, composta
por quatro pés, em tubos redondos de 1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro,
com parede de 1,5 mm (astm 16) de espessura, ligados dois a dois por
segmentos transversais de secção retangular 40 x 20 mm, com paredes
1,5 mm de espessura, os quais se interligam por uma longarina tubular
de mesma secção, mantendo o distanciamento dos pés, compatível com
as dimensões do tampo. todos os componentes metálicos são unidos por
processo de soldagem mig/mag e tratados contra oxidação por processo
ecológico de desengraxe e fosfatização a base de fosfato ferroso com
posterior pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com
espessura média de 60 microns. Terminações dotadas de ponteiras
e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno
copolímero virgem com acabamento brilhante e formato semicircular.
Tampo: conformado por usinagem de forma retangular, confeccionado
em MDF com 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico
de alta pressão na face superior. bordos arredondados a 180°, polidos
e resinados com poliuretano bi-componente. Fixação à estrutura
através de seis parafusos tipo AATT específicos para substratos de
madeira. Dimensões aproximadas: 2000 mm x 700 mm x 750 mm.
Tampo na cor bege claro. Estrutura na cor cinza. Bancos: assento dos
bancos compostos por uma peça plana de compensado multilaminado
com bordos aparentes de 36 mm de espessura recebendo o mesmo
acabamento do tampo da mesa. Partes estruturais metálicas recebem
tratamento antioxidante e revestimento híbrido (epóxi / poliéster)
aplicado em forma de pó por processo eletrostático e sinterizado a 200º
em estufa piro catalítica e acabamento de polipropileno em todas as
terminações. Estrutura: estruturas metálicas tubulares de secção 20x40
1,2 mm, contando com quatro pés e quadro perimetral sob o assento.
Medidas aproximadas: altura total: 450 mm; comprimento: 2000 mm;
largura: 300 mm; assento na cor bege claro. Estrutura na cor cinza.
Produto deverá ser entregue montado.
garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: Sudeste
Valor Unitário: R$ 600,00
Lote: 08
Descrição: Carteira e cadeira infantil coletivo 01 mesa com 6 cadeiras.

Mesa: tampo em formato flor em MDF 18 mm. composta por seis
pés, em tubo redondo de 1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro, com parede de
1,2 mm de espessura, travados uns aos outros por seis peças em “u”
invertidos, em tubo redondo de 7/8 (22,22 mm), unidos por processo
de soldagem mig, tratada contra oxidação por processo ecológico
de desengraxe, fosfatização a base de fosfato ferroso, e pintura
eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média de 60
microns. Terminações dotadas de ponteiras e sapatas de encaixe interno,
confeccionadas em polipropileno copolímero virgem, com acabamento
brilhante e formato semicircular. dimensões aproximadas: 1200 x 1200
x 600 mm. Tampo: cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha,
bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Cadeiras:
estrutura tipo monobloco de desenho empilhável, construída em tubo
redondo com 7/8 (22,22 mm) de diâmetro, com parede de 1,2 mm de
espessura, conformados a frio e unidos por processo de soldagem mig/
mag. pés em dois “u” invertidos, montados em forma de cruzeta sob
o assento, de modo a possibilitar quatro pontos de apoio, e base para
fixação de assento e encosto. peça única moldada em termoplástico por
processo de injeção, possuindo conformação coerente com a anatomia
humana, superfície de contato do usuário lisa1 e isenta de qualquer
tipo de alojamento. Em sua parte inferior, constituída de buchas para
fixação com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno,
reforçadas por nervuras laterais e fixada à estrutura por 04 (quatro)
parafusos específicos para termoplásticos, do tipo auto rosqueável,
com cabeça que se aloja em específicas cavidades, impossibilitando
a existência de arestas, ou farpas que possam gerar risco ao usuário.
espessura média de 4 mm em toda a peça, dotada de abas laterais
arredondadas, que representam reforço Extracontra distorções sob
esforço. medida das extremidades do encosto ao assento de 480 mm.
Medidas aproximadas: altura do assento: 320 mm; largura total: 400
mm. Altura total: 630 mm; assento e encosto: cor a escolher, podendo
ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura
na cor: cinza. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no
mínimo 12 (doze) meses.
Unidade: CJ
Marca: Sudeste
Valor Unitário: R$ 931,90
PROCESSO N.º 04.161/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de impressos,
destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração / Secretaria de
Mobilidade e Planejamento Urbano / Secretaria de Recursos Humanos
/ Secretaria de Segurança Pública.
Ata de Registro de Preços n.º 237/19
Empresa: BELLA’S GRAFICA EIRELI.

Lote: 01
Descrição: Auto de infração e multa, autocopiativo talões 50 x 3, sendo
a 1º via branca, a 2º via verde e a 3º via, azul – medidas 31 x 21 cm,
impressão na cor preta.
Unidade: Bloco
Marca: Chambril
Valor Unitário: R$ 13,95
Lote: 02
Descrição: Capa de processo, cor azul-claro, impresso em cartolina
gramatura 240 g/m²; dobradas; vincadas; furadas, e plastificadas.
formato: 500 x 329 mm aberta e 250 x 329 mm fechada. impressão:
1 x 0 (cor preta). obs. com abertura na parte da frente, obedecendo as
seguintes medidas: - altura: 7,5 cm; - largura: 16,5 cm; - posicionado
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Lote: 04
Descrição: Capa para autorização de fornecimento dobrada, na cor
azul-claro; formato: 500 x 329 mm abeta; 250 x 329 mm fechada;
impressão: 1 x 0 – cor preta; vincadas e dobradas – gramatura 240 g/
m². Com abertura na parte da frente, obedecendo as seguintes medidas:
- altura: 7,0 cm; - largura: 19 cm; - posicionado em espaço de: 04 cm a
direita; 2,0 cm a esquerda; - 6,0 cm parte superior.
Unidade: Und
Marca: Chambril
Valor Unitário: R$ 0,57
Lote: 05
Descrição: Cartão de ponto impresso em cartolina amarela – gramatura
180gr m² – medidas: 8,5 cm x 19,0 cm – cor 1x1 azul.
Unidade: Und
Marca: Chambril
Valor Unitário: R$ 0,15
Lote: 06
Descrição: Cartão de estacionamento deficiente, elaboração da arte em
arquivo digital e impressão de cartão de estacionamento especial offset
180gr – tamanho A5 (210 mm x 148 mm) – com impressão frente e
verso, colorido (deficiente) rigorosamente conforme modelo fornecido
pela Secretaria de Segurança Pública, aprovado pela resolução 303/08
do CONTRAN, disponível no site do CONTRAN, com brasão do
município estampado no lado superior direito.
Unidade: Und
Marca: Chambril
Valor Unitário: R$ 0,98
Lote: 08
Descrição: Envelope saco kraft, para controle de absenteísmo tipo saco
kraft natural tamanho 360x260mm, 110gr m2, cor 1x1 preto.
Unidade: Und
Marca: Foroni
Valor Unitário: R$ 1,00
Lote: 09
Descrição: Talão de multa AIT, elaboração da arte em arquivo digital
para impressão dos talonários pela empresa, rigorosamente conforme
modelo de talonário fornecido pela Secretaria de Segurança Pública.
confecção de talão de multa AIT (Auto de Infração De Trânsito) com
25 (vinte e cinco) folhas carbonadas em papel autocopiativo frente e
verso, sendo: 1º branca/azul, 2º verde/azul com numeração inicial, após
aprovação do arquivo digital da respectiva arte, a ser aprovada pela
secretaria de transporte e trânsito, com brasão do município estampado
na capa e no canto superior esquerdo das folhas do talonário.
Unidade: Und
Marca: Foroni
Valor Unitário: R$ 3,90
Ata de Registro de Preços n.º 238/19
Empresa: LAERTE RUIZ PALMA 25253109854.
Lote: 03
Descrição: Capa de processo azul, papel off set azul, tamanho 470 mm
x 330 mm, 1 x 0 cor, 80 g e vinco/dobra central.
Unidade: Und
Valor Unitário: R$ 0,14

Lote: 07
Descrição: Cartão de estacionamento idoso, elaboração da arte em
arquivo digital e impressão de cartão de estacionamento especial
offset 180gr – tamanho a5 (210 mm x 148 mm) com impressão frente
e verso, colorido (idoso) rigorosamente conforme modelo fornecido
pela Secretaria de Segurança Pública, aprovado pela resolução 303/08
do CONTRAN, disponível no site do CONTRAN, com brasão do
município estampado no lado superior direito.
Unidade: Und
Valor Unitário: R$ 0,65
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 24/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação
Ata de Registro de Preços n.º 239/19
Empresa: CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA.

COTA PRINCIPAL
Lote: 03
Descrição: Carne moída de patinho. Descrição do objeto: carne
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções
veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições
higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no
corte: patinho. O patinho é o corte constituído das massas musculares
da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. O corte é obtido
pela liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior do
fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da retirada
da rótula. Deverá ser transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento, como também, a qualidade do mesmo
quanto às suas características físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas. Características do produto: durante o processamento
deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos, de gordura
ter máximo de 5% e máx. 3% de aponevroses e cartilagem). a carne
bovina corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade
e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração. deverá ser moída e submetida a processo
de congelamento IQF. Características sensoriais: aspecto: próprio da
espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio; tipo de corte:
característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5
de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução
rdc nº.12, de 02/01/01, Anvisa/ms; características macroscópicas
e microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela
resolução rdc nº 175 de 08/07/2003 Anvisa; prazo de validade: o
produto deve ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da
data de fabricação; embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada,
sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e
resistente, atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 1(um)
a 2 (dois) quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado,
resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, lacrada
com fita gomada identificada com o nome da empresa e fita de
arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg.
Obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto
à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito
armazenamento do produto. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado
de acordo com a legislação vigente.
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em espaço de: 3,5 cm a direita; 3,0 cm a esquerda; - 16,0 cm parte
superior; 9,0 cm parte inferior.
Unidade: Und
Marca: Chambril
Valor Unitário: R$ 0,66
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COTA RESERVADA
Lote: 29
Descrição: Carne moída de patinho. Descrição do objeto: carne
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções
veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições
higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no
corte: patinho. O patinho é o corte constituído das massas musculares
da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. O corte é obtido
pela liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior do
fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da retirada
da rótula. Deverá ser transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento, como também, a qualidade do mesmo
quanto às suas características físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas. Características do produto: durante o processamento
deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos, de gordura
ter máximo de 5% e máx. 3% de aponevroses e cartilagem). a carne
bovina corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade
e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração. deverá ser moída e submetida a processo
de congelamento IQF. Características sensoriais: aspecto: próprio da
espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio; tipo de corte:
característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5
de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões
estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas:
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução
rdc nº.12, de 02/01/01, Anvisa/ms; características macroscópicas
e microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela
resolução rdc nº 175 de 08/07/2003 Anvisa; prazo de validade: o
produto deve ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da
data de fabricação; embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada,
sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e
resistente, atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 1(um)
a 2 (dois) quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado,
resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, lacrada
com fita gomada identificada com o nome da empresa e fita de
arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg.
Obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto
à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito
armazenamento do produto. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado
de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 17,90
Ata de Registro de Preços n.º 240/19
Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI.
COTA PRINCIPAL
Lote: 12
Descrição: Iogurte com polpa de frutas, ingredientes básicos: leite
parcialmente desnatado e/ou leite em pó parcialmente desnatado,
açúcar, espessante, preparado de frutas (morango e/ou limão e/ou açaí
com banana, e/ou maracujá, aroma idêntico ao natural, acidulante,
conservante e corante natural) e fermento lácteo. Valores nutricionais
mínimos por 180 g: Vct= 138 kcal; ch = 25 g; prot.=- 4 g; embalagem
primária: garrafas plásticas contendo 175 a 200 ml. Embalagem
secundária: caixa de papelão ou fardos plásticos reforçado, contendo
24 a 30 un. Validade mínima: 45 dias após a fabricação. Rotulagem:
deverá possuir rotulagem completa conforme legislação vigente.

Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,05
COTA RESERVADA

Lote: 38
Descrição: Iogurte com polpa de frutas, ingredientes básicos: leite
parcialmente desnatado e/ou leite em pó parcialmente desnatado,
açúcar, espessante, preparado de frutas (morango e/ou limão e/ou açaí
com banana, e/ou maracujá, aroma idêntico ao natural, acidulante,
conservante e corante natural) e fermento lácteo. Valores nutricionais
mínimos por 180 g: Vct= 138 kcal; ch = 25 g; prot.=- 4 g; embalagem
primária: garrafas plásticas contendo 175 a 200 ml. Embalagem
secundária: caixa de papelão ou fardos plásticos reforçado, contendo
24 a 30 un. Validade mínima: 45 dias após a fabricação. Rotulagem:
deverá possuir rotulagem completa conforme legislação vigente.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,05
PROCESSO N.º 03.697/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 054/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
hospitalar (insumo para diabetes mellitus), lista 06/2019, destinado
ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 241/19
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
Lote: 06
Descrição: Tira reagente em suporte plástico com área reativa para
determinação quantitativa de glicemia tira reagente em suporte
plástico com área reativa para determinação quantitativa de glicemia
utilizando metodologia enzimática, com leitura de reflectância ou por
amperometria e apresentação do resultado através de monitor portátil
de calibragem rápida e fácil. o método de análise deve apresentar
linearidade na faixa de 10 a 600 mg/dl, com indicação que leve à
repetição do teste quando necessário. o resultado deve ser exibido em
até 10 segundos após a aplicação do sangue total na tira. amostra de
sangue total obtida por punção de polpa digital com volume mínimo
de 1 (um) microlitro, aplicada diretamente na tira reativa. memória
de no mínimo 400 testes. embalagem contendo externamente dados
de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação,
validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de
validade mínimo deve ser de 2/3 (dois terços) da validade total do item
a partir da data de entrega.
Unidade: UN
Marca: Roche
Valor Unitário: R$ 0,28
Ata de Registro de Preços n.º 242/19
Empresa:
CQC
–
TECNOLOGIA
DIAGNÓSTICOS LTDA.

EM

SISTEMAS

Lote: 01
Descrição: Agulha descartável para caneta de insulina 4 mm x 0,23
mm. Agulha descartável para aplicação de insulina com caneta,
confeccionada em aço inoxidável, atóxica, com bisel trifacetado,
rosqueável, tendo 4 mm de comprimento e 0,23 mm (32 g) de diâmetro.
caixas com 100 unidades. compatível com todas as canetas disponíveis
no mercado.
Unidade: CX
Marca: Uniqmed

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Unidade: KG
Marca: Centroeste
Valor Unitário: R$ 17,90
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Lote: 02
Descrição: Agulha universal para caneta de insulina, com peso de 31 g,
comprimento de 5 mm. caixa com 100 unidades. (ref: Ultrafine)
Unidade: CX
Marca: Uniqmed
Valor Unitário: R$ 18,03
Ata de Registro de Preços n.º 243/19
Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Lote: 04
Descrição: Seringa atóxica descartável, estéril de plástico, capacidade
de 50 ui. seringa descartável, estéril de plástico, atóxica capacidade de
50 ui, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em
gravação de 0 a 50 ui com divisões de 1 em 1 unidade, com agulha
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade
proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica,
apirogênica.. agulha de dimensões: 6,0 x 0,25 mm, confeccionada
em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca,
bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor
que permita perfeita adaptação ao canhão. embalada em material que
promova barreira microbiana e abertura asséptica. o prazo de validade
deverá ser no mínimo de 2/3 (dois terços) da validade total do item a
partir da data da entrega do produto.
Unidade: UN
Marca: SR
Valor Unitário: 0,29
Ata de Registro de Preços n.º 245/19
Empresa: ROSICLER CIRURGICA LTDA.
Lote: 03
Descrição: Lanceta descartável para punção digital. Lancetas
descartáveis para punção digital: em aço inoxidável, ponta em bisel
e embutida em corpo plástico ou outro material compatível, com
tampa protetora de fácil remoção. embalagem resistente que garanta
a integridade do produto até o momento de sua utilização. embalagem
contendo externamente dados de identificação, procedência, número de
lote, data de fabricação, validade e número do registro no ministério da
saúde. o prazo de validade mínima de 2/3 (dois terços) da validade total
do item a partir da data de entrega.
Unidade: UN
Marca: G-Tech
Valor Unitário: R$ 0,034
PROCESSO N.º 03.692/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
hospitalar (insumo para bomba de infusão Accu-Check-Roche), lista
07/2019, destinado ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde,
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Ata de Registro de Preços n.º 246/19
Empresa: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Lote: 02
Descrição: Pacote de serviço para bomba de infusão. Contendo: 04
pilhas; 02 adaptadores; 01 tampa de pilha.
Unidade: CX
Marca: Roche Diabetes
Valor Unitário: R$ 234,03

Ata de Registro de Preços n.º 247/19
Empresa: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A.
Lote: 01
Descrição: Cânula de 10 mm para uso em bomba de infusão Accu
Check Spirit, caixa com 10 agulhas, (similar ao set de infusão Accu
Check flex link cânula 10 mm).
Unidade: CX
Marca: Accu – Chek – Flexlink
Valor Unitário: R$ 572,00
Lote: 03
Descrição: Set cartucho plástico com 3,15ml para bomba de infusão,
caixa c/ 25 unidades.
Unidade: CX
Marca: Accu – Chek
Valor Unitário: R$ 581,00
Lote: 04
Descrição: Set de infusão, com as seguintes especificações; material
teflon; modo de inserção 90º; cânula tam. 10 mm; diâmetro 0,05;
cateter tam. 60; desconectável p/ uso em bomba de infusão Accu Check
Spirit; caixa com 10 unidades; similar ao set de infusão Accu Check
flex link l 10/60.
Unidade: CX
Marca: Accu – Chek – Flexlink
Valor Unitário: R$ 841,00
Lote: 05
Descrição: Sistema de infusão contínua de insulina Accu Check Spirit
combo – Roche – com capa alcântara preta.
Unidade: UN
Marca: Accu – Chek
Valor Unitário: R$ 15.869,00
PROCESSO N.º 07.924/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de livros de
leitura, destinado ao uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da
Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de
12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/04/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 248/19
Empresa: KRAUSS & FREITAS COMÉRCIO LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Livro O Menino Maluquinho, Autor: Ziraldo, Editora:
Melhoramentos.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 27,00
COTA RESERVADA
Lote: 01
Descrição: Livro O Menino Maluquinho, Autor: Ziraldo, Editora:
Melhoramentos.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 27,00
PROCESSO N.º 13.544/19
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Valor Unitário: R$ 18,03
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Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material E.P.I.
para os servidores em cumprimento a lei 6.514 port. 3.214/1978-NR6M.T.E., com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/06/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos.

Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 29,32

Lote: 01

Item: 06
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº41, calçado
de segurança tipo bota de borracha nº41. Na cor preta, impermeável,
cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de
aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico,
antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o
descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 29,32

Item: 01
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha Nº36, calçado
de segurança tipo bota de borracha nº36. Na cor preta, impermeável,
cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de
aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico,
antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o
descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 29,32

Item: 07
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº42, calçado
de segurança tipo bota de borracha nº42. Na cor preta, impermeável,
cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de
aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico,
antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o
descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 29,32

Item: 02
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº37, calçado
de segurança tipo bota de borracha nº37. Na cor preta, impermeável,
cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de
aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico,
antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o
descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 29,32

Item: 08
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº43, calçado
de segurança tipo bota de borracha nº43. Na cor preta, impermeável,
cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de
aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico,
antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o
descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 29,32

Item: 03
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha Nº38, calçado
de segurança tipo bota de borracha nº38. Na cor preta, impermeável,
cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de
aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico,
antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o
descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 29,32

Item: 09
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha Nº44, calçado
de segurança tipo bota de borracha nº44. Na cor preta, impermeável,
cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de
aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico,
antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o
descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 29,32

Item: 04
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº39, calçado
de segurança tipo bota de borracha nº39. Na cor preta, impermeável,
cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de
aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico,
antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o
descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 29,32

Item: 10
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha n.45, calçado
de segurança tipo bota de borracha nº 45. Na cor preta, impermeável,
cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de
aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico,
antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o
descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 29,32

Item: 05
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº40, calçado
de segurança tipo bota de borracha nº40. Na cor preta, impermeável,
cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de
aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico,
antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o
descalce.
Unidade: PR

Lote: 02

Ata de Registro de Preços n.º 340/19
Empresa:
NACIONAL
SAFETY
SEGURANÇA LTDA.

EQUIPAMENTOS

DE

Item: 01
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 34 branco,
calçado de segurança tipo bota de borracha nº 34. Cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
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facilitar o descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 32,50

Item: 02
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 35 branco,
calçado de segurança tipo bota de borracha nº 35. Cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce.
Unidade: PR
Marca: Bracol
Valor Unitário: R$ 32,50

Item: 08
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 41 branco,
calçado de segurança tipo bota de borracha nº41. Cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 32,50

Item: 03
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 36 branco,
calçado de segurança tipo bota de borracha nº 36. Cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 32,50

Item: 09
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 42 branco,
calçado de segurança tipo bota de borracha nº42. Cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 32,50

Item: 04
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha Nº 37
branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº37. Cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 32,50

Item: 10
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 43 branco,
calçado de segurança tipo bota de borracha nº43. Cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 32,50

Item: 05
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 38 branco,
calçado de segurança tipo bota de borracha nº38. Cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 32,50

Item: 11
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº44 branco,
calçado de segurança tipo bota de borracha nº44. Cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 32,50

Item: 06
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 39 branco,
calçado de segurança tipo bota de borracha nº39. Cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para
facilitar o descalce.
Unidade: PR
Marca: Innpro
Valor Unitário: R$ 32,50

PROCESSO N.º 17.089/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 113/19

Item: 07
Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 40 branco,
calçado de segurança tipo bota de borracha nº40. Cor branca,
impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão,
sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/
filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para

Ata de Registro de Preços n.º 341/19
Empresa: PATAS DE OURO COMÉRCIO DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA ME

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de
castração de animais com identificação eletrônica, de forma parcelada,
por um período de 12 meses para Coordenadoria Especial dos Direitos
e Defesa Animal.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/06/2020).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa
Animal.

Item: 01
Descrição: Castração e identificação de fêmeas da espécie canina.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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facilitar o descalce.
Unidade: PR
Marca: Bracol
Valor Unitário: R$ 32,50
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Item: 02
Descrição: Castração e identificação de fêmeas da espécie felina.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 138,00
Item: 03
Descrição: Castração e identificação de machos da espécie canina.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 138,00
Item: 04
Descrição: Castração e identificação de machos da espécie felina.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 138,00
PROCESSO N.º 16.615/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 107/19
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 04/07/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 342/19
Empresa: BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS
EIRELI.

Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/PowerGrip 16 PR
Valor Unitário: R$ 1.620,00
Lote: 39
Descrição: 1300 x 24 16 lonas modelo convencional com câmara.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/PowerGrip 16 PR.
Valor Unitário: R$ 1.620,00
Lote: 40
Descrição: 1400/24 16 lonas tipo/modelo convencional.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/PowerGrip 16 PR.
Valor Unitário: R$ 1.680,00
Lote: 42
Descrição: 17/5/25 12 lonas modelo Grid Grip.
Unidade: UN
Marca: Superguider/G2L2 12PR
Valor Unitário: R$ 2.380,00
Lote: 43
Descrição: 17/5/25 modelo sem câmara.
Unidade: UN
Marca: Superguider/G2L2 12PR
Valor Unitário: R$ 2.380,00

COTA RESERVADA

Lote: 44
Descrição: 175/70 R-13 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Forceum/Trideka
Valor Unitário: R$ 169,40

Lote: 32
Descrição: 1000x20 16 lonas radial liso – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Speedmax S6 18PR
Valor Unitário: R$ 1.149,00

Lote: 45
Descrição: 185/60 R-14 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: XBRI/Ecology
Valor Unitário: R$ 220,00

Lote: 33
Descrição: 1000x20, 16 lonas, tipo/modelo convencional borrachudo.
Unidade: UN
Marca: Goodride/CL946PR
Valor Unitário: R$ 932,80

Lote: 46
Descrição: 19/5L/Z4 – modelo sem câmara.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/Powerlug
Valor Unitário: R$ 2.250,00

Lote: 34
Descrição: 1000x20, 16 lonas, tipo/modelo convencional liso.
Unidade: UN
Marca: Goodride/CR942 16 PR
Valor Unitário: R$ 880,00

Lote: 47
Descrição: 205/70 r-15, 8 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Linglong/R666
Valor Unitário: R$ 385,00

Lote: 36
Descrição: 1100x22, 16 lonas tipo/modelo convencional borrachudo.
Unidade: UN
Marca: Goodyear/Conquiatador 16PR
Valor Unitário: R$ 1.403,60

Lote: 48
Descrição: 205/75 r-16, 8 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: XBRI/Cargoplus
Valor Unitário: R$ 440,00

Lote: 37
Descrição: 1100x22, 16 lonas tipo/modelo convencional liso.
Unidade: UN
Marca: Goodride/CR940 16 PR
Valor Unitário: R$ 1.140,00

Lote: 49
Descrição: 215/75/17,5 12 lonas tipo/modelo radial VZE-1 – trama de
aço liso.
Unidade: UN
Marca: Longlong/LLF86
Valor Unitário: R$ 580,00

Lote: 38
Descrição: 1300 x 24 – 16 lonas modelo sem câmara.

Lote: 50

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 138,00
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Lote: 51
Descrição: 225/70 r-15, 10 lonas, tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: XBRI/Cargoplus
Valor Unitário: R$ 473,00
Lote: 52
Descrição: 225/75 – 16 tipo modelo radial, trama de aço 12 lonas.
Unidade: UN
Marca: Ecovision/VI-286-10 lonas
Valor Unitário: R$ 550,00
Lote: 53
Descrição: 245/60/R18 10 lonas radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: XBRI/Forza
Valor Unitário: R$ 446,60
Lote: 54
Descrição: 255/70 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Ecovision/VI-286
Valor Unitário: R$ 446,40
Lote: 55
Descrição: 265/65/R17-trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Ecovision/VI-286
Valor Unitário: R$ 517,00
Lote: 56
Descrição: 275/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial borrachudo –
trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Speedmax/MD5
Valor Unitário: R$ 1.265,00
Lote: 59
Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo convencional borrachudo.
Unidade: UN
Marca: Goodride/CL946 14PR
Valor Unitário: R$ 880,00
Lote: 60
Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo convencional liso.
Unidade: UN
Marca: Goodride/CL942 14PR
Valor Unitário: R$ 795,00
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 63
Descrição: 195.55/16 – tipo/modelo radial trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Goodride/RP28
Valor Unitário: R$ 310,00
Lote: 64
Descrição: 225.65/16 – tipo/modelo radial trama de aço 8 lonas.
Unidade: UN

Marca: Ovation/V02
Valor Unitário: R$ 485,00

Lote: 66
Descrição: 10,5/80/18 modelo sem câmara.
Unidade: UN
Marca: Superguider |1
Valor Unitário: R$ 690,00
Lote: 67
Descrição: 1000x20 16 lonas radial borrachudo com câmara – trama
de aço.
Unidade: UN
Marca: Speedmax/MD1 16 PR
Valor Unitário: R$ 1.488,00
Lote: 71
Descrição: 12.5 /80 R18 tipo/modelo Grid Grip (retroescavadeira).
Unidade: UN
Marca: Superguider/R4 Convencional
Valor Unitário: R$ 1.040,00
Lote: 72
Descrição: 12.4x24, 08 lonas tipo/modelo Grid Grip.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/Gripking 12 PR
Valor Unitário: R$ 1.265,00
Lote: 73
Descrição: 12/4-11-24, 08 lonas, tipo/modelo Grid.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/Gripking 12 PR
Valor Unitário: R$ 1.270,00
Lote: 74
Descrição: 120/80/R18 traseiro (XRE 300).
Unidade: UN
Marca: Tehcnic/Lion
Valor Unitário: R$ 178,00
Lote: 75
Descrição: 12-16.5 nylon 10 lonas.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/SKS 12 PR
Valor Unitário: R$ 679,00
Lote: 78
Descrição: 14/9/24 – 08 lonas convencional – Superall Traction 23.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/Gripking 12 PR
Valor Unitário: R$ 1.849,00
Lote: 79
Descrição: 14/9/24 – 08 lonas modelo sem câmara.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/Gripking 12 PR
Valor Unitário: R$ 1.880,00
Lote: 80
Descrição: 175/65/14 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Apollo/Amazer
Valor Unitário: R$ 239,00
Lote: 81
Descrição: 175/70 r-14 tipo/modelo radial – trama de aço.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Descrição: 215/75/17,5 12 lonas tipo/modelo radial borrachudo –
trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Linglong/KDT303
Valor Unitário: R$ 640,00
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Lote: 83
Descrição: 18/4.30, 10 lonas tipo/modelo Grid Grip.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/Gripking 12 PR
Valor Unitário: R$ 2.290,00
Lote: 84
Descrição: 18/4/15/34 – 08 lonas tipo modelo Grid Grip.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/R1 12 PR
Valor Unitário: R$ 2.890,00
Lote: 85
Descrição: 185 R-14 tipo/modelo radial (kombi) – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: XBRI/Cargoplus
Valor Unitário: R$ 335,00
Lote: 86
Descrição: 185/65 R-15 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: XBRI/Ecology
Valor Unitário: R$ 275,00
Lote: 87
Descrição: 185/65/14 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Apollo/Amazer
Valor Unitário: R$ 260,00
Lote: 88
Descrição: 19.5L-24 nylon 12 lonas.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/Powerlug 12PR
Valor Unitário: R$ 2.090,00
Lote: 89
Descrição: 195/65 R-15 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Linglong/Green-Max
Valor Unitário: R$ 285,00
Lote: 90
Descrição: 195/75 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: XBRI/Cargoplus
Valor Unitário: R$ 425,00
Lote: 91
Descrição: 205/55 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Goodride/RP28
Valor Unitário: R$ 300,00
Lote: 92
Descrição: 205/60 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço borrachudo.
Unidade: UN
Marca: Linglong/Green-Max
Valor Unitário: R$ 443,00
Lote: 93
Descrição: 205/60/r16 tipo modelo radial (modelo da Palio Weekend

Adventure).
Unidade: UN
Marca: Linglong/Green-Max
Valor Unitário: R$ 345,00

Lote: 94
Descrição: 215/65 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Linglong/Crosswind
Valor Unitário: R$ 369,00
Lote: 95
Descrição: 215/75 – 16 tipo modelo radial trama de aço 12 lonas.
Unidade: UN
Marca: Ovation/V02
Valor Unitário: R$ 490,00
Lote: 96
Descrição: 215/80 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Goodride/SL369
Valor Unitário: R$ 389,00
Lote: 97
Descrição: 225/75 R -15 tipo/modelo radial 10 lonas – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Linglong/Crosswind
Valor Unitário: R$ 419,00
Lote: 98
Descrição: 265/70/R16-trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Linglong/Crosswind
Valor Unitário: R$ 487,00
Lote: 103
Descrição: 650x16 06 lonas tipo/modelo borrachudo.
Unidade: UN
Marca: Goodyear/CT160 6PR
Valor Unitário: R$ 435,00
Lote: 104
Descrição: 650x16 06 lonas tipo/modelo liso.
Unidade: UN
Marca: Goodyear/Papaleguas 8PR
Valor Unitário: R$ 415,00
Lote: 105
Descrição: 700x16 10 lonas tipo/modelo borrachudo.
Unidade: UN
Marca: Goodyear/CT160 10 PR
Valor Unitário: R$ 595,00
Lote: 106
Descrição: 700x16 10 lonas tipo/modelo liso.
Unidade: UN
Marca: Goodyear/Papaleguas 8PR
Valor Unitário: R$ 560,00
Lote: 107
Descrição: 750/16 – 10 lonas tipo/modelo Grid Grip (retroescavadeira).
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/F2 10PR
Valor Unitário: R$ 599,00
Lote: 108

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Unidade: UN
Marca: Apollo/Amazer
Valor Unitário: R$ 255,00
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Descrição: 750x16 12 lonas tipo/modelo convencional borrachudo c/
câmara.
Unidade: UN
Marca: Linglong/LL59 16PR
Valor Unitário: R$ 499,00

Marca: R1
Valor Unitário: R$ 32,00

Lote: 109
Descrição: 750x16 12 lonas tipo/modelo convencional liso com
câmara.
Unidade: UN
Marca: Goodride/CR832 14 PR
Valor Unitário: R$ 489,00

COTA PRINCIPAL
Lote: 13
Descrição: 175/70 R-13 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Fuzion
Valor Unitário: R$ 154,00
Ata de Registro de Preços n.º 345/19
Empresa: CP COMERCIAL S/A.
COTA PRINCIPAL

Lote: 112
Descrição: 90/90/R18 traseiro (moto).
Unidade: UN
Marca: Technic/Tiger
Valor Unitário: R$ 95,00

Lote: 01
Descrição: 1000x20 16 lonas radial liso – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: DRC
Valor Unitário: R$1.086,00

Lote: 113
Descrição: 90/90/R21 dianteiro (XRE 300).
Unidade: UN
Marca: Technic/T&C
Valor Unitário: R$ 138,00

Lote: 02
Descrição: 1000x20, 16 lonas, tipo/modelo convencional borrachudo.
Unidade: UN
Marca: Tornel
Valor Unitário: R$ 848,00

Lote: 114
Descrição: 900/16, 10 lonas tipo modelo RI (retroescavadeira).
Unidade: UN
Marca: Titan/TRU Trac F2 10 PR
Valor Unitário: R$ 913,00

Lote: 03
Descrição: 1000x20, 16 lonas, tipo/modelo convencional liso.
Unidade: UN
Marca: Tornel
Valor Unitário: R$ 850,00

Ata de Registro de Preços n.º 343/19
Empresa: CHEVROMAIS – COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS
E LUBRIFICANTES LTDA.

Lote: 06
Descrição: 1100x22, 16 lonas tipo/modelo convencional liso.
Unidade: UN
Marca: Tornel
Valor Unitário: R$ 1.040,00

COTA RESERVADA
Lote: 41
Descrição: 165/70 R-14 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Apollo Amazer
Valor Unitário: R$ 380,00
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 69
Descrição: 11L/16/SL – modelo sem câmara SL.
Unidade: UN
Marca: Forerunner I-1
Valor Unitário: R$ 600,00
Lote: 82
Descrição: 175/80/14 tipo/modelo Citinet (Strada Adventure).
Unidade: UN
Marca: HiFly HF 201
Valor Unitário: R$ 360,00
Lote: 101
Descrição: 350/8 – 04 lonas para tobata (roda guia).
Unidade: UN

Ata de Registro de Preços n.º 346/19
Empresa: CV TYRES EIRELI.
COTA PRINCIPAL
Lote: 05
Descrição: 1100x22, 16 lonas tipo/modelo convencional borrachudo.
Unidade: UN
Marca: Goodyear/Conquistador 16PR
Valor Unitário: R$ 1.276,00
Lote: 07
Descrição: 1300 x 24 – 16 lonas modelo sem câmara.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/Powergrip 16PR
Valor Unitário: R$ 1.512,00
Lote: 08
Descrição: 1300 x 24 16 lonas modelo convencional com câmara.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/Powergrip 16PR
Valor Unitário: R$ 1.589,00

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Lote: 111
Descrição: 750x16 12 lonas tipo/modelo radial liso com câmara.
Unidade: UN
Marca: Goodride/CR960A 14 PR
Valor Unitário: R$ 641,00

Ata de Registro de Preços n.º 344/19
Empresa: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.
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Lote: 11
Descrição: 17/5/25 12 lonas modelo Grid Grip.
Unidade: UN
Marca: Superguider/G2L2 12 PR
Valor Unitário: R$ 2.284,00
Lote: 12
Descrição: 17/5/25 modelo sem câmara.
Unidade: UN
Marca: Superguider/G2L2 12 PR
Valor Unitário: R$ 2.284,00
Lote: 14
Descrição: 185/60 R-14 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: XBRI/Ecology
Valor Unitário: R$ 200,00
Lote: 15
Descrição: 19/5L/Z4 – modelo sem câmara.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/Powerlug
Valor Unitário: R$ 2.094,00
Lote: 16
Descrição: 205/70 r-15, 8 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Linglong/R666
Valor Unitário: R$ 350,00
Lote: 17
Descrição: 205/75 R-16, 8 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: XBRI/Cargoplus
Valor Unitário: R$ 400,00
Lote: 18
Descrição: 215/75/17,5 12 lonas tipo/modelo radial VZE-1 – trama de
aço liso.
Unidade: UN
Marca: Linglong/LLF86
Valor Unitário: R$ 547,00
Lote: 19
Descrição: 215/75/17,5 12 lonas tipo/modelo radial borrachudo –
trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Linglong/KTD303
Valor Unitário: R$ 630,00
Lote: 20
Descrição: 225/70 R-15, 10 lonas, tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: XBRI/Cargoplus
Valor Unitário: R$ 430,00
Lote: 21
Descrição: 225/75 – 16 tipo modelo radial, trama de aço 12 lonas.
Unidade: UN
Marca: Ecovision/VI-286-10Lonas

Valor Unitário: R$ 500,00

Lote: 23
Descrição: 255/70 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Ecovision/VI-286
Valor Unitário: R$ 424,00
Lote: 24
Descrição: 265/65/R17-trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Ecovision/VI-286
Valor Unitário: R$ 470,00
Lote: 25
Descrição: 275/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial borrachudo –
trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Speedmax/MD5
Valor Unitário: R$ 1.150,00
Lote: 28
Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo convencional borrachudo.
Unidade: UN
Marca: Goodride/CL946 14 PR
Valor Unitário: R$ 900,00
Lote: 29
Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo convencional liso.
Unidade: UN
Marca: Goodride/CR942 14 PR
Valor Unitário: R$ 780,00
Ata de Registro de Preços n.º 347/19
Empresa: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA.
COTA RESERVADA
Lote: 57
Descrição: 275/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial liso – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: GoodYear Steelmark AGS
Valor Unitário: R$ 1.200,00
Lote: 58
Descrição: 295/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: GoodYear Steelmark AGS
Valor Unitário: R$ 1.200,00
Lote: 62
Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo radial liso com câmara.
Unidade: UN
Marca: GoodYear Steelmark AGS
Valor Unitário: R$ 1.100,00
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 68
Descrição: 1100x22, 16 lonas tipo/modelo radial liso – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: GoodYear Steelmark AGS
Valor Unitário: R$ 1.360,00
Lote: 76
Descrição: 1300 x 24 – 16 lonas convencional t6sg2a – rolo

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Lote: 09
Descrição: 1400/24 16 lonas tipo/modelo convencional.
Unidade: UN
Marca: Speedways SWT/Powergrip 16PR
Valor Unitário: R$ 1.666,00
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Lote: 110
Descrição: 750x16 12 lonas tipo/modelo radial borrachudo com
câmara.
Unidade: UN
Marca: GoodYear G49
Valor Unitário: R$ 878,00
Ata de Registro de Preços n.º 348/19
Empresa: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 10
Descrição: 165/70 R-14 tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Goodyear
Valor Unitário: R$ 380,00
Lote: 22
Descrição: 245/60/R18 10 lonas radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Goodyear
Valor Unitário: R$ 406,00
Lote: 26
Descrição: 275/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial liso – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Steelmark
Valor Unitário: R$ 1.094,00
Lote: 27
Descrição: 295/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.
Unidade: UN
Marca: Steelmark
Valor Unitário: R$ 1.137,00
Lote: 31
Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo radial liso com câmara.
Unidade: UN
Marca: Steelmark
Valor Unitário: R$ 1.080,00
PROCESSO N.º 14.245/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 101/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios para consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino
da Secretaria da Educação, por um período de 12 meses, com entregas
parceladas.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/07/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 349/19
Empresa: BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELI.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 09
Descrição: Açúcar mascavo. Ingredientes: açúcar mascavo. Descrição
do produto: Açúcar mascavo ou açúcar mascavado é uma variedade

de açúcar petrificado, de coloração variável entre caramelo e marrom,
resultado da cristalização do mel de engenho, e ainda com grande teor
de melaço. Também é chamado de açúcar moreno, açúcar bruto ou
gramixó. Valores nutricionais máximos por 100 g do produto: Calorias:
400 Kcal, CH: 110 g e Sódio: 35 mg Embalagem primária: pacotes
de polipropileno de 1 quilo Embalagem secundária: caixa de papelão
reforçada ou fardo plástico contendo até 20 kg. Validade mínima de 1
ano. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Doce Brasil
Valor Unitário: R$ 10,00
Lote: 10
Descrição: Aveia em flocos. Características: produto obtido pela
moagem de semente de aveia (Avena sativa, L.), beneficiada e em flocos
finos. Os flocos de aveia devem ser fabricados com produto de primeira
qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado
de conservação. Serão rejeitados os flocos de aveia que apresentem
odor oxidado e/ou de mofo. Ausência de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem primária: saco plástico de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, termossoldado, com capacidade para até 500
g ou; caixa de papel multifolhado, resistente, colada, identificada
com o nome da empresa, com capacidade para até 500 g. Embalagem
secundária: Caixa de papelão reforçada, resistente ao impacto e às
condições de estocagem lacrada com fita gomada identificada com
o nome da empresa e fita de arquear, garantindo a inviolabilidade da
mesma, com capacidade para 24 (vinte e quatro) pacotes e peso líquido
total de 12 (doze) quilos. Valores mínimos por 30 g de produto: VCT:
108 kcal, CH: 17 g Prot: 4,5 g Gordura total: 2,4 g Fibra: 3,2 g Serão
adotados os padrões microbiológicos estabelecidos na Resolução RDC
nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS; O produto deverá estar de acordo
com a Resolução – CNNPA nº 12, de 24/07/1978. Validade: mínimo
de 6 (seis) meses.
Unidade: KG
Marca: Naturale
Valor Unitário: R$ 8,00
Lote: 13
Descrição: Cacau em pó sem açúcar. O cacau em pó parcialmente
desengordurado é obtido pela pressão mecânica do liquor de cacau
refinado e refinamento da torta resultante até a obtenção de um pó fino.
Não contem aditivos. Ingredientes básicos: 100 por cento de cacau em
pó sem adição de açúcar e substâncias artificiais. Valores nutricionais
mínimos por 20 gs de produto: VCT: 50 kcal C.H. 3g Prot: 5,0g
Gorduras Totais: máximo de 3 g.
Unidade: KG
Marca: Nutrilandia
Valor Unitário: R$ 15,00
Ata de Registro de Preços n.º 350/19
Empresa: DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 03
Descrição: Vinagre de vinho branco/tinto ou maçã. Ingredientes
básicos: fermentado acético de vinho (branco ou tinto) ou fermentado
acético de maçã, conservador, água potável. Embalagem primaria:
pote plástico atóxico, contendo 750 ml. Embalagem secundaria: caixa
de papelão ou fardo plástico, com capacidade para até 12 frascos.
Validade: mínima de 04 meses.
Unidade: FR
Marca: Neval
Valor Unitário: R$ 2,83
Ata de Registro de Preços n.º 351/19

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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compactador.
Unidade: UN
Marca: Malhotra G2
Valor Unitário: R$ 2.480,00
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LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 11
Descrição: Azeite extravirgem. Descrição do produto: azeite é
um produto alimentar extraído da azeitona, o fruto da oliveira.
Obtido a partir da prensagem das azeitonas maduras, que é tratado
exclusivamente por processos físicos: lavagem, moagem, prensa fina
e centrifugação, não são adicionados produtos químicos para agilizar
a extração, não fermentado e de baixa acidez. Deverá ter acidez menor
ou igual a 0,80%. Ingredientes: 100 % de oliva, sem adição de outros
óleos Embalagem primária: vidro contendo 500ml. Embalagem
secundária: caixas de papelão contendo até doze unidades. Prazo de
validade: mínimo de 6 meses. Rotulagem deverá estar de acordo com
a legislação vigente.
Unidade: UN
Marca: Andorinha
Valor Unitário: R$ 16,30
Lote: 12
Descrição: Biscoito salgado tipo aperitivo sem lactose. Ingredientes
básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água,
gordura liquida, açúcar invertido, amido de milho, açúcar, fermentos
químicos, sal, proteinase. Deverá ser isento de lactose e isento de
produtos de origem animal. Valores nutricionais mínimos por porção
de 30 g de produto: Prot.: 3 g, VCT: 130 kcal, CH: 20 g Gorduras Totais
máx. de 4 g, Sódio máx. de 350 mg. Embalagem primária: pacotes de
filme ou laminado com 90 a 200 g. Embalagem secundária: caixa de
papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 6 kg.
Validade: Mínima de 06 meses.
Unidade: KG
Marca: Liane
Valor Unitário: R$ 11,20
Lote: 16
Descrição: Leite em pó sem lactose. Descrição do produto: Composto
lácteo fortificado com minerais e vitaminas, zero lactose. Ingredientes
básicos: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase,
enriquecido com vitaminas e minerais Valores nutricionais mínimos
por 26 g do produto: VCT: 122 kcal, Proteína: 4,5 g, CH: 8 g, Gorduras
Totais: 4,5 g Vitamina A: 200 UG, Ferro: 5 mg Embalagem primária:
latas de 380 g Embalagem secundária: caixas de papelão contendo até
12 unidades. Validade do produto: mínima de 6 meses. Rotulagem
deverá seguir a legislação vigente.
Unidade: UN
Marca: Ninho
Valor Unitário: R$ 16,65
Lote: 18
Descrição: Margarina vegetal sem leite. Descrição: Oriundo da
hidrogenação de óleos vegetais (gordura hidrogenada, isto é, gordura
trans). É um produto de origem vegetal e rica em ácidos graxos poli
e monoinsaturados com sal. Ingredientes básicos: água, óleo vegetal,
vitamina E, A e D, emulsificantes mono e Diglicerídios de ácidos
graxos e Polirricimoleato Poliglicerol, conservadores, acidulantes,
aromatizante, antioxidantes, corantes urucum e cúrcuma. Valores
nutricionais mínimos por 10 gs de produto: VCT: 32 kcal Gorduras
totais: 3,5 g Vit. A: 160 mg Vit. D: 1,5 mg Vit. E: 4,0 mg Embalagem
primaria: potes plásticos de 500 g. Embalagem secundária: caixa de
papelão lacrada e reforçada, contendo 12 Potes Validade: mínima de
05 meses.
Unidade: PT
Marca: Qualy Vita
Valor Unitário: R$ 6,55

Ata de Registro de Preços n.º 352/19
Empresa: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI.
COTA PRINCIPAL
Lote: 02
Descrição: Feijão tipo Carioquinha tipo 01. Característica do produto:
Deverá ser de primeira qualidade, novo, classe cores, grupo 1 comum,
na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e
formato naturais, maduros, limpos (com grau de escolha zero) e secos.
Embalagem Primária: Pacotes de polietileno de 01 kg. Embalagem
secundária: fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com capacidade
para até 30 kg. Validade mínima 04 meses.
Unidade: KG
Marca: Tio Luizinho
Valor Unitário: R$ 3,49
Lote: 03
Descrição: Macarrão de milho. Ingredientes básicos: Farinha de Milho,
Descrição do produto: O macarrão deverá ser preparado com farinha
de milho, sem glúten, sem sódio, isento de corantes e aromatizantes
artificiais Valores Nutricionais mínimos por 80 g do produto: VCT: 280
g, C.H.: 65 g, Proteína: 3,5 g, Embalagem primária: pacotes de 500
g. Embalagem secundária: caixas de papelão contendo até 20 pacotes.
Validade mínima de 8 meses Rotulagem deverá seguir a legislação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Tui
Valor Unitário: R$ 18,10
COTA RESERVADA
Lote: 06
Descrição: Feijão tipo Carioquinha tipo 01. Característica do produto:
Deverá ser de primeira qualidade, novo, classe cores, grupo 1 comum,
na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e
formato naturais, maduros, limpos (com grau de escolha zero) e secos.
Embalagem Primária: Pacotes de polietileno de 01 kg. Embalagem
secundária: fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com capacidade
para até 30 kg. Validade mínima 04 meses.
Unidade: KG
Marca: Tio Luizinho
Valor Unitário: R$ 3,49
Lote: 07
Descrição: Macarrão de milho. Ingredientes básicos: Farinha de Milho,
Descrição do produto: O macarrão deverá ser preparado com farinha
de milho, sem glúten, sem sódio, isento de corantes e aromatizantes
artificiais Valores Nutricionais mínimos por 80 g do produto: VCT: 280
g, C.H.: 65 g, Proteína: 3,5 g, Embalagem primária: pacotes de 500
g. Embalagem secundária: caixas de papelão contendo até 20 pacotes.
Validade mínima de 8 meses Rotulagem deverá seguir a legislação
vigente.
Unidade: KG
Marca: Tui
Valor Unitário: R$ 18,10
PROCESSO N.º 19.356/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gás GLP granel
para uso no aquecimento da piscina do CIEM (Centro Integrado de
Educação Municipal), utilizada pelos alunos da rede Municipal de
ensino nas aulas de natação, com entregas parceladas por um período
de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/07/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação
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Empresa: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI.
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COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, composição
básica de propano butano (gás de cozinha). OBS:- vasilhame deverá
ser fornecido através de comodato.
Unidade: KG
Marca: Gasball
Valor Unitário: R$ 5,80
COTA RESERVADA
Lote: 02
Descrição: Gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, composição
básica de propano butano (gás de cozinha). OBS:- vasilhame deverá
ser fornecido através de comodato.
Unidade: KG
Marca: Gasball
Valor Unitário: R$ 5,80
PROCESSO N.º 14.526/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para
manutenção de bens imóveis e vias públicas, destinado ao uso da
Secretaria de Serviços e demais Secretarias, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/07/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Serviços.
Ata de Registro de Preços n.º 354/19
Empresa: CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 02
Item: 01
Descrição: Bloco de concreto – bloco estrutural 14 x 19 x 39 cm, KBK,
4,5 KPA (NBR 6136).
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 3,29
Item: 02
Descrição: Bloco de concreto – bloco estrutural 14 x 19 x 29 cm,
KBK,4,5 MPA (NBR 6136).
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 2,78
Item: 03
Descrição: Bloco de concreto – bloco estrutural 19 x 19 x 39 cm, KBK,
4,5 KPA (NBR 6136).
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 3,86
Item: 04
Descrição: Bloco de concreto de 10 – comum.
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 2,02
Item: 05

Descrição: Bloco de concreto de 15 – comum.
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 2,62
Item: 06
Descrição: Tijolo cerâmico – maciço 5 x 10 x 20 cm.
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 2,20
Lote: 06
Item: 02
Descrição: Areia media lavada.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 117,85
Item: 03
Descrição: Bica corrida tipo 01, material passando na 3/4 ao fundo.
Unidade: T
Valor Unitário: R$ 52,90
Item: 04
Descrição: Bica corrida tipo 02, material passando na 1 1/4 ao fundo.
Unidade: T
Valor Unitário: R$ 52,90
Item: 05
Descrição: Matacão, material resultado do desmonte com diâmetro
máximo de 30” (material para britador primário).
Unidade: T
Valor Unitário: R$ 57,00
Item: 06
Descrição: Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel), pedra britada nº
03 - passando na 2” retido na 1”.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 77,95
Item: 07
Descrição: Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação,
material de pulmão diâmetro máximo 5 polegadas.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 67,90
Item: 08
Descrição: Pedrisco limpo – passando na 3/8 retido na 5/16.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 80,00
Item: 09
Descrição: Pedrisco misto – passando no 3/8” ao fundo.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 79,90
Item: 10
Descrição: Pó de pedra – passando na 5/16 ao fundo.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 76,53
Lote: 07
Item: 01
Descrição: Cal hidratada CH-I para argamassas.
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 0,79
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Ata de Registro de Preços n.º 353/19
Empresa: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA.
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Item: 03
Descrição: Cimento portland CPII-32.
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 0,50
Ata de Registro de Preços n.º 355/19
Empresa: GUARANI INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado,
seção retangular 1.50 s 1.50 m (L X A), c =1.00m, e = 20.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 1.800,00
Item: 02
Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado,
seção retangular 2.00 x 2.00 m (L X A), c=1.00m, e = 20c m.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 2.200,00
Item: 03
Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado,
seção retangular 2.50 x 2.50 m (L X A), c=1.00m, e = 20 cm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 2.600,00
Item: 04
Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado,
seção retangular 3.00 x 3.00 m (L X A), c=1.00m, e = 20 cm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 3.000,00
Item: 05
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d= 20 cm para água
pluvial.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 19,50
Item: 06
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 30 cm para água
pluvial.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 20,00
Item: 07
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d= 40 cm para água
pluvial.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 30,00
Item: 08
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d= 50 cm para água
pluvial.
Consumo Estimado Anual: 375
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 42,00

Valor Total: R$ 15.750,00

Item: 09
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d= 60 cm para água
pluvial.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 50,00
Item: 10
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 80 cm para água
pluvial.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 104,38
Item: 11
Descrição: Guia chapéu para boca de lobo padrão.
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 30,46
Item: 12
Descrição: Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 – FCK 25 MPA.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 25,00
Item: 13
Descrição: Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 – FCK 25 MPA.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 22,00
Item: 14
Descrição: Tampa de concreto para boca de lobo padrão.
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 100,00
Item: 15
Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 1.000 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 230,00
Item: 16
Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 1.200 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 350,00
Item: 17
Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 1500 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 600,00
Item: 18
Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 400 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 70,00
Item: 19
Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 600 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 115,00
Item: 20
Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 800 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 180,00
Ata de Registro de Preços n.º 356/19
Empresa: IMEDIATA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA.
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Item: 02
Descrição: Cal para pintura – embalagem de 8 kgs – com fixador.
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 10,80
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Lote: 10
Item: 01
Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado,
seção retangular 1.50 s 1.50 m (L x A), c =1.00m, e = 20.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 1.385,00
Item: 02
Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado,
seção retangular 2.00 x 2.00 m (L x A), c=1.00m, e=20 cm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 2.050,00
Item: 03
Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado,
seção retangular 2.50 x 2.50 m (L x A), c = 1.00 m, e = 20 cm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 2.365,00
Item: 04
Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado,
seção retangular 3.00 x 3.00 m (L x A), c = 1.00 m, e = 20 cm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 2.655,00
Item: 05
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 20 cm para água
pluvial.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 25,00
Item: 06
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 30 cm para água
pluvial.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 27,50
Item: 07
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 40 cm para água
pluvial.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 35,90
Item: 08
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 50 cm para água
pluvial.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 47,00
Item: 09
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 60 cm para água
pluvial.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 62,90
Valor Total: R$ 7.862,50
Item: 10
Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 80 cm para água
pluvial.
Consumo Estimado Anual: 125
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 87,00

Item: 11
Descrição: Guia chapéu para boca de lobo padrão.
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 30,46
Item: 12
Descrição: Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 – FCK 25 MPA.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 32,43
Item: 13
Descrição: Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 – FCK 25 MPA.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 28,15
Item: 14
Descrição: Tampa de concreto para boca de lobo padrão.
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 72,80
Item: 15
Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 1.000 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 268,00
Item: 16
Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 1.200 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 314,25
Item: 17
Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 1.500 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 454,15
Item: 18
Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 400 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 62,10
Item: 19
Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 600 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 121,90
Item: 20
Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 800 mm.
Unidade: M
Valor Unitário: R$ 208,00
Lote: 15
Item: 02
Descrição: Areia media lavada.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 118,11
Item: 03
Descrição: Bica corrida tipo 01 material passando na 3/4 ao fundo.
Unidade: T
Valor Unitário: R$ 53,55
Item: 04
Descrição: Bica corrida tipo 02, material passando na 1 1/4 ao fundo.
Unidade: T

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Item: 05
Descrição: Matacão, material resultado do desmonte com diâmetro
máximo de 30” ( material para britador primário).
Unidade: T
Valor Unitário: R$ 60,00
Item: 06
Descrição: Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel), pedra britada nº
03 - passando na 2” retido na 1”.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 78,00
Item: 07
Descrição: Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação,
material de pulmão diâmetro máximo 5 polegadas.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 69,00
Item: 08
Descrição: Pedrisco limpo – passando na 3/8 retido na 5/16.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 80,40
Item: 09
Descrição: Pedrisco misto – passando no 3/8” ao fundo.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 80,00
Item: 10
Descrição: Pó de pedra – passando na 5/16 ao fundo.
Unidade: M³
Valor Unitário: R$ 79,00
Lote: 16
Item: 01
Descrição: Cal hidratada CH-I para argamassas.
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 0,80
Item: 02
Descrição: Cal para pintura – embalagem de 8 kgs – com fixador.
Unidade: UNID.
Valor Unitário: R$ 11,00
Item: 03
Descrição: Cimento portland CPII-32.
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 0,50
PROCESSO N.º 12.114/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para
manutenção de bens imóveis e vias públicas, destinado ao uso de
diversas secretarias desta prefeitura, com entregas parceladas por um
período de 12 meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/07/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 357/19
Empresa: ARISTIDES PADILHA NETO.
Lote: 01
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Item: 01
Descrição: Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para
binder, com CAP 50/70.
Unidade: Ton
Marca: Usina São Pedro
Valor Unitário: R$ 356,90
Item: 02
Descrição: Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para
pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70.
Unidade: Ton
Marca: Usina São Pedro
Valor Unitário: R$ 357,00
Item: 03
Descrição: Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), para
pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 30/45.
Unidade: Ton
Marca: Usina São Pedro
Valor Unitário: R$ 425,00
Item: 04
Descrição: Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em
pavimentação asfáltica (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS).
Unidade: Kg
Marca: CBAA
Valor Unitário: R$ 4,10
Lote: 02
Item: 05
Descrição: Concreto usinado bombeável classe de resistência c 20, com
brita 0 e 1, Slump = 100 +/ - 20 mm, exclui serviço de bombeamento.
Unidade: m³
Marca: Engemix
Valor Unitário: R$ 315,00
Item: 06
Descrição: Concreto usinado FCK = 25 MPA para perfil extrusado,
Slump 0 + - 1.
Unidade: m³
Marca: Engemix
Valor Unitário: R$ 350,00
PROCESSO N.º 12.789/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 094/19
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 21/07/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 358/19
Empresa: RCV DO BRASIL EIRELI.
Lote: 01
Item: 04
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho P 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

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Valor Unitário: R$ 53,00
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Ata de Registro de Preços n.º 359/19
Empresa: TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI.
Lote: 01

Lote: 10
Descrição: Bateria para motocicleta moto 2,5 A amperes.
Unidade: UN
Marca: Bosch
Valor Unitário: R$ 150,00
Lote: 11
Descrição: Bateria para motocicleta moto TTZ 6 L amperes.
Unidade: UN
Marca: ERBS
Valor Unitário: R$ 144,99
Lote: 12
Descrição: Bateria para motocicleta moto YB 5 L-B amperes.
Unidade: UN
Marca: ERBS
Valor Unitário: R$ 158,99

Item: 01
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho EG 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.
Unidade: UN
Marca: Confort Master
Valor Unitário: R$ 1,85

Lote: 13
Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 4 LBS amperes.
Unidade: UN
Marca: ERBS
Valor Unitário: R$ 137,99

PROCESSO N.º 11.839/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 083/19

Lote: 26
Descrição: Bateria para motocicleta moto TTZ 6 L amperes.
Unidade: UN
Marca: ERBS
Valor Unitário: R$ 144,99

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de baterias,
destinadas ao uso dos veículos leves e pesados de diversas secretarias
desta prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/07/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 360/19
Empresa: CHEVROMAIS – COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS
E LUBRIFICANTES LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Bateria 105 amperes polo positivo HE.
Unidade: UN
Marca: Jupiter
Valor Unitário: R$ 515,00
Lote: 02
Descrição: Bateria 150 amperes polo positivo HD.
Unidade: UN
Marca: Jupiter
Valor Unitário: R$ 690,33

Lote: 14
Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 7 LBS amperes.
Unidade: UN
Marca: ERBS
Valor Unitário: R$ 194,99
Lote: 15
Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 7 LBS.
Unidade: UN
Marca: ERBS
Valor Unitário: R$ 180,00
COTA RESERVADA

Lote: 27
Descrição: Bateria para motocicleta moto YB 5 L-B amperes.
Unidade: UN
Marca: ERBS
Valor Unitário: R$ 158,99
Lote: 28
Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 4 LBS amperes.
Unidade: UN
Marca: ERBS
Valor Unitário: R$ 137,99
Lote: 29
Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 7 LBS amperes.
Unidade: UN
Marca: ERBS
Valor Unitário: R$ 194,99
Lote: 30
Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 7 LBS.
Unidade: UN
Marca: ERBS

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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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.
Unidade: UN
Marca: Tena Confort
Valor Unitário: R$ 1,17
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Ata de Registro de Preços n.º 361/19
Empresa: RONALDO MILANI & CIA LTDA.
COTA PRINCIPAL
Lote: 03
Descrição: Bateria 45 amperes polo positivo VE-VD
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 194,99
Lote: 04
Descrição: Bateria 50 amperes caixa alta.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 230,00
Lote: 05
Descrição: Bateria 60 amperes polo positivo VE-VD
Unidade: UN
Marca: Ampera
Valor Unitário: R$ 279,96
Lote: 06
Descrição: Bateria 80 amperes polo positivo direito e esquerdo.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 410,00
Lote: 07
Descrição: Bateria 90 amperes polo positivo vd; selada sem
manutenção.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 494,96
Lote: 08
Descrição: Bateria 92 amperes polo positivo vd.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 494,95

Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 194,99

Lote: 19
Descrição: Bateria 50 amperes caixa alta.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 230,00
Lote: 20
Descrição: Bateria 60 amperes polo positivo VE-VD.
Unidade: UN
Marca: Ampera
Valor Unitário: R$ 279,96
Lote: 21
Descrição: Bateria 80 amperes polo positivo direito e esquerdo.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 410,00
Lote: 22
Descrição: Bateria 90 amperes polo positivo VD; selada sem
manutenção.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 494,96
Lote: 23
Descrição: Bateria 92 amperes polo positivo VD.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 494,95
Lote: 24
Descrição: Bateria 95 amperes polo positivo; selada sem manutenção.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 494,95
PROCESSO N.º 3.974/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 091/19

Lote: 09
Descrição: Bateria 95 amperes polo positivo; selada sem manutenção.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 494,95

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar
condicionado instalados, destinado ao uso da Secretaria Municipal da
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/07/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

COTA RESERVADA

Ata de Registro de Preços n.º 362/19
Empresa: VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Lote: 16
Descrição: Bateria 105 amperes polo positivo HE.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 493,00
Lote: 17
Descrição: Bateria 150 amperes polo positivo HD.
Unidade: UN
Marca: Marte
Valor Unitário: R$ 638,00
Lote: 18
Descrição: Bateria 45 amperes polo positivo VE-VD.

COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALl e
INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 3 (três) metros.
Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6.000,00
Lote: 02
Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALl e
INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 6 (três) metros.
Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Valor Unitário: R$ 180,00
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Lote: 03
Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALl e
INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 9 (três) metros.
Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4.800,00
COTA RESERVADA
Lote: 04
Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALl e
INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 3 (três) metros.
Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional
Unidade: UN
Lote: 05
Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALl e
INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 6 (três) metros.
Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6.000,00
Lote: 06
Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALl e
INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 9 (três) metros.
Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4.800,00
COTA EXCLUSIVA
Lote: 07
Descrição: Aparelho de ar condicionado, Tipo split, hi-wall e inverter,
18.000 BTU/H com instalação de 3 (três) metros.
Marca: Agratto/ICS18FR4-02 Procedência Nacional
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4.800,00
Lote: 08
Descrição: Aparelho de ar condicionado, Tipo split, hi-wall e inverter,
18.000 BTU/H com instalação de 6 (seis) metros.
Marca: Agratto/ICS18FR4-02 Procedência Nacional
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5.400,00
PROCESSO N.º 16.709/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 110/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de
limpeza e higienização destinado ao uso nas diversas Secretarias da
Prefeitura da Estância de Atibaia, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/07/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 363/19
Empresa: DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 04
Descrição: Fibra para limpeza pesada, fibra para serviços pesados
primeira linha. Produto à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo

unidos por resina à prova de água. tamanho: 102 mm x 260 mm. pacote
com 10 unidades.
Unidade: PT
Marca: Bettanin
Valor Unitário: R$ 2,46
Ata de Registro de Preços n.º 364/19
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 06
Descrição: Saco para lixo preto 50 litros. Resistente, medindo: 63 cm
x 80 cm de altura; pacote com 100 unidades. Peso mínimo por pacote:
2.800 kg; produto normatizado com os padrões da ABNT/NBR 9191
(saco plástico para acondicionamento de lixo); obs. classe 01 de acordo
com a norma ABNT/NBR 9191-2008.
Unidade: PT
Marca: Orlalix
Valor Unitário: R$ 26,88
Ata de Registro de Preços n.º 365/19
Empresa: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Papel higiênico rolo de 300 m, classificação ABNT – classe 1
norma ABNT 15464-10, cor: branca; textura: folha dupla alta qualidade
– gofrado; matéria prima: celulose FC (100% fibras virgens); gramatura
>27 g/m²; medidas: 300 compr. x 10 cm. de largura, embalagens em
fardos coletivos contendo 08 rolos; peso mínimo de: 7,00 kg, índice de
maciez: <8 – conf. norma ABNT NBR 15134; alvura: >85% - ABNT
NBR NM-ISSO 2470; pintas: <5 mm²/m² – ABNT NBR 15134; tempo
de absorção: <5 segundos – ABNT NBR 15004.
Unidade: RL
Marca: Baby Virgem
Valor Unitário: R$ 7,77
COTA RESERVADA
Lote: 02
Descrição: Papel higiênico rolo de 300 m, classificação ABNT –
classe 1 norma ABNT 15464-10, cor: branca; textura: folha dupla alta
qualidade – gofrado; matéria prima: celulose FC (100% fibras virgens);
gramatura >27 g/m²; medidas: 300 compr. x 10 cm. de largura,
embalagens em fardos coletivos contendo 08 rolos; peso mínimo
de: 7,00 kg, índice de maciez: <8 – conf. norma ABNT NBR 15134;
alvura: >85% - ABNT NBR nm-isso 2470; pintas: <5 mm²/m² – ABNT
NBR 15134; tempo de absorção: <5 segundos – ABNT NBR 15004.
Unidade: RL
Marca: Baby Virgem
Valor Unitário: R$ 7,77
PROCESSO N.º 15.842/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 108/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos,
lista 15/2019 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 29/07/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 366/19
Empresa:
CENTERMEDI-COMÉRCIO
HOSPITALARES LTDA

DE

PRODUTOS
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Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6.000,00
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Lote: 21
Descrição: Sinvastatina 10 mg comprimido.
Marca: Pharlab
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,055
Lote: 26
Descrição: Vitaminas do complexo b cápsula ou comprimido.
Marca: Vitamed
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,03
Ata de Registro de Preços n.º 367/19
Empresa: CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI.
Lote: 14
Descrição: Itraconazol 100 mg capsula.
Marca: Neo Química
Unidade: CAP
Valor Unitário: R$ 0,832
Lote: 23
Descrição: Sulfadiazina de prata 1% micronizada creme bisnaga com
50 g.
Marca: Nativita
Unidade: BS
Valor Unitário: R$ 4,299
Ata de Registro de Preços n.º 368/19
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Lote: 01
Descrição: Biperideno 2 mg comprimido.
Marca: Cristália
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,165
Ata de Registro de Preços n.º 369/19
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA.
Lote: 15
Descrição: Lidocaína, cloridrato 10% spray tópico anestésico frasco
com 50 ml.
Marca: Cristália
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 48,91
Lote: 24
Descrição: Sulfato de morfina 10 mg comprimido.
Marca: Cristália
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,38
Ata de Registro de Preços n.º 370/19
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA.
Lote: 11
Descrição: Flunarizina, Dicloridrato 10 mg – Dicloridrato de

Flunarizina ................11,8 mg (equivalente a 10 mg de flunarizina).
Marca: Brainfarma
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,069
Lote: 16
Descrição: Nicotina 14 mg adesivo.
Marca: Glaxo
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,871
Lote: 17
Descrição: Nicotina 21 mg adesivo.
Marca: Glaxo
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,184
Lote: 19
Descrição: Propatilnitrato 10 mg comprimido.
Marca: FQM
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,30
Ata de Registro de Preços n.º 371/19
Empresa: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA.
Lote: 03
Descrição: Clomipramina, Cloridrato 25 mg comprimido.
Marca: EMS
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,70
Ata de Registro de Preços n.º 372/19
Empresa: INDMED HOSPITALAR EIRELI
Lote: 09
Descrição: Dexclorfeniramina 2 mg/5ml xarope frasco com 120ml.
Marca: Natulab
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 1,133
Lote: 25
Descrição: Sulfato ferroso 25 mg/ml solução oral frasco com 30ml.
Marca: Natulab
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 0,763
Ata de Registro de Preços n.º 373/19
Empresa: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Lote: 04
Descrição: Clonazepam 0,5 mg comprimido.
Marca: Geolab
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,077
Lote: 10
Descrição: Fenitoína 100 mg comprimido.
Marca: Hipolabor
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,159
Ata de Registro de Preços n.º 374/19
Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
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Lote: 08
Descrição: Dexametasona creme dermatológico 1% bisnaga com 10 g.
Marca: Green P
Unidade: BS
Valor Unitário: R$ 1,10
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Lote: 20
Descrição: Retinol 50.000 UI + Colecalciferol 10.000 UI solução oral,
gotas, frasco com 10 ml. Colecalciferol Crist. 10.000 UI + Acet. De
Retinol 50.000 UI Sol. Oral gotas fr. 10 ml.
Marca: Takeda Pharma
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 3,76
Ata de Registro de Preços n.º 375/19
Empresa: JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES
LTDA
Lote: 02
Descrição: Claritromicina 500 mg comprimido revestido.
Marca: Medley
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 2,495
Ata de Registro de Preços n.º 376/19
Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Lote: 07
Descrição: Cloridrato de Propafenona 300 mg comprimido revestido.
Marca: Prati-Donaduzzi
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,372
Ata de Registro de Preços n.º 377/19
Empresa: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS –
EIRELI
Lote: 05
Descrição: Clonazepam 2 mg comprimido.
Marca: Geolab
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,062
Lote: 22
Descrição: Sinvastatina 40 mg comprimido.
Marca: Sanval
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,089
PROCESSO N.º 1.319/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 061/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos
(caminhões: pipa, comboio, basculante, carroceria, poli guindaste,
munck, cavalo mecânico, semi reboque prancha e pica galho),
destinados a renovação da frota da Secretaria de Serviços, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/07/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Serviços.
Ata de Registro de Preços n.º 378/19
Empresa: LS BORGESCOMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS
EIRELI
Lote: 12
Descrição: Semireboque tipo semi rebaixado de 03 eixos (para
transporte de máquinas de terraplanagem),acoplamento pescoço

removível. Comprimento total mínimo de 15,70 metros; Com
alargadores laterais; Comprimento da plataforma mínimo de 6,00
metros e largura mínima de3,00 metros, com alargamento para 3,20
mts; Com estrutura longarinas perfil L; Com travessas passantes
perfil U; Viga lateral perfil U; Fechamento da plataforma formando
quadro estrutural; Altura padrão do piso da plataforma em relação ao
solo. Aparelho de levantamento mecânico; Suspensão balancim; Parachoque fixo; Porta estepe horizontal sobre pescoço para 02 pneus;
Acoplamento pescoço removível: Placa traseira de advertência de
largura e comprimento da carreta prancha; Piso da plataforma em
madeira de lei 50 mm dispostas longitudinalmente; Traseira curta
inclinada com piso anti derrapante; Argolas para amarração de carga;
Caixa metálica de ferramentas; Rampa de cantoneira de no mínimo 600
mm com acionamento através do cavalo mecânico; Sistema hidráulico
de levantamento da rampa de acesso; Protetor sobre rodado soldado e
alinhado; Instalação elétrica LED com dispositivo de reconhecimento
instalação pneumático padrão Brasil; Freio a ar comprimido com ABS;
Com 13 rodas 8:25 x 22,5”; Com 13 pneus novos de primeira linha na
medida 295/80R22,5; Para acoplar em Cavalo Mecânico Traçado 6 x 4.
Pintura: Chassi: na cor do fabricante. Diversos: A empresa vencedora
deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco)
dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem.
Treinamento de operação e manutenção; A garantia deve ser de no
mínimo: 01 (Hum) ano, sem limite de quilometragem; Fornecer um
manual de reparação ( ou manutenção) que deverá conter as operações
de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/
ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe
de manutenção da Prefeitura. A entrega técnica deverá ser feita pela
empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia:
Deverá ser de 12 (DOZE) meses da entrega técnica, incluída a reposição
de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05
(cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo
livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Entrega Técnica: No
local determinado pelo Contratante, por técnico especializado, para
transmitir as informações técnicas sobre operação, o emprego, a
manutenção básica e a segurança do equipamento. Duração mínima
da entrega técnica: 16 (dezesseis) horas. Prazo De Entrega: Prazo
de entrega do equipamento (Semireboque) é de 120 (cento e vinte)
dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega
técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da
Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços
da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº
400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de
Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 275.000,00
Ata de Registro de Preços n.º 379/19
Empresa: MERCALF DIESEL LTDA
Lote: 05
Descrição: Caminhão Basculante capacidade 5 m³ (TOCO), conforme
especificação abaixo: Características Técnicas: Gerais: Veículo: novo,
ano de fabricação: ano corrente ou ano da aquisição, motor:turbo
eletrônico à diesel, cilindros: 6, tração: 4 x 2, potência mínima de
230 cv: combustível: diesel, distância de entre eixos: específica para
receber caçamba de 5 m³, câmbio mínimo 06 (seis) marchas à frente
e 01 (uma) à ré: vidros: elétricos com insulfilm, pneus dianteiros:
direcionais sem câmara, pneus traseiros: tipo borrachudo /lameiro
(trativos), medida pneus mínima: 275 x 80 r22.5: freios: ABS,
tacógrafo eletrônico, banco do motorista: com suspensão à ar, vidros:
elétricos, ar condicionado: quente e frio, trava das portas: elétricas com
acionamento remoto, sensor de ré: com sinal sonoro, alarme, rádio:
AM/FM com entrada usb, controle elétrico dos retrovisores, direção:
hidráulica, rodas e pneus sobressalentes, caixa de ferramentas usuais
para manutenção emergencial, equipados com equipamento GPS para
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Lote: 12
Descrição: Hidralazina 25 mg drágea.
Marca: Novartis
Unidade: DR
Valor Unitário: R$ 0,26
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fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para
atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de
operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do equipamento
de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). O caminhão deve
atender os preceitos regulamentares dos orgãos oficiais nacionais de
trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança
(Código de Trânsito Brasileiro, seu regulamento: Lei nº 9.503, de 23 Set
97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção)
que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do
equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de
procedimentos para as equipes de manutenção da Prefeitura; A entrega
técnica deverá ser realizada, por conta da fornecedora, sem ônus para
o comprador. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento
(Caminhão Basculante Toco) é de 120 (cento e vinte) dias após a
assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até
05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A
entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura
da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro
Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de
Frota da Secretaria de Administração.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 288.776,30
Lote: 07
Descrição: Caminhão com Carroceira toda de aço, conforme
especificação abaixo: Características Técnicas: gerais: veículo: novo.
ano de fabricação: ano corrente ou ano da aquisição. motor:turbo
eletrônico à diesel. cilindros: 4. tração: 4 x 2. potência mínima de
156 CV: combustível:diesel. distância entre eixos: que atenda para
equipar com cabine auxiliar podendo ser em fibra ou duro alumínio
para 04 (quatro) pessoas e carroceria de toda de aço, atendendo as
normas da legislação vigente. câmbio mínimo 05 (cinco) marchas
à frente e 01 (uma) à ré: vidros: elétricos com insulfilm. pneus
dianteiros: direcionais sem câmara. pneus traseiros: tipo borrachudo /
lameiro (trativos). medida pneus mínima: 235 x 75 R17.5: freios: abs.
tacógrafo eletrônico. banco do motorista: com suspensão à ar. vidros:
elétricos. ar condicionado: quente e frio. trava das portas: elétricas com
acionamento remoto. sensor de ré: com sinal sonoro. alarme. rádio:
am/fm com entrada usb. controle elétrico dos retrovisores. direção:
hidraúlica. rodas e pneus sobressalentes. caixa de ferramentas usuais
para manutenção emergencial. equipados com equipamento GPS
para localização e monitoramento (somente instalado. cabine auxiliar
podendo ser em fibra ou duro alumínio para 04 (quatro) pessoas, na
cor branco, instalada. acessórios: Jogos de tapetes. literatura: Deverão
acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual
do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças
(catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na
direção ou similar. pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do
fabricante. Carroceria: na cor branco. diversos: A empresa vencedora
deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco)
dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem.
Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica
do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado).
A garantia deve ser de no mínimo: 01(hum) ano, sem limite de
quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da
marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares
dos orgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à
iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro,
seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um
manual de reparação ( ou manutenção) que deverá conter as operações
de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou
fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de
manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade
com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por
Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa
fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. garantia: Deverá ser
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localização e monitoramento (somente instalado) Acessórios: Jogos
de tapetes Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes
manuais em português: Manual do proprietário; Manual de operação e
manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços);
Manual de segurança na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor
branco; Chassi: na cor do fabricante. Diversos: A empresa vencedora
deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco)
dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem.
Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica
do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis ) horas ( com certificado).
A garantia deve ser de no mínimo: 01 (Um) ano, sem limite de
quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da
marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares
dos orgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à
iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro,
seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um
manual de reparação ( ou manutenção) que deverá conter as operações
de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou
fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de
manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade
com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por
Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa
fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser
de 12 (DOZE) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças
e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco)
primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de
óleo, filtro e mão de obra o comprador. Especificação Da Caçamba: Para
transporte de materiais diversos a granel com descarga por escoamento
livre. Estado do Equipamento. Zero hora de funcionamento ( novo).
Composição Básica: Volume mínimo de 05 m³ (observar o volume da
caçamba, que deve estar relacionado diretamente ao peso operacional
do caminhão). Peso aproximado de 1.700 kg. Soldadura geral pelo
processo MIG, exceto os pontos que, na impossibilidade, deverão
ser utilizados eletrodos de alta resistência. Construída em chapa
de alta resistência para trabalhos severos, com dureza aproximada:
mínimo de 150 HB (hardness Brinell-medida de dureza do material).
Todas as articulações com engraxadeiras para lubrificação. Proteção
de cabine. No mínimo 02 (dois) faróis de iluminação para serviços
noturnos. Estrutura mínima de 07 costelas de reforço construído em
aço estrutural de perfil em “U”.Fundo reforçado em chapa de alta
resistência: no mínimo de 1/4 de espessura; Frente e lateral em chapa
de alta resistência: no mínimo de 3/16 de espessura; Articulação de
caixa reforçada em chapa de alta resistência com no mínimo de 3/8 de
espessura; Sistema hidráulico com tomada de força multiplicadora e
bomba hidráulica com pressão mínima de 200 Kgf, fluxo mínimo de
85 litros / minuto à 1000 RPM na bomba; Cilindro hidráulico único
para basculamento da caçamba, posicionado frontalmente a caçamba,
com ação direta. Reservatório do hidráulico com capacidade mínima
de 40 litros e visor de nível. Ângulo mínimo de basculamento de 55º
em aproximadamente 1800 RPM; Para-barro com cobertura de pneus;
Instalações elétricas necessárias conforme normas estabelecidas pelo
CONTRAN. Acessórios: Caixa de ferramentas, com ferramental
apropriado para manutenção de 1º escalão. Lameiros metálicos com
borracha, ganchos de amarração, caixa metálica de ferramentas
e para-choque traseiro conforme normas DENATRAN. Deverão
acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual
do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças
(catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na
direção ou similar. Garantia: A garantia concedida por intermédio de
certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 12 (Doze) meses
da entrega técnica, incluída a reposição de serviços, sem limites de
horas trabalhadas. Pintura: Cabine na cor BRANCO. Chassi: na cor
do fabricante. Caçamba na cor: branco. Superfícies Antiderrapantes:
Nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços),plataformas, pedais,
degraus, rampas e pisos em geral, deverá ser colocado um composto
antiderrapante DOD-C-24667.Diversos: A empresa vencedora deverá
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de 12(doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças
e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco)
primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de
óleo, filtro e mão de obra o comprador. especificação da carroceria:
Para transporte de materiais diversos a granel tipo carga seca, tampas
laterais e traseira móvel, travessas reforçadas para transporte de
equipamentos de engenharia, de construção e diversos. Confeccionada
em metal, com travessas e assoalho reforçado para transporte em geral.
Tamanho mínimo de 5,00 mts de comprimento e mínimo de 2,50 mts
de largura. estado da carroceria: (nova). garantia:A garantia concedida
por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima de
12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de serviços,
sem limites de horas trabalhadas. pintura: Carroceria na cor: branco.
Deverão ser coladas faixas refletivas nas laterais e para choque traseiros,
de acordo com normas de trânsito do CTB. prazo de entrega: Prazo de
entrega do equipamento (Caminhão Carroceria) é de 120 (cento e vinte)
dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega
técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. local da
entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços
da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº
400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de
Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 236.000,00
Lote: 13
Descrição: Caminhão Poli-Guindaste Tipo Mesa para transporte de 02
(duas) caçambas estacionárias DE 5 M³, conforme especificação abaixo:
Características Técnicas: Gerais: Veículo: Novo. Ano De Fabricação:
Ano Corrente Ou Ano Da Aquisição. Motor: Turbo Eletrônico À Diesel.
Cilindros: 6. Tração: 4 X 2. Potência Mínima De 230 Cv: Combustível:
Diesel. Distância De Entre Eixos: Específica Para Transporte De 02
(DUAS) Caçambas Estacionárias De 5 M³. Câmbio Mínimo 06 (Seis)
Marchas À Frente E 01 (Uma) À Ré: Vidros: Elétricos Com Insulfilm.
Pneus Dianteiros: Direcionais Sem Câmara. Pneus Traseiros: Tipo
Borrachudo/LAMEIRO (Trativos). Medida Pneus Mínima: 275 X 80
R22.5: Freios: Abs. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do Motorista: Com
Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E Frio.
Trava Das Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto. Sensor De
Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada USB.
Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidraúlica. Rodas E
Pneus Sobresalentes. Caixa De Ferramentas Usuais Para Manutenção
Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para Localização e
Monitoramento. Acessórios: Jogos de tapetes. Para-choque traseiro
conforme normas do DENATRAN. Literatura: Deverão acompanhar
o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do
proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças
(catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na
direção ou similar Pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do
fabricante. Caçamba: na cor branco. Diversos: A empresa vencedora
deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco)
dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem.
Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica
do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado).
A garantia deve ser de no mínimo: 02 (dois) anos, sem limite de
quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da
marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares
dos orgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à
iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro,
seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um
manual de reparação ( ou manutenção) que deverá conter as operações
de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou
fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de
manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade
com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por
Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa

fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser
de 12 (Doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças
e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco)
primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre
de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Especificação Do PoliGuindaste: Com capacidade de içamento de 8 toneladas, para 02
(Duas) caçambas estacionárias de 5 m³. Estrutura em aço 1010/20.
Eixos e buchas em aço 1045. Sistema hidráulico para içamento,
basculamento e transportes de caçamba estacionária de 5 m³. Equipado
com patolas hidráulicas de acionamento individual. Com pintura de
fundo e acabamento em PU (poliuretano), na cor branco. Com protetor
lateral conforme resolução CONTRAN 323/09. Kit de sinalizadores
laterais em led conforme resolução CONTRAN 227/07. Duas caixas
para ferramenta e corote Acessórios: Deverão acompanhar o caminhão,
os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual
de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de
oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Garantia:
A garantia concedida por intermédio de certificado, com prazo de
garantia técnica mínima de 24 (vinte e quatro) meses da entrega técnica,
incluída a reposição de serviços, sem limites de horas trabalhadas.
Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica
local com prazo de até 05 (cinco) dias para atendimento, sem ônus de
deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção
por ocasião da entrega técnica do equipamento de no mínimo 16
(dezesseis) horas (com certificado). O caminhão deve atender os
preceitos regulamentares dos orgãos oficiais nacionais de trânsito nos
aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código
de Trânsito Brasileiro, seu regulamento: Lei nº 9.503, de 23 Set 97
e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção)
que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do
equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de
procedimentos para as equipes de manutenção da Prefeitura; A entrega
técnica deverá ser realizada, por conta da fornecedora, sem ônus para
o comprador. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento
(Caminhão Poli-Guindaste) é de 120 (cento e vinte) dias após a
assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até
05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A
entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura
da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro
Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de
Frota da Secretaria de Administração.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 319.266,60
Ata de Registro de Preços n.º 380/19
Empresa: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Lote: 02
Descrição: Caminhão Pipa 8.000 Litros. Caminhão para transporte de
água, tanque com capacidade para 8.000 litros, conforme especificação
abaixo: Características Técnicas: Gerais: Veículo: Novo. Ano De
Fabricação: Ano Corrente Ou Ano Da Aquisição. Motor: Turbo
Eletrônico À Diesel. Cilindros: 6. Tração: 4 X 2. Potência Mínima De
230 Cv: Combustível: Diesel. Distância De Entre Eixos: Específica
Para Receber Tanque De 8.000 Litros. Câmbio Mínimo 06 (seis)
Marchas À Frente E 01 (uma) À Ré: Vidros: Elétricos Com Insulfilm.
Pneus Dianteiros: Direcionais Sem Câmara. Pneus Traseiros: Tipo
Borrachudo /LAMEIRO (TRATIVOS). Medida Pneus Mínima: 275 X
80 R22.5: Freios: Abs. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do Motorista:
Com Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E
Frio. Trava Das Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto. Sensor
De Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada Usb.
Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidraúlica. Rodas E
Pneus Sobresalentes. Caixa De Ferramentas Usuais Para Manutenção
Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para Localização E
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Monitoramento (Somente Instalado). Acessórios: Jogos de tapetes.
Para-choque traseiro conforme normas do Denatran. Literatura:
Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português:
Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de
peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança
na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor Branco. Chassi: na cor do
fabricante. Tanque na cor branco. Diversos: A empresa vencedora
deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco)
dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem.
Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica
do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). A
garantia deve ser de no mínimo: 01(Um) ano, sem limite de
quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da
marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares
dos orgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à
iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro,
seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um
manual de reparação ( ou manutenção) que deverá conter as operações
de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou
fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de
manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade
com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por
Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa
fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser de
12 (DOZE) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e
execução de serviços, sem limite de quilometragem. Especificação Do
Tanque Para Transporte De Água: Caracterização: Transporte de água.
Dimensões compatíveis ao caminhão e a capacidade volumétrica de
8.000 litros de água. Acabamento interno com jato abrasivo até o metal
quase branco, devendo ser aplicado 02 (duas) demãos de tinta de
proteção compatível ao transporte de água. Acabamento externo com
jato abrasivo até o metal quase branco, devendo ser aplicado 01 (uma)
demão de fundo anti corrosivo. Secção transversal semi-elíptica em
chapas de aço carbono ABNT 1010, soldados com eletrodos especiais
de alta penetração, com espessura de parede mínima de 3/16” (4,76mm),
A parte superior do tanque deve possuir chapa antiderrapante e dotado
de grades tubulares de 1/2”; Ser dotado de quebra ondas com
espaçamento máximo de 1200mm entre si com passagens intercaladas
de 450mm; Tratamento anticorrosivo adequado ao transporte e
armazenamento de água; Ser dotado de drenos e respiros apropriados;
Boca de inspeção no mínimo,01 (um) para compartimento, com
diâmetro igual ou superior a 450mm, com tampa de alumínio, com
dispositivo de fechamento e travamento e, em seu centro, bocal de
carregamento, com diâmetro de 3”, com tampa e dispositivo de
fechamento e travamento; O esvaziamento/ descarga do tanque deve
ser realizado por meio de uma saída com diâmetro de 1” localizada na
parte traseira; A drenagem de ser realizada por meio de uma saída de 2”
com registro, na parte inferior do tanque. A bomba, do tipo
autoescorvante com mancal duplo, deve ser acionada pela tomada de
força do veículo e permitir o recalque de água de um ponto de
suprimento externo em um nível inferior ao tanque do caminhão e,
também do tanque para o reservatório externo em nível mais elevado.
Deve possuir capacidade de 34.000 l/h a 1.750 rpm, com pressão
mínima de 16 mca., altura manométrica total de 35 metros e permitir
sucção de no mínimo 6 m (abaixo), em relação ao plano horizontal de
referência (PHR),situado no eixo de tomada de sucção da bomba; A
bomba deve ser instalada no chassi do veículo, sobre uma plataforma
instalada entre a cabine e o tanque, protegidos por uma cobertura em
chapa de aço, com tratamento e pintura nas mesmas especificações do
tanque; A rotação (fluxo) da bomba deverá ser controlada por um
acelerador manual instalado no painel de instrumentos do caminhão.
Possui sistema de irrigação tipo rabo de pavão. Possui sistema de
irrigação tipo chuveiro, com acionamento pneumático. Possui canhão
de água na parte superior do tanque. Acessórios: Tubulação de conexão
entre o tanque e a bomba deve ser de material flexível de comprovada
resistência a corrosão, com diâmetro mínimo de 3”. 01 (um) registro

para sucção, diâmetro 3”. 01 (uma) mangueira com espiral interno de
diâmetro 3”, equipada com adaptadores, abraçadeira e válvula de pé
tipo filtro, comprimento mínimo de 6 metros para utilização na linha de
sucção, devidamente acondicionada para o transporte; 01 (uma) barra
de irrigação, com diâmetro de 2”, com furos de 1/8” e tampões nas
extremidades, instalada na parte posterior do veículo, dotada de um
registro de fechamento rápido e comando pneumático de operação no
interior da cabine. Passadiço em chapa de aço nº 10 na parte posterior
e antiderrapante em toda a extensão do tanque; 01 (uma) escada do tipo
“marinheiro” com degraus antiderrapantes para acesso à parte superior
do tanque, localizada na parte traseira do veículo. Porta estepe, montado
de preferência no lado esquerdo do caminhão, acima da longarina e de
maneira que não interfira nas operações. Para lamas traseiros em chapa
de aço nº 12 com nervuras de reforço, fixadas à carroceria por
intermédio de parafusos, porcas de torque, arruelas lisas, auxiliadas por
duas escoras de reforço em cada para lamas. Diversos: Deverão
acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual
do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças
(catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na
direção ou similar. Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco)
dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem.
Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica
do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado), pela
fabricante ou representante qualificado e autorizado, no local de entrega
indicado pelo comprador. Pintura: Tanque na cor branco. Observações:
O caminhão deve estar em conformidade com o PROCONVE
6-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores.
O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares dos orgãos
oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação,
sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu
Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções)Toda a documentação
escrita, ou meio eletrônico, deverá ser fornecida na Língua Portuguesa.
As dimensões do reservatório (tanque) e os pesos máximos admissíveis
sobre os eixos do caminhão, não poderão ultrapassar os requisitos
definidos nas normas do fabricante do chassi para uso fora da estrada
observando o seguinte: Inscrições regulamentares e visíveis de acordo
com a legislação para veículos de transporte de cargas, estas de acordo
com a especificação da pintura definitiva. Os demais ítens técnicos não
constantes nesta especificação devem atender a norma técnica ABNTNB 212, que trata sobre requisitos mínimos para o projeto e construção
de carros tanque motorizados. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do
equipamento (Caminhão Tanque) é de 120 (cento e vinte) dias após a
assinatura do contrato de fornecimento. Local Da Entrega: A entrega
deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da
Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim
Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da
Secretaria de Administração.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 303.300,00
Lote: 03
Descrição: Caminhão Comboio Lubrificação e Abastecimento.
Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento, conforme
especificação abaixo: Características Técnicas: Gerais: Veículo: Novo.
Ano De Fabricação: Ano Corrente Ou Ano Da Aquisição. Motor:Turbo
Eletrônico À Diesel. Cilindros: 4. Tração: 4 X 2. Potência Mínima De
156 Cv: Combustível: Diesel. Distância De Entre Eixos Mínima De
3900 Mm. Câmbio Mínimo 05 (Cinco) Marchas À Frente E 01 (Uma)
À Ré: Vidros: Elétricos Com Insulfilm. Pneus Dianteiros: Direcionais
Sem Câmara. Pneus Traseiros: Tipo Borrachudo /LAMEIRO (Trativos).
Medida Pneus Mínima: 235 X 75 R17.5: Freios: Abs. Tacógrafo
Eletrônico. Banco Do Motorista: Com Suspensão À Ar. Vidros:
Elétricos. Ar Condicionado: Quente E Frio. Trava Das Portas: Elétricas
Com Acionamento Remoto. Sensor De Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme.
Rádio: Am/Fm Com Entrada Usb. Controle Elétrico Dos Retrovisores.
Direção: Hidráulica. Rodas E Pneus Sobresalentes. Caixa De
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Ferramentas Usuais Para Manutenção Emergencial. Equipados Com
Equipamento Gps Para Localização E Monitoramento (Somente
Instalado). Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes
manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e
manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços);
Manual de segurança na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor
branco. Chassi: na cor do fabricante Tanque na cor do fabricante.
Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica
local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de
deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção
por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis)
horas (com certificado). A garantia deve ser de no mínimo: 01 (um)
ano, sem limite de quilometragem As 05 (cinco) primeiras revisões
serão por conta da marca licitada. O caminhão deve atender aos
preceitos regulamentares dos orgãos oficiais nacionais de trânsito nos
aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código
de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e
Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que
deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do
equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de
procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. O caminhão
deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de
Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. A entrega
técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus para
o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (Doze) meses da entrega
técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem
limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por
conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o
comprador. Especificação Do Comboio De Lubrificação E
Abastecimento: Caracterização: Estado do Equipamento. Zero hora de
funcionamento ( novo). Conjunto completo para abastecimento de óleo
diesel ( biodiesel), equipado com medidor e totalizador em litros
inviolável, mangueira com cinco metros de comprimento, bico de
descarga e suporte para enrolar a mangueira. Conjunto para água
composto por bomba centrífuga, carretel com mangueira de 10 metros
de comprimento e registro. 02 (dois) extintores de incêndio de 06 kg
com suporte. Possuir tanque de abastecimento de óleo diesel de 2.000
litros, com dois compartimentos de 1.000 litros cada, para combustíveis
distintos. No mínimo 02 (dois) faróis de iluminação para serviços
noturnos. Possuir um tanque de armazenamento de água para lavagem
do equipamento e do caminhão. Possuir um tanque de armazenamento
de líquido de arrefecimento para aplicação em equipamento e caminhão.
Conjunto complementar de acessórios composto de: bomba manual
para graxa, seringa para sucção de óleo usado, pulverizador, bico de ar
para limpeza, bico para encher pneus, almotolia, chave de bujão,
adaptador para lubrificação de cruzetas, acoplador para lubrificação de
máquinas diversas. Todos os lubrificantes devem ser enclausurados em
módulos separados, com finalidade de evitar a contaminação dos
mesmos. As propulsoras pneumáticas que movimentam os lubrificantes
devem ser acionadas em gabinete isolado, evitando a sua manipulação.
O sistema de acionamento de compressor e bomba para óleo diesel e da
via caixa de câmbio do veículo, através da tomada de força com
acionamento pneumático. Sistema de fixação do implemento ao chassi
projetado com a finalidade da não formação de trincas. Cálculo de
engenharia buscando a melhor distribuição de carga sobre o chassi
fornecido para a implementação. Projeto vistoriado por orgão
autorizado pelo INMETRO, para transporte de cargas perigosas.
Medidores eletrônicos para controle de consumo de óleos lubrificantes.
Duplo sistema de filtragem de óleo diesel. Diversos: Deverão
acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual
do proprietário Manual de operação e manutenção; Manual de peças
(catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na
direção ou similar. Manuais de Literatura Técnica. Os seguintes ítens
deverão ser fornecidos pela fabricante, por veículo, em Língua
Portuguesa: Manual de operação dos equipamentos contidos no baú;
Manual de reparação (manutenção) dos equipamentos contendo

instruções, procedimentos de manutenção e reparação, seqüência de
operações, ilustrados por fotografias ou desenhos, sendo desejável
também o fornecimento em meio eletrônico; Manual de rede de
concessionárias autorizadas; Catálogo de peças de reposição e
acessórios com os respectivos números de especificações do fabricante
e nomenclatura das peças; O fornecimento desses ítens devem ser no
mínimo, em meio eletrônico e editado em catálogo; Assistência técnica
local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de
deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção
por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis)
horas (com certificado), pela fabricante ou representante qualificado e
autorizado, no local de entrega indicado pelo comprador. Pintura:
Cabine na cor branco. Chassi: na cor do fabricante Equipamentos de
lubrificação e abastecimento na cor: branco. Superfícies Antiderrapantes:
Nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços),plataformas, pedais,
degraus, rampas e pisos em geral, deverá ser colocado um composto
antiderrapante DOD-C-24667 Entrega Técnica: A entrega técnica
deverá ser realizada pelo fabricante ou representante qualificado e
autorizado, no local indicado pelo comprador, a fim de transmitir
informações técnicas relativas a operação, manutenção e segurança do
veículo. Garantia: A garantia concedida por intermédio de certificado,
com prazo de garantia técnica mínima de 12 (Doze) meses, carroceria
tipo comboio e equipamentos contidos na melosa, contra defeitos de
fabricação. Montagem e funcionamento decorrentes de desgastes
prematuros durante a operação e o emprego em condições normais, a
contar da data do recebimento definitivo do material pelo usuário final.
As despesas com deslocamento e hospedagem correrão por conta da
contratada. Observações: Os equipamentos devem estar em
conformidade com o PROCONVE-Programa de Controle de Poluição
de Ar por Veículos Automotores. Equipamentos devem estar em
conformidade, no que for aplicável, com as legislações pertinentes
relativas aos orgãos normativos e ambientais brasileiros. Toda
documentação escrita, ou em meio eletrônico, deverá ser fornecida na
Língua Portuguesa. Treinamento: O fornecedor ou o representante
autorizado deverá apresentar o calendário de cursos/estágios de
operação técnica, manutenção e técnica de emprego da carroceria tipo
baú e do ferramental nela instalado a serem ministrados, sem custo
adicional ao Contratante. Este treinamento dever´´a ser ministrado para
um número mínimo de 02 (dois) e no máximo de 04 (quatro) usuários
finais do equipamento. O fabricante ou representante autorizado deverá
disponibilizar cursos dos componentes do equipamento para no mínimo
05 (cinco) usuários / pessoal de manutenção da Contratante, no local
onde o fornecedor designar, sendo que eventuais custos de deslocamento
(transporte, alimentação e hospedagem) dos instruendos serão por
conta do fornecedor. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do
equipamento (Caminhão Comboio de Lubrificação e Abastecimento) é
de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento.
Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de
Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca
Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do
Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 300.000,00
Lote: 08
Descrição: Caminhão Cabine Dupla com Caçamba de 3 m³ com
abertura lateral, conforme especificação abaixo: Características
Técnicas: Gerais: Veículo: Novo. Ano De Fabricação: Ano Corrente
Ou Ano Da Aquisição. Motor:Turbo Eletrônico À Diesel. Cilindros:
4. Tração: 4 X 2. Potência Mínima De 156 Cv: Combustível: Diesel.
Distância Entre Eixos: Que Atenda Para Equipar Caminhão Cabine
Dupla Com Caçamba De Abertura Lateral De 3 M³. Câmbio Mínimo
05 (Cinco) Marchas À Frente E 01 (Uma) À Ré: Vidros: Elétricos Com
Insulfilm. Pneus Dianteiros: Direcionais Sem Câmara. Pneus Traseiros:
Tipo Borrachudo /LAMEIRO (Trativos). Medida Pneus Mínima: 235
X 75 R17.5: Freios: Abs. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do Motorista:
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após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A entrega deverá
ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de
Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob
a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria
de Administração.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 292.500,00
Lote: 09
Descrição: Caminhão tipo Munk, conforme especificação abaixo:
Características Técnicas: Gerais: Veículo: Novo Ano De Fabricação:
Ano Corrente Ou Ano Da Aquisição. Motor: Turbo Eletrônico À
Diesel. Cilindros: 6. Tração: 4 X 2. Potência Mínima De 230 Cv:
Combustível: Diesel. Distância Entre Eixos: Que Suporte A Instalação
Do Equipamento Munck E Carroceria Metálica, Atendendo As Normas
Da Legislação Vigente. Câmbio Mínimo 06 (seis) Marchas À Frente
E 01 (uma) À Ré: Vidros: Elétricos Com Insulfilm Pneus Dianteiros:
Direcionais Sem Câmara. Pneus Traseiros: Tipo Borrachudo /
LAMEIRO (trativos). Medida Pneus Mínima: 275 X 80 R22.5: Freios:
Abs. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do Motorista: Com Suspensão À
Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E Frio. Trava Das
Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto. Sensor De Ré: Com Sinal
Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada Usb. Controle Elétrico
Dos Retrovisores. Direção: Hidraúlica. Rodas E Pneus Sobresalentes.
Caixa De Ferramentas Usuais Para Manutenção Emergencial.
Equipados Com Equipamento Gps Para Localização E Monitoramento
(Somente Instalado). Acessórios: Jogos de tapetes. Para-choque
traseiro conforme normas do DENATRAN. Sistema pneumático de
levantamento do munk. Literatura: Deverão acompanhar o caminhão,
os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual
de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de
oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar Pintura:
Cabine na cor branco. Chassi: na cor do fabricante. Carroceria: na cor
branco. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência
técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento,
sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação
e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no
mínimo 16 (dezesseis) horas(com certificado). A garantia deve ser de
no mínimo: 01(um) ano, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco)
primeiras revisões serão por conta da marca licitada. O caminhão deve
atender aos preceitos regulamentares dos orgãos oficiais nacionais de
trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança
(Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set
97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção)
que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do
equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de
procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. O caminhão
deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de
Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. A entrega
técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus
para o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (doze) meses da entrega
técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem
limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por
conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o
comprador. Especificação Da Carroceria: Para transporte de materiais
diversos a granel tipo carga seca, tampas laterais e traseira móvel,
travessas reforçadas para transporte de equipamentos de engenharia,
de construção e diversos. Confeccionada em Madeira / metálica, com
travessas e assoalho reforçado para transporte em geral. Estado Da
Carroceria: (Nova). Garantia: A garantia concedida por intermédio de
certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 12 (doze) meses da
entrega técnica, incluída a reposição de serviços, sem limites de horas
trabalhadas. pintura: Carroceria na cor: branco. Deverão ser coladas
faixas refletivas nas laterais e para choque traseiros, de acordo com
normas de trânsito do CTB. Característica Do Munk: Movimento de
carga útil mínimo: 5.000 Kgf/m. Alcance mínimo vertical: 8.000 mm.
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Com Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E
Frio. Trava Das Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto. Sensor
De Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada Usb.
Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidraúlica. Rodas E
Pneus Sobresalentes. Caixa De Ferramentas Usuais Para Manutenção
Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para Localização E
Monitoramento (Somente Instalado). Acessórios: Jogos de tapetes.
Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em
português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção;
Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual
de segurança na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor branco.
Chassi: na cor do fabricante. Carroceria: na cor branco. Especificação
Da Caçamba: Para transporte de materiais diversos a granel com
descarga por escoamento livre e abertura lateral da caçamba. Estado do
Equipamento. COMPOSIÇÃO BÁSICA: Volume de 3,0 m³ (observar
o volume da caçamba, que deve estar relacionado diretamente ao peso
operacional do caminhão). Soldadura geral pelo processo MIG, exceto
os pontos que, na impossibilidade, deverão ser utilizados eletrodos de
alta resistência. Construída em chapa de alta resistência para trabalhos
severos, com dureza aproximada: mínimo de 150 HB (hardness
Brinell-medida de dureza do material). Todas as articulações com
engraxadeiras para lubrificação. Proteção de cabine. No mínimo 02
(dois) faróis de iluminação para serviços noturnos. Estrutura mínima
de 07 costelas de reforço construído em aço estrutural de perfil em
“U”; Fundo reforçado em chapa de alta resistência: no mínimo de 1/4
de espessura; Frente e lateral em chapa de alta resistência: no mínimo
de 3/16 de espessura; Articulação de caixa reforçada em chapa de alta
resistência com no mínimo de 3/8 de espessura; Sistema hidráulico
com tomada de força multiplicadora e bomba hidráulica com pressão
mínima de 200 Kgf, fluxo mínimo de 85 litros / minuto à 1000 RPM
na bomba; Cilindro hidráulico único para basculamento da caçamba,
posicionado frontalmente a caçamba, com ação direta. Reservatório
do hidráulico com capacidade mínima de 40 litros e visor de nível.
Ângulo mínimo de basculamento de 55º em aproximadamente 1800
RPM; Para-barro com cobertura de pneus; Instalações elétricas
necessárias conforme normas estabelecidas pelo Contran. Acessórios:
Caixa de ferramentas, com ferramental apropriado para manutenção de
1º escalão. Lameiros metálicos com borracha, ganchos de amarração,
caixa metálica de ferramentas e para-choque traseiro conforme normas
Denatran Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em
português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção;
Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de
segurança na direção ou similar. Garantia: A garantia concedida por
intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 12
(doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de serviços, sem
limites de horas trabalhadas. Pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na
cor do fabricante. Caçamba na cor: Branco. Superfícies Antiderrapantes:
Nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços),plataformas, pedais,
degraus, rampas e pisos em geral, deverá ser colocado um composto
antiderrapante DOD-C-24667. Diversos: A empresa vencedora
deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco)
dias para atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem.
Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega
técnica do equipamento de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com
certificado). O caminhão deve atender os preceitos regulamentares
dos orgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à
iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu
regulamento: Lei nº 9.503, de 23 Set 97 e Resoluções); Fornecer um
manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações
de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou
fotografias, que servirão de guia de procedimentos para as equipes de
manutenção da Prefeitura; A entrega técnica deverá ser realizada, por
conta da fornecedora, sem ônus para o comprador. Prazo De Entrega:
Prazo de entrega do equipamento (Caminhão com caçamba de 3 metros
e cabine auxiliar) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do
contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco) dias
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Alcance mínimo horizontal: 2.000 mm. Capacidade Mínima de Carga:
600 Kg. Acionamento de Comando Hidraúlico unilateral. Ângulo de
Giro 360º. Peso mínimo do Equipamento: 1.300kg. Pressão de trabalho
mínimo : 190 Kgf/cm². Espaço p/ fixação no Chassi Máximo: 1300
mm. Patolamento Total mínimo: 4800 mm. Acionamento das patolas
dianteira e traseiras totalmente hidráulico. Patolas na parte traseira do
veículo Sub chassi reforçado, para evitar quebras. Acionamento da
tomada de força pneumático. Com cesto elevatório para acoplar, que
atenda a legislação vigente. Pintura: Munk: na cor branco. Diversos: A
empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo
de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento
e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da
entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com
certificado). A garantia deve ser de no mínimo: 01 (um) ano, sem limite
de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da
marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares
dos orgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à
iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro,
seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um
manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações
de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou
fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de
manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade
com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por
Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa
fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser
de 12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças
e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco)
primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre
de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Entrega Técnica: No
local determinado pelo Contratante, por técnico especializado, para
transmitir as informações técnicas sobre operação , o emprego, a
manutenção básica e a segurança do equipamento. Duração mínima
da entrega técnica: 16 (dezesseis) horas. Prazo De Entrega: Prazo de
entrega do equipamento (Caminhão Munk) é de 120 (cento e vinte)
dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega
técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da
Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços
da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº
400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de
Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 404.900,00
Lote: 10
Descrição: Cavalo Mecânico, conforme especificação abaixo:
Características Técnicas: Veículo: Novo Ano De Fabricação: Ano
Corrente Ou Ano Aquisição. Motor:Turbo Eletrônico Diesel.
Cilindros:6. Tração: 6 X 4. Potência Mínima: 400 Cv. Combustível:
Diesel.Câmbio: Manual Ou Automátizado/Automático. Vidros:
Elétricos Com Insulfilm. Pneus Dianteiros:Tipo Radial. Pneus
Traseiros: Tipo Borrachudo /LAMEIRO (TRATIVOS). Freio: Abs.
Freio Adcional. Tomada De Força Para Acionamento Da Rampa
Hidráulica Do Semi Reboque De 03 (três) Eixos. Peso Bruto Total
Combinado (PBTC): Mínimo 60.000 Kg. Capacidade Máxima De
Tração (CMT): Mínimo: 60.000 Kg. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do
Motorista: Com Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado:
Quente E Frio. Trava Das Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto.
Sensor De Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com
Entrada Usb. Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidraúlica.
Rodas E Pneus Sobresalentes. Caixa De Ferramentas Usuais Para
Manutenção Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para
Localização E Monitoramento (SOMENTE Instalado). Acessórios:
Jogos de tapetes. Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os
seguintes manuais em português: Manual do proprietário Manual de
operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina

(serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Pintura: Cabine
na cor branco. Chassi: na cor do fabricante. Diversos: A empresa
vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de
até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e
hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da
entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com
certificado). A garantia deve ser de no mínimo: 01(um) ano, sem limite
de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da
marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares
dos orgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à
iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro,
seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um
manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações
de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou
fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de
manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade
com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por
Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa
fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser
de 12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças
e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco)
primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre
de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Entrega Técnica: No
local determinado pelo Contratante, por técnico especializado, para
transmitir as informações técnicas sobre operação , o emprego, a
manutenção básica e a segurança do equipamento. Duração mínima
da entrega técnica: 16 (dezesseis) horas Prazo De Entrega: Prazo de
entrega do equipamento (Cavalo Mecânico) é de 120 (cento e vinte)
dias após a assinatura do contrato de fornecimento ou autorização
de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco) dias após o
recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer
no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia,
sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a
supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de
Administração.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 400.000,00
Ata de Registro de Preços n.º 381/19
Empresa: TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E
MOTORES LTDA
Lote: 04
Descrição: Caminhão Basculante (Traçado), conforme especificação
abaixo: Características Técnicas: Gerais: Veículo: Novo. Ano De
Fabricação: Ano Corrente Ou Ano Da Aquisição. Motor: Turbo
Eletrônico À Diesel. Cilindros: 6. Tração: 6 X 4. Potência Mínima
De: 275cv. Combustível: Diesel. Distância De Entre Eixos: Especifica
Para Receber Caçamba De 12 M³. Âmbio Mínimo: 08 (oito) Marchas
À Frente E 01 (uma) À Ré. Vidros: Elétricos Com Insulfilm.
Pneus Dianteiros: Direcionais Sem Câmara. Pneus Traseiros: Tipo
Borrachudo /Lameiro (Trativos). Medida Pneus Mínima: 275 X 80
R22.5. Freios: Abs. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do Motorista: Com
Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E Frio.
Trava Das Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto. Sensor De
Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada Usb.
Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidraúlica. Rodas E
Pneus Sobresalentes. Caixa De Ferramentas Usuais Para Manutenção
Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para Localização
E Monitoramento (Somente Instalado) Acessórios: Jogos de tapetes.
Para-choque traseiro conforme normas do DENATRAN. Literatura:
Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português:
Manual do proprietário; Manual de operação e manutenção; Manual de
peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança
na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do
fabricante. Caçamba: na cor branco. Diversos: A empresa vencedora
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procedimentos para as equipes de manutenção da Prefeitura; A entrega
técnica deverá ser realizada, por conta da fornecedora, sem ônus para
o comprador. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento
(Caminhão completo) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura
do contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco)
dias após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A entrega
deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da
Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim
Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da
Secretaria de Administração.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 390.766,00
Ata de Registro de Preços n.º 382/19
Empresa: WM INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
EIRELI.
Lote: 11
Descrição: Semirreboque tipo semi rebaixado de 03 eixos (para
transporte de máquinas de terraplanagem), com acoplamento pescoço
normal. Comprimento total mínimo de 15,70 metros. Com alargadores
laterais. Comprimento da plataforma mínimo de 6,00 metros e largura
mínima de3,00 metros, com alargamento para 3,20 mts. Com estrutura
longarinas perfil L. Com travessas passantes perfil U. Viga lateral
perfil U. Fechamento da plataforma formando quadro estrutural.
Altura padrão do piso da plataforma em relação ao solo. Aparelho de
levantamento mecânico. Suspensão balancim. Para-choque fixo. Porta
estepe horizontal sobre pescoço para 02 pneus. Acoplamento pescoço
normal com pino rei 2”. Placa traseira de advertência de largura e
comprimento da carreta prancha. Piso da plataforma em madeira de
lei 50 mm dispostas longitudinalmente. Traseira curta inclinada com
piso anti derrapante. Argolas para amarração de carga. Caixa metálica
de ferramentas. Rampa de cantoneira de no mínimo 600 mm com
acionamento através do cavalo mecânico. Sistema hidráulico de
levantamento da rampa de acesso. Protetor sobre rodado soldado e
alinhado. Instalação elétrica LED com dispositivo de reconhecimento
instalação pneumático padrão Brasil. Freio a ar comprimido com ABS.
Com 13 rodas 8:25 x 22,5”. Com 13 pneus novos de primeira linha na
medida 295/80R22,5. Para acoplar em Cavalo Mecânico Traçado 6 x 4.
Pintura: Chassi: na cor do fabricante. Diversos: A empresa vencedora
deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco)
dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem.
Treinamento de operação e manutenção. A garantia deve ser de no
mínimo: 01 (Um) ano, sem limite de quilometragem. Fornecer um
manual de reparação ( ou manutenção) que deverá conter as operações
de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/
ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe
de manutenção da Prefeitura. A entrega técnica deverá ser feita pela
empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia:
Deverá ser de 12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição
de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05
(cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo
livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Entrega Técnica: No
local determinado pelo Contratante, por técnico especializado, para
transmitir as informações técnicas sobre operação , o emprego, a
manutenção básica e a segurança do equipamento. Duração mínima
da entrega técnica: 16 (dezesseis) horas. Prazo De Entrega: Prazo
de entrega do equipamento (Semireboque) é de 120 (cento e vinte)
dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega
técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da
Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços
da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº
400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de
Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 390.766,00
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deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco)
dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem.
Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica
do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado).
A garantia deve ser de no mínimo: 01(UM) ano, sem limite de
quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da
marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares
dos orgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à
iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro,
seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um
manual de reparação ( ou manutenção) que deverá conter as operações
de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou
fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de
manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade
com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por
Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa
fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser
de 12 (Doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças
e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco)
primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de
óleo, filtro e mão de obra o comprador. Especificação Da Caçamba: Para
transporte de materiais diversos a granel com descarga por escoamento
livre. Estado do Equipamento. Zero hora de funcionamento (novo)
Composição Básica: Volume mínimo de 12 m³ (observar o volume da
caçamba,que deve estar relacionado diretamente ao peso operacional
do caminhão). Peso aproximado de 3.500 kg. Soldadura geral pelo
processo MIG, exceto os pontos que, na impossibilidade, deverão ser
utilizados eletrodos de alta resistência. Construída em chapa de alta
resistência para trabalhos severos, com dureza aproximada: mínimo de
150 HB ( hardness Brinell-medida de dureza do material). Todas as
articulações com engraxadeiras para lubrificação. Proteção de cabine.
No mínimo 02 (dois) faróis de iluminação para serviços noturnos.
Alarme sonoro de ré. Estrutura mínima de 14 costelas de reforço
construído em aço estrutural de perfil em “U”; Fundo reforçado em chapa
de alta resistência: no mínimo de 3/8 de espessura. Frente e lateral em
chapa de alta resistência: no mínimo de 1/4 de espessura; Articulação
de caixa reforçada em chapa de alta resistência com no mínimo de
3/8 de espessura; Sistema hidráulico para levantamento da caçamba;
Cilindro hidráulico para basculamento da caçamba. Reservatório do
hidráulico compatível com o sistema e visor de nível. Para-barro com
cobertura de pneus; Instalações elétricas necessárias conforme normas
estabelecidas pelo CONTRAN. Acessórios: Caixa de ferramentas,
com ferramental apropriado para manutenção de 1º escalão. Lameiros
metálicos com borracha, ganchos de amarração,caixa metálica de
ferramentas e para-choque traseiro conforme normas DENATRAN.
Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português:
Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de
peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na
direção ou similar. GARANTIA: A garantia concedida por intermédio
de certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 12 (doze)
meses da entrega técnica, incluída a reposição de serviços, sem limites
de horas trabalhadas. PINTURA: Cabine na cor branco. Chassi: na cor
do fabricante. Caçamba na cor: - branco. Superfícies Antiderrapantes:
Nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços),plataformas, pedais,
degraus, rampas e pisos em .ral,deverá ser colocado um composto
antiderrapante DOD-C-24667. Diversos: A empresa vencedora deverá
fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para
atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de
operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do equipamento
de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). O caminhão deve
atender os preceitos regulamentares dos orgãos oficiais nacionais de
trânsito nos aspectos relacionados à iluminação,sinalização e segurança
(Código de Trânsito Brasileiro,seu regulamento: Lei nº 9.503, de 23 Set
97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção)
que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do
equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de
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Atos do Poder Executivo
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de placas de
sinalização vertical de regulamentação e sinalização vertical de
advertência, bem como todos os seus componentes, para instalação
em vias públicas do Município, de uso da Secretaria de Mobilidade e
Planejamento Urbano, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/09/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.
Ata de Registro de Preços n.º 465/19
Empresa: EVG SERVIÇOS E COMERCIO DE SINALIZACAO
IMPRESSA LTDA
COTA PRINCIPAL
Item: 01
Descrição: Coluna PP 2 1/2” X 3,6 m.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 83,20
Item: 03
Descrição: Sinalização Vertical de Advertência (Redutor de Velocidade)
75 cm X 50 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 32,49
Item: 04
Descrição: Sinalização Vertical de Advertência 50 cm X 50 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 23,99
Item: 06
Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação 050 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 23,44
Item: 07
Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação 075 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 55,90
Item: 08
Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação Oitava 60 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 41,90
COTA RESERVADA
Item: 11
Descrição: Sinalização Vertical de Advertência (Redutor de Velocidade)
75 cm X 50 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 32,49
Item: 12

Descrição: Sinalização Vertical de Advertência 50 cm X 50 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 23,99
Item: 14
Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação 050 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 23,44
Item: 15
Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação 075 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 55,90
Item: 16
Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação Oitava 60 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 41,90
COTA EXCLUSIVA
Item: 18
Descrição: Selo.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,22
Ata de Registro de Preços n.º 466/19
Empresa: PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA
SINALIZACAO LTDA
COTA PRINCIPAL
Item: 02
Descrição: Fita de Fixação.
Marca: JM
Unidade: MT
Valor Unitário: R$ 1,69
Item: 05
Descrição: Sinalização Vertical de Advertência 70 cm X 70 cm.
Marca: BR
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 41,99
COTA RESERVADA
Item: 10
Descrição: Fita de Fixação.
Marca: JM
Unidade: MT
Valor Unitário: R$ 1,69
Item: 13
Descrição: Sinalização Vertical de Advertência 70 cm X 70 cm.
Marca: BR
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 41,99
COTA EXCLUSIVA
Item: 17
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PROCESSO N.º 25.944/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 155/19
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Ata de Registro de Preços n.º 467/19
Empresa:
PRUDEMPLAK
COMERCIO
AUTOMOTIVAS LTDA

de 15 kg ou 25 kg.
Marca: Magnus
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 8,00

DE

PLACAS

COTA RESERVADA
Item: 09
Descrição: Colunas PP 2 1/2” X 3,6 m.
Marca: Prudemplack
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 83,21
PROCESSO N.º 26.358/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 145/19
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de veículo sedã
0Km, destinado ao uso do Gabinete, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/10/2020).
Órgão Gerenciador: Gabinete do Prefeito.
Ata de Registro de Preços n.º 468/19
Empresa: CALLIS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Item: 01
Descrição: Veículo leve. Veículo 0 km. Modelo: Sedã. Cor: Preto. Ano/
modelo: 2019 ou superior. Câmbio: Automático..Número de portas: 4
(quatro). Ar-condicionado. Direção elétrica. Sensor de estacionamento:
dianteiro e traseiro original de fábrica. Farol: Em led. Potência do
motor: Não inferior a 144cv (no etanol). Capacidade do porta-malas:
Não inferior a 469 litros. Airbag: Mínimo 6. Motorização mínima:
1.4. Combustível: Bicombustível (etanol e gasolina). Kit multimídia
original. Garantia: Mínima de 12 meses para o motor e câmbio.
Marca: Volkswagen/Jetta
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 106.900,00
PROCESSO N.º 21.964/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 150/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de ração para
cães e gatos, destinada ao consumo dos animais apreendidos pela
Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal e encaminhados
ao Abrigo Municipal, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/10/2020).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa
Animal.
Ata de Registro de Preços n.º 469/19
Empresa: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Item: 01
Descrição: Ração para Filhotes de Cães SC de 15 kg ou 25 kg.
Requisitos: Proteína bruta – mínimo 28%; Extrato etéreo – mínimo
12%; Fibra bruta – máximo 3,5%; Matéria mineral – máximo 8,0%
na composição ter no mínimo três componentes de proteína de origem
animal e pelo menos dois deles descritos entre os quatro primeiros
componentes. Exemplo de componentes: carne mecanicamente
separada; farinha de subprodutos de frango, peixe, bovino, suíno; ovo
em pó; colostro; hidrolisado de ave, suíno, bovino; farinha de vísceras,
farinha de carne, de proteína isolada de suíno. Apresentação em sacos

Item: 02
Descrição: Ração para Gatos Adultos. Composição: Proteína bruta –
mínima 31%; Extrato etéreo – mínimo 12%; Matéria mineral – máximo
8%; Fibra bruta – máximo 4%. Conter pelo menos três fontes de
proteína de origem animal, sendo que eles devem estar descritos entre
os cinco primeiros componentes. Exemplo de componentes de proteína
de origem animal: carne de frango, suíno ou bovino; farinha de frango,
peixe, suíno, bovino; farinha de vísceras; ovo em pó; hidrolisado de
frango, bovino, suíno, peixe; proteína isolada de suíno, bovino, frango.
Apresentação em sacos de 10 Kg.
Marca: Magnus
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 8,00
Item: 03
Descrição: Ração para Gatos Filhote. Composição: Proteína bruta
– mínima 34%; Extrato etéreo – mínimo 12%; Matéria mineral –
máximo 8,7%, Matéria fibrosa – máxima 4,5%. Conter pelo menos
três componentes de proteína de origem animal, sendo que dois deles
devem estar descritos entre os cinco primeiros componentes. Exemplo
de fonte de proteína de origem animal: carne mecanicamente separada
de frango, suíno, bovino; fígado de frango; farinha de peixe, carne, de
vísceras, ovo em pó; hidrolisado de frango, suíno, bovino. Apresentação
em sacos de 7,5 kg.
Marca: Magnus
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 18,00
PROCESSO N.º 23.119/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 138/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de camisetas,
destinadas ao uso dos alunos e profissionais 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 02/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 470/19
Empresa: CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA
Item: 01
Descrição: Camiseta branca. Camisetas nos tamanhos 10 a XGG
(de acordo com a necessidade); Malha de algodão; 100% algodão,
gramatura 155 gr/mm²; Gola careca; Manga curta; Com estampas no
peito e nas costas a4 em cores (arte final); Estampa em 01 cor na manga.
Marca: Fabricação Própria
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 13,49
PROCESSO N.º 24.411/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mudas de
árvores de diversas espécies, para utilização na arborização urbana
no Município de Atibaia, de uso da Coordenadoria Especial de Meio
Ambiente, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/10/2020).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial de Meio Ambiente.
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Descrição: Braquete.
Marca: JM
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,49
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Item: 01
Descrição: Muda de árvore - Aldrago (Pterocarpus Violaceus).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00
Item: 02
Descrição: Muda de Árvore
Pernambucensis).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00

-

Algodão-da-Praia

(Hybiscus

Item: 04
Descrição: Muda de Árvore - Araribá (Centrolobium Tomentosum).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00
- Aroeira-Pimenteira

Item: 12
Descrição: Muda de Árvore - Coração-de-Negro (Poecilanthe
Parviflora).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00
Item: 13
Descrição: Muda de Árvore – Dedaleiro (Lafoensia Pacari).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00

Item: 03
Descrição: Muda de Árvore - Araçá (Psidium Cattleianum).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00

Item: 05
Descrição: Muda de Árvore
Terebinthifolius).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 40,00

Item: 11
Descrição: Muda de Árvore – Chal-Chal (Allophyllus Edulis).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00

(Schinus

Item: 06
Descrição: Muda de árvore - Aroeira-Salsa (Schinus Molle).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 40,00
Item: 07
Descrição: Muda de árvore - Cambuci (Campomanesia Phaea).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 60,00
Item: 08
Descrição: Muda de árvore - Cambuí (Myrciaria Tenella).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 60,00
Item: 09
Descrição: Muda de Árvore - Caputuna-Preta (Metrodorea nigra).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 60,00
Item: 10
Descrição: Muda de Árvore - Cereja-do-Rio-Grande (Eugenia
Involucrata).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00

Item: 14
Descrição: Muda de Árvore - Diadema (Stiffia Crysantha).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 70,00
Item: 15
Descrição: Muda de Árvore - Escova-de-Garrafa (Callistemon
Citrinus).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00
Item: 16
Descrição: Muda de Árvore - Falso-Barbatimão (Cassia Leptophylla).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00
Item: 17
Descrição: Muda de Árvore - Gabiroba (Campomanesia Xanthocarpa).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 60,00
Item: 18
Descrição: Muda de Árvore – Goiabeira (Psidium Guajava).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00
Item: 19
Descrição: Muda de Árvore - Grevílea-de-Jardim (Grevilea Banksii).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 60,00
Item: 20
Descrição: Muda de Árvore - Grumixama (Eugenia Brasiliensis).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00
Item: 21
Descrição: Muda de Árvore - Guaçatunga (Casearia Sylvestris).
Marca: CF
Unidade: UN
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Ata de Registro de Preços n.º 471/19
Empresa: CIA DA FLOR LTDA
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Item: 22
Descrição: Muda de Árvore - Ipê-Amarelo (Tabebuia Chrysotricha).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00
Item: 23
Descrição: Muda de Árvore - Ipê-Branco (Tabebuia Roseo Alba).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00
Item: 24
Descrição: Muda de Árvore - Ipê-de-Jardim (Tecoma Stans).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00
-

Ipê-Roxo-de-Bola

(Tabebuia

Item: 26
Descrição: Muda de Árvore – Lofantera (Lophantera Lctescens).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 60,00
Item: 27
Descrição: Muda de Árvore - Manacá-Anão (Tibouchina Mutabilis
Nana).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00

Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00

Item: 33
Descrição: Muda de Árvore – Pau-Brasil (Caesalpinia Echinata).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00
Item: 34
Descrição: Muda de Árvore - Pau-Cigarra (Senna Multijuga).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 55,00
Item: 35
Descrição: Muda de Árvore - Pau-Ferro (Caesalpinia ferrea).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00
Item: 36
Descrição: Muda de Árvore - Pau-Formiga (Triplaris Brasiliana).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00
Item: 37
Descrição: Muda de Árvore - Pau-Viola (Cytharexyllum Myrianthum).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00
Item: 38
Descrição: Muda de Árvore - Pitangueira (Eugenia uniflora).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00

Item: 28
Descrição: Muda de Árvore - Manacá-da-Serra (Tibouchina Mutabilis).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 60,00

Item: 39
Descrição: Muda de Árvore - Quaresmeira (Tibouchina Granulosa).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00

Item: 29
Descrição: Muda de Árvore - Mirindiba Rosa (Lafoensia Glyptocarpa).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00

Item: 40
Descrição: Muda de Árvore - Resedá (Lagerstroemia Indica).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00

Item: 30
Descrição: Muda de Árvore - Mulungu (Erythrina Falcata).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00

Item: 41
Descrição: Muda de Árvore - Sombreiro (Clitoria Fairchildiana).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 55,00

Item: 31
Descrição: Muda de Árvore - Oiti (Licania Tomentosa).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 45,00

Item: 42
Descrição: Muda de Árvore - Tingui-preto (dicthyoloma vandellianum).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 55,00

Item: 32
Descrição: Muda de Árvore - Pata-de-Vaca (Bauhinia Forticata).

Item: 43
Descrição: Muda de Árvore - Urucum (Bixa Orelana).

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Valor Unitário: R$ 60,00

Item: 25
Descrição: Muda de árvore
Impetiginosa).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00
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Item: 44
Descrição: Muda de Árvore - Uvaia (Eugenia Pyriformis).
Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 55,00
PROCESSO N.º 23.987/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 134/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
hospitalar, lista 04/2019, 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 07/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 472/19
Empresa: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA LABORATÓRIOS LTDA
LOTE EXCLUSIVO
Item: 12
Descrição: Coletor de Urina Unissex – 100 Ml. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Saco/bolsa coletor de urina unissex
confeccionado em polietileno; Selagem das bordas, resistente a
vazamento; Recorte no padrão/modelo unissex; Fita adesiva dupla face
e hipoalergênica; Capacidade de coleta = aproximadamente 100 ml;
Graduação de 10 ml em 10 ml; Espaço para identificação do paciente;
Estéril; Atóxica; Embalado individualmente.
Unidade: UN
Marca: Cralplast
Valor Unitário: R$ 0,39
Item: 20
Descrição: Fita para Autoclave 19 Mm X 30 Mt – Uso Hospitalar.
Embalagem individual.
Unidade: UN
Marca: Cralplast
Valor Unitário: R$ 4,79
Item: 25
Descrição: Lâmina para Microscopia. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Fabricada em vidro com bordas lapidadas –
uma extremidade fosca; Dimensões aproximadas: largura 26 mm,
comprimento 76 mm, espessura 1,0 a 1,2 mm; Acondicionadas uma
a uma e intercaladas com folha de papel com tratamento antifúngico;
Embalagem selada a vácuo.
Unidade: UN
Marca: Precision
Valor Unitário: R$ 0,11
Ata de Registro de Preços n.º 473/19
Empresa: CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI
LOTE EXCLUSIVO
Item: 11
Descrição: Coletor de Urina Sistema Fechado - Uso Adulto. Com as
seguintes especificações técnicas mínimas: Capacidade de 2.000 ml
(02 litros) - embalagem individual; Estéril, atóxico, apirogênico - uso
único; Dispositivo anti-refluxo; Sistema de sustentação; Tubo para

drenagem; Pinça corta-fluxo; Conector universal; Tampa protetora;
Sistema de esvaziamento.
Unidade: UN
Marca: Labor Import
Valor Unitário: R$ 3,39
Item: 15
Descrição: Envelope Para Esterilização Em Autoclave - 09 Cm X 23
Cm. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Indicados para
esterilização em autoclaves a vapor; Dimensões aproximadas = 09 cm
x 23 cm; Fita autoadesiva para fechamento do envelope; Permeável ao
vapor e ao ar; Impermeável a microrganismo; Selagem = No mínimo
dupla – 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.
Unidade: UN
Marca: Cipamed
Valor Unitário: R$ 0,23
Item: 16
Descrição: Equipo Macro Gotas Estéril Descartável. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Dispositivo para administração
de soluções parenterais (fluidoterapia); Uso único; Estéril; Atóxico;
Apirogênico; Tubo extensor confeccionado em material flexível e
transparente; Conector de ponta perfurante com tampa protetora;
Câmara de gotejamento flexível; Pinça rolete; Uso único / descartável;
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme transparente.
Unidade: UN
Marca: Labor Import
Valor Unitário: R$ 1,01
Item: 18
Descrição: Esparadrapo Impermeável 10 Cm X 4.5 Mt.
Unidade: RL
Marca: Missner
Valor Unitário: R$ 9,21
Item: 27
Descrição: Máscara Cirúrgica Descartável Com Elástico. Com
as seguintes especificações técnicas mínimas: Máscara cirúrgica
descartável com elástico; Atóxica; Hipoalergênica; Não estéril; Sem
látex; Confeccionada em polipropileno – uso único.
Unidade: UN
Marca: Anadona
Valor Unitário: R$ 0,16
Ata de Registro de Preços n.º 474/19
Empresa: DUPAC COMERCIAL EIRELI
LOTE EXCLUSIVO
Item: 21
Descrição: Frasco Plástico para Nutrição Enteral Com Capacidade
Aproximada De 300 Ml. Com as seguintes especificações técnicas
mínimas: Graduação – em ml; Acompanha frasco, tampa e etiqueta
autoadesiva; Produto higiênico não estéril de uso único – embalado
individualmente.
Unidade: UN
Marca: Biomédica
Valor Unitário: R$ 0,59
Ata de Registro de Preços n.º 475/19
Empresa: LM COMERCIO DE
HOSPITALARES LTDA

PRODUTOS

MEDICOS
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Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 50,00
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Item: 08
Descrição: Avental Camisola Paciente C/ Manga Longa Gramatura
30 g/M². Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Avental
manga longa (tipo camisola paciente); Cor clara e/ou neutra;
Confeccionado em material de TNT (tecido não tecido); 100%
polipropileno, descartável e atóxico; Gramatura: 30 g/m².
Unidade: UN
Marca: Clean
Valor Unitário: R$ 2,00
Item: 09
Descrição: Avental Camisola Paciente Sem Manga Gramatura 30 g/M².
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Avental sem manga
(tipo camisola paciente); Em cor clara e/ou neutra; Confeccionado
em material TNT(tecido não tecido); Descartável; Atóxico; 100%
polipropileno; Gramatura de 30 g/m².
Unidade: UN
Marca: Clean
Valor Unitário: R$ 1,50
Ata de Registro de Preços n.º 476/19
Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
LOTE EXCLUSIVO
Item: 23
Descrição: Gel Para Eletrocardiograma Frasco Almotolia Com 100 Ml.
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Gel eletrocondutor;
Isento de sal e resistente à corrosão; Destinado ao uso em equipamento
de eletrocardiograma (E.C.G.); Apresentação = frasco 100 ml.
Unidade: FR
Marca: Hal
Valor Unitário: R$ 3,00
Item: 24
Descrição: Gel para Ultrassonografia Isento de Sal Frasco 100 Ml.
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Gel eletrocondutor;
Isento de sal e resistente à corrosão; Destinado ao uso em equipamento
de ultrassonografia (U.S.G); Apresentação = frasco 100 ml.
Unidade: FR
Marca: Hal
Valor Unitário: R$ 3,00
Ata de Registro de Preços n.º 477/19
Empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
LOTE PRINCIPAL
Item: 01
Descrição: Tubo de Glicemia Adulto. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de
segurança, em pet, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor,
com fluoreto de sódio (NAF) e EDTA dissódico (NA2), volume 4.0
ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor cinza.
Tubos etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo de validade,
volume de aspiração.
Unidade: UN
Marca: BD Vacutainer
Valor Unitário: R$ 0,54
Item: 02
Descrição: Tubo de Hematologia Adulto. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo

com sistema de segurança, em pet, tamanho 13 x 75 mm, estéril,
descartável, incolor, com edta-k2, volume de 4.0 ml, com tampa de
borracha siliconizada e capa protetora na cor roxa. Tubos etiquetados,
contendo os dados: nº de lote, prazo de validade, volume de aspiração.
Unidade: UN
Marca: BD Vacutainer
Valor Unitário: R$ 0,39
Lote: Reservado
Item: 03
Descrição: Tubo de Glicemia Adulto. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de
segurança, em pet, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor,
com fluoreto de sódio (NAF) e EDTA dissódico (NA2), volume 4.0
ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor cinza.
Tubos etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo de validade,
volume de aspiração.
Unidade: UN
Marca: BD Vacutainer
Valor Unitário: R$ 0,54
Item: 04
Descrição: Tubo de Hematologia Adulto. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo
com sistema de segurança, em pet, tamanho 13 x 75 mm, estéril,
descartável, incolor, com edta-k2, volume de 4.0 ml, com tampa de
borracha siliconizada e capa protetora na cor roxa. Tubos etiquetados,
contendo os dados: nº de lote, prazo de validade, volume de aspiração.
Unidade: UN
Marca: BD Vacutainer
Valor Unitário: R$ 0,39
Ata de Registro de Preços n.º 478/19
Empresa: RCV DO BRASIL EIRELI
Lote: Exclusivo
Item: 05
Descrição: Abaixador de Língua de Madeira. Pacote com 100 unidades.
Unidade: PT
Marca: Estilo
Valor Unitário: R$ 4,77
Item: 14
Descrição: Dispositivo para Incontinência Urinária N.4 (Tamanho P)
Confeccionado em película fina de borracha.
Unidade: UN
Marca: Biosani
Valor Unitário: R$ 1,90
Item: 17
Descrição: Equipo para Nutrição Enteral Colorido. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Equipo para administração de
soluções e/ou dietas; Atóxico; Estéril; Apirogênico; Uso único; A cor
tem a finalidade de diferenciar a via de administração.
Unidade: UN
Marca: Descarpack
Valor Unitário: R$ 1,45
Ata de Registro de Preços n.º 479/19
Empresa:
RHODES
DISTRIBUIDORA
HOSPITALARES LTDA

DE

MATERIAIS

LOTE EXCLUSIVO
Item: 06
Descrição: Agulha 20 X 5,5 Hipodérmica Descartável Estéril.
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Item: 13
Descrição: Descartador de Material Perfuro Cortante 7 Litros. Com
as seguintes especificações técnicas mínimas: Caixa coletora para
perfurante/cortante com alça dupla para transporte e contra-trava de
segurança; Confeccionada em papelão rígido e impermeabilizado para
evitar umidade, perfuração e vazamento; Bocal aberto para facilitar o
descarte sem necessidade de abrir a tampa; Acessórios de segurança
para revestimento interno: saco plástico, cinta e bandeja para o fundo;
Fácil montagem - com instruções; Capacidade = 7 litros; Atender a
NBR 13853.
Unidade: UN
Marca: Grandesc
Valor Unitário: R$ 2,61
Item: 19
Descrição: Fio de Sutura de Nylon 3.0 Com Agulha. Fio sintético
(nylon) com diâmetro 3-0, 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.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 1,73
Item: 30
Descrição: Sonda de Aspiração Traqueal Nº 10 Estéril Descartável.
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Estéril – atóxica
– apirogênica; Produto de uso único – descartável; Embalada
individualmente.
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,57
Item: 31
Descrição: Sonda de Aspiração Traqueal Nº 12 Estéril Descartável.
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Estéril – atóxica
– apirogênica; Produto de uso único – descartável; Embalada
individualmente.
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,56
Item: 32
Descrição: Sonda de Aspiração Traqueal Nº 8 Estéril Descartável.
Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Estéril – atóxica
– apirogênica; Produto de uso único – descartável; Embalada
individualmente.
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,55
Item: 33
Descrição: Sonda Uretral Nº 10 Estéril Descartável. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas:
estéril - atóxica – apirogênica; Produto de uso único – descartável;
Embalada individualmente.
Unidade: UN
Marca: Markmed

Valor Unitário: R$ 0,53

PROCESSO N.º 26.685/19
PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/19
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços
de recarga de extintores e teste hidrostático, com fornecimento de
peças para hidrantes, extintores, suportes para extintores, placas de
sinalização de proteção contra incêndio e luminárias de emergência,
destinados 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 08/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos.
Ata de Registro de Preços n.º 480/19
Empresa: CENTER NORTE COM DE EQUIPAMENTOS CONTRA
INCÊNDIO LTDA
Cota 01
Item: 01
Descrição: Adaptador para registro de globo. Adaptador para engate
rápido de mangueira de incêndio 2 ½ “ para 1 ½ “, 1 1/2 “ para 1 1/2”
rosca fêmea. Confeccionado em latão fundido. Acabamento polido ou
escovado. Em conformidade com a instrução técnica 22 CBPMESP.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 35,00
Item: 02
Descrição: Chaves Storz para conexão 1 ½. Chave para conexão de
engate rápido tipo Storz dupla para 1 1/2” e 2 1/2”. Confeccionada em
latão fundido com 240 mm de comprimento. Acabamento jateado. Em
conformidade com a instrução técnica 22 CBPMESP.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 12,00
Item: 03
Descrição: Esguicho para incêndio. Esguicho regulável 1.1/2”. Com
engate rápido tipo Storz. Vazão: 130 GPM a 100 PSI. Bocal regulável
para 3 posições: Bocal fechado, jato sólido e neblina com variação
de abertura do leque até 120º. Com anel de borracha para proteção.
Confeccionado em latão fundido. Acabamento polido. Atendendo aos
requisitos da NBR 14870-1; instrução técnica 22 CBPMESP.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 90,00
Item: 04
Descrição: Esguicho para incêndio. Esguicho regulável 2.1/2”. Com
engate rápido tipo Storz. Vazão: 229 GPM a 100 psi. Bocal regulável
para 3 posições: bocal fechado, jato sólido e neblina com variação
de abertura do leque até 120º. Com anel de borracha para proteção.
Confeccionado em latão fundido. Acabamento polido. Atendendo aos
requisitos da NBR 14870-1; instrução técnica 22 CBPMESP.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 160,00
Item: 05
Descrição: Extintor com carga de gás carbônico. Aquisição de aparelho
extintor: dióxido de carbono, modelo CO2 6 kg portátil carga BC,
confeccionado em aço, com carga completa e validade de um ano
a partir da data de aquisição. Em conformidade com a NBR 15808;
Instrução técnica 21 CBPMESP; portaria 486/2010 INMETRO.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 345,00
Item: 06

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado,
canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas
e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com
abertura asséptica.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 0,10
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Item: 07
Descrição: Extintor de incêndio PQS 4 kg. Aquisição de aparelho
extintor: Pó ABC, modelo PQS 4 kg portátil, confeccionado em aço,
com carga completa e validade de um ano a partir da data de aquisição.
Em conformidade com a NBR 15808; Instrução técnica 21 CBPMESP;
portaria 486/2010 INMETRO.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 130,00
Item: 08
Descrição: Extintor de incêndio PQS 4 kg. Aquisição de aparelho
extintor: Pó BC (bicarbonato de sódio). confeccionado em aço, com
carga completa e validade de 1 ano a partir da data de aquisição. Em
conformidade com a NBR 15808; Instrução técnica 21 CBPMESP;
portaria 486/2010 INMETRO.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 105,00
Item: 09
Descrição: Extintor de incêndio PQS 6 kg. Aquisição de aparelho
extintor: Pó ABC, modelo PQS 6kg portátil, confeccionado em aço,
com carga completa e validade de um ano a partir da data de aquisição.
Em conformidade com a NBR 15808; Instrução técnica 21 CBPMESP;
portaria 486/2010 INMETRO.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 150,00
Item: 10
Descrição: Extintor de incêndio PQS 6 kg. Aquisição de aparelho
extintor: pó BC (bicarbonato de sódio). confeccionado em aço, com
carga completa e validade de 1 ano a partir da data de aquisição. em
conformidade com a NBR 15808; Instrução técnica 21 CBPMESP;
portaria 486/2010 INMETRO.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 130,00
Item: 11
Descrição: Fita antiderrapante. Na cor branca, texturizada, autoadesiva,
à prova de água, para aplicação em áreas internas e externas, com
largura mínima de 48,00 mm; Rolo de 20 m de comprimento.
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 80,00
Item: 12
Descrição: Fita antiderrapante. Na cor preta, texturizada, autoadesiva, à
prova de água, para aplicação em áreas internas e externas, com largura
mínima de 48,00 mm; Rolo de 20 m de comprimento.
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 75,00
Item: 13
Descrição: Fita autoadesiva para demarcação. Fita para demarcação na
cor amarela, autoadesiva, resistente a água, para aplicação em áreas
internas e externas, largura mínima 48 mm; Rolo de 30 metros de
comprimento.
Unidade: RL
Valor Unitário: R$ 80,00

Item: 14
Descrição: Luminária de emergência. Luminária autônoma para
iluminação de emergência. Bloco autônomo de iluminação de
emergência com acionamento automático na falta de energia elétrica.
Corpo em ABS e lente em policarbonato. cor branca, autonomia
de no mínimo 6 horas. Bivolt automático. Com 30 Leds e fluxo
luminoso de 60 a 140 lumens. Consumo 2w. Bateria de Lítio, Selada
e recarregável, com tensão de 4 v e capacidade de 1,5 a/hora; tempo
de recarga 127 v 48 horas e 220v 24 horas. Resistência mínima 80º c.
dimensões 230x65x42mm. em conformidade com a instrução técnica
18 CBPMESP e a NBR 10898. garantia de 1 ano a partir da emissão
da nota fiscal.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 43,00
Item: 15
Descrição: Mangueira para hidrante. Mangueira 1 ½” x 15 m tipo II de
acordo com NBR 11861 e INMETRO.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 330,00
Item: 16
Descrição: Mangueira para hidrante. Mangueira 1 ½” x 20 m tipo II de
acordo com NBR 11861 e INMETRO.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 370,00
Item: 17
Descrição: Mangueira para hidrante. Mangueira 1 ½” x 30 m tipo II de
acordo com NBR 11861 e INMETRO.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 460,00
Item: 18
Descrição: Mangueira para hidrante. Mangueira 2 ½” x 15 m tipo II de
acordo com NBR 11861 e INMETRO.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 450,00
Item: 19
Descrição: Mangueira para hidrante. Mangueira 2 ½” x 30 m tipo II de
acordo com NBR 11861 e INMETRO.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 625,00
Item: 20
Descrição: Placa – Placa de sinalização de alerta confeccionada em
PVC, atendendo às seguintes características: Largura mínima 15 cm;
Possuir resistência mecânica; Possuir espessura suficiente para que não
sejam transferidas para a superfície da placa, possíveis irregularidades
das superfícies onde forem aplicadas; Não propagar chamas; Resistir a
agentes químicos e limpeza; Resistir à água; Resistir ao intemperismo;
Em conformidade com normas ABNT e com a instrução técnica nº 20
do CBPMESP e seus anexos. Abrangendo os seguintes códigos: A 1
A A 7.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 12,00
Item: 21
Descrição: Placa – Placa de sinalização de orientação e salvamento
fotoluminescente, confeccionada em PVC e atendendo às seguintes
características: Possuir resistência mecânica; Dimensões mínimas 24
cm largura x 12 cm de altura; Possuir espessura suficiente para que não
sejam transferidas para a superfície da placa, possíveis irregularidades
das superfícies onde forem aplicadas; Não propagar chamas; Resistir a
agentes químicos e limpeza; Resistir à água; Resistir ao intemperismo;
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Descrição: Extintor de água pressurizada 10lt. Aquisição de aparelho
extintor: Água pressurizada, modelo AP 10 L, Confeccionado em aço,
com carga completa e validade de um ano a partir da data de aquisição.
Em conformidade com a NBR 15808; Instrução técnica 21 CBPMESP;
portaria 486/2010 INMETRO.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 100,00
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Item: 22
Descrição: Placa – Placa de sinalização de proibição confeccionada em
PVC, atendendo às seguintes características: Diâmetro mínimo 15 cm.
Possuir resistência mecânica; Possuir espessura suficiente para que não
sejam transferidas para a superfície da placa, possíveis irregularidades
das superfícies onde forem aplicadas; Não propagar chamas; Resistir a
agentes químicos e limpeza; Resistir à água; Resistir ao intemperismo;
Em conformidade com normas ABNT e com a instrução técnica nº 20
do CBPMESP e seus anexos. Abrangendo os seguintes códigos: P 1 A
P 5.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 13,00
Item: 23
Descrição: Placa – Placa de sinalização dos equipamentos de combate
a incêndio e alarme fotoluminescente, confeccionada em PVC,
atendendo às seguintes características: Dimensões mínimas 20 x 20 cm;
Possuir resistência mecânica; Possuir espessura suficiente para que não
sejam transferidas para a superfície da placa, possíveis irregularidades
das superfícies onde forem aplicadas; Não propagar chamas; Resistir a
agentes químicos e limpeza; Resistir à água; Resistir ao intemperismo;
Em conformidade com normas ABNT ( NBR 13434-3 item 6 ) e com
a instrução técnica nº 20 do CBPMESP e seus anexos. Abrangendo os
seguintes códigos: E 1 A E 17.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 10,00
Item: 24
Descrição: Suporte para extintor. Suporte de parede para extintor tipo
universal para modelos PQS/AP/CO2, com furação para extintores de
diâmetro até 200 mm.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5,00
Item: 25
Descrição: Suporte para extintor. Suporte para extintor de incêndio tipo
tripé, para colocação em piso, confeccionado em aço bicromatizado,
capaz de suportar extintores AP de 10l, medindo aproximadamente 43
x 20 cm (A X D).
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 18,00
Item: 26
Descrição: Suporte para extintor. Suporte para extintor de incêndio tipo
tripé, para colocação em piso, confeccionado em aço bicromatizado,
capaz de suportar extintores PQS e CO2 de 6 kg, medindo
aproximadamente 43 x 18 cm (A X D).
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 20,00
Item: 27
Descrição: Visor em acrílico para hidrante. Visor em acrílico
transparente para vedação do abrigo de mangueiras e/ou caixa de
hidrante de parede. Com o dizer “incêndio” na cor vermelha, na
parte central do visor. Em conformidade com a instrução técnica 22
CBPMESP.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 12,50
Ata de Registro de Preços n.º 481/19

Empresa: EXTINTORES BRASIL EIRELI
COTA 02
Item: 01
Descrição: Recarga de extintor água pressurizada 10 L. Manutenção
de 2º nível – abrangendo os serviços e a substituição de componentes
quando necessário; em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 50,98
Item: 02
Descrição: Recarga de extintor gás carbônico 06 kg. Manutenção de
2º nível – Abrangendo os serviços e a substituição de componentes
quando necessário; Em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 68,62
Item: 03
Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 04 kg.(bicarbonato
de sódio) manutenção de 2º nível - abrangendo os serviços e a
substituição de componentes quando necessário; em conformidade
com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 53,92
Item: 04
Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 04 kg.(monofosfato
de amônia) manutenção de 2º nível – abrangendo os serviços e a
substituição de componentes quando necessário; em conformidade
com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 58,84
Item: 05
Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 04 kg.(monofosfato
de amônia) manutenção de 2º nível – abrangendo os serviços e a
substituição de componentes quando necessário; em conformidade
com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 63,72
Item: 06
Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 06 kg.(monofosfato
de amônia) manutenção de 2º nível – abrangendo os serviços e a
substituição de componentes quando necessário; em conformidade
com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 68,62
Item: 07
Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 08kg.(bicarbonato de
sódio)manutenção de 2º nível - abrangendo os serviços e a substituição
de componentes quando necessário; em conformidade com a NBR
12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 79,00
Item: 08
Descrição: Teste hidrostático água pressurizada 10 lts. Manutenção de
terceiro nível – em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 17,64
Item: 09
Descrição: Teste hidrostático da mangueira. Teste hidrostático em
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Em conformidade com normas ABNT ( NBR 13434-3 item 6 ) e com
a instrução técnica nº 20 do CBPMESP e seus anexos. Abrangendo os
seguintes códigos: S 1 A S 21.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 11,00
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Item: 10
Descrição: Teste hidrostático da mangueira. Teste hidrostático em
mangueiras 2 ½” x 15 m e 30 m NBR 12779 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 24,51
Item: 11
Descrição: Teste hidrostático gás carbônico 6 kg. Carga de dióxido de
carbono, manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 12962
e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 19,60
Item: 12
Descrição: Teste hidrostático pó químico seco.(bicarbonato de sódio)
8 kg, manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 12962
e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 19,60
Item: 13
Descrição: Teste hidrostático pó químico seco. 4 kg BC (bicarbonato
de sódio) manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR
12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 19,60
Item: 14
Descrição: Teste hidrostático pó químico seco.6 kg BC (bicarbonato de
sódio) manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 12962
e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 24,51
Item: 15
Descrição: Teste hidrostático pó químico seco. Abc (monofosfato de
amônia) 4 kg, manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR
12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 24,51
Item: 16
Descrição: Teste hidrostático pó químico seco. Abc (monofosfato de
amônia) 6 kg, manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR
12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 29,41
PROCESSO N.º 26.068/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 156/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de fralda de pano,
babador, cobertor, lençol e colchão infantis, destinados ao uso dos
alunos das Creches, da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de
Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 482/19
Empresa: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Cota: Principal
Item: 02
Descrição: Jogo de lençol para berço malha penteada. Jogo contendo:
01 lençol com elástico, medidas aproximadas: 1,00 m x 1,60 m; 01
lençol de cima com vira estampada unissex, medidas aproximadas: 1,00
m x 1,60 m; 01 fronha com estampa unissex, medidas aproximadas:
28cm x 36cm. Tecido 100% algodão; Cor unissex, vira do lençol de
cima e travesseiro estampada com tema infantil unissex; O produto
deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; Os jogos
deverão vir acondicionados em embalagens individuais. Com etiqueta
do fabricante fixada no lençol, contendo informações sobre a lavagem
e composição.
Marca: NAJ
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 37,21
Cota: Reservada
Item: 04
Descrição: Jogo de lençol para berço malha penteada. Jogo contendo:
01 lençol com elástico, medidas aproximadas: 1,00 m x 1,60 m; 01
lençol de cima com vira estampada unissex, medidas aproximadas: 1,00
m x 1,60 m; 01 fronha com estampa unissex, medidas aproximadas:
28cm x 36cm. Tecido 100% algodão; Cor unissex, vira do lençol de
cima e travesseiro estampada com tema infantil unissex; O produto
deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; Os jogos
deverão vir acondicionados em embalagens individuais. Com etiqueta
do fabricante fixada no lençol, contendo informações sobre a lavagem
e composição.
Marca: NAJ
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 37,21
Cota: Exclusiva
Item: 06
Descrição: Cobertor infantil. Cobertor para berço em microfibra super
macio e suave ao toque; Cor e estampa unissex; Hipoalergênico;
Medidas aproximadas: 90cm x 1,10cm; Composição: 100% poliéster;
O produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; Com
etiqueta do fabricante fixada no cobertor, contendo informações sobre
a lavagem e composição. Os cobertores deverão vir acondicionadas em
embalagens individuais.
Marca: NAJ
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 32,99
Item: 08
Descrição: Toalha de banho felpuda infantil. Toalha felpuda super
macia e pré lavada; Alta maciez e absorção; Cor unissex; Composição:
93%algodão, 7% poliéster; Medidas aproximadas: 75cm x 100cm; O
produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; Com
etiqueta do fabricante fixada na toalha, contendo informações sobre
a lavagem e composição. As toalhas deverão vir acondicionadas em
embalagens individuais.
Marca: NAJ
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,24
Ata de Registro de Preços n.º 483/19
Empresa: RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES
LTDA
Cota: Principal
Item: 01
Descrição: Colchão infantil. Medidas: 1,30x 0,60 x 0,10 cm.
Tolerâncias admitidas pelo INMETRO e ABNT com relação a largura e
comprimento de +/- 1,5 cm e para altura até - 0,5 cm. Colchão infantil
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mangueiras 1 ½” x 15 m, 20 m e 30m NBR 12779 e INMETRO.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 24,51
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Cota: Principal
Item: 03
Descrição: Colchão infantil. Medidas: 1,30x 0,60 x 0,10 cm.
Tolerâncias admitidas pelo INMETRO e ABNT com relação a largura e
comprimento de +/- 1,5 cm e para altura até - 0,5 cm. Colchão infantil
em espuma flexível de poliuretano, certificada pelo INMETRO, e em
conformidade com as normas NBR13579-1:2011 e NBR13579-2:2011,
com densidade D18, revestido em uma das faces e nas laterais em tecido
jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento
perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão
plastificado, conforme requisitos da norma NBR 13579 (partes 1 e 2),
tecido com tratamento antiácaro, anti-mofo e antialérgico. O colchão
deverá possuir selo INMETRO de identificação da conformidade,
costurado diretamente no corpo do colchão. Garantia mínima de um
ano contra defeitos de fabricação, a partir do dia de entrega. Após o
pedido de fornecimento e antes da entrega, a empresa vencedora deverá
apresentar (01) uma amostra do produto. a amostra é necessária para
que se confira se os dados do produto coincidem com os exigidos no
edital. caso necessário, o licitante deverá fazer todos os ajustes finais.
Marca: Relaflex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,00
Ata de Registro de Preços n.º 484/19
Empresa: TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
Cota: Exclusivo
Item: 09
Descrição: Travesseiro infantil. Em malha 100% algodão com estampa
unissex, com enchimento em fibra virgem de poliéster, o que garante
maciez e durabilidade; Após a lavagem, secagem rapidamente. Medidas
aproximadas: 28cm x 36cm. O produto deverá ser de boa qualidade com
perfeito acabamento; Com etiqueta do fabricante fixada no travesseiro
contendo informações sobre a lavagem e composição. Os travesseiros
deverão vir acondicionados em embalagens individuais.
Marca: PH
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6,80

Ata de Registro de Preços n.º 485/19
Empresa: COMERCIAL MILEUM EIRELI
LOTES EXCLUSIVO
Item: 04
Descrição: Adaptador para tomada 2p+t reverso para novo padrão de
tomadas. Obs. fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.
Unidade: UN
Marca: Mectronic
Valor Unitário: R$ 4,30
Item: 06
Descrição: Cabo flexível 1 x 1,5 mm. Obs. cabo flexível 1 x 1,5 mm.
de secção nominal; de cobre nu; têmpera mole; encordoamento classe
4; Isolação de PVC; Antichama; 750 v. - produzido dentro das normas
ABNT/NBR, constando na embalagem. Rolo de 100 m. cores: Azul;
Preto; Branco; Verde; e Vermelho. - (Cores a ser escolhida quando da
solicitação). Certificação compulsória INMETRO. Registro válido
junto ao INMETRO com atestado de conformidade no ato da entrega
do produto.
Unidade: RL
Marca: Condex
Valor Unitário: R$ 49,99
Item: 07
Descrição: Cabo flexível 1 x 10,0 mm. Obs. cabo elétrico; de cobre,
com área de secção de 10,0 mm; capa termoplástica antichama; tensão
de isolamento; tensão até 750v; cabo tipo flexível – cores: azul, preto,
branco, verde e vermelho:(cores à ser escolhido quando da solicitação)
- certificado compulsório INMETRO e dentro das normas ABNT/NBR.
Registro válido junto ao INMETRO com atestado de conformidade no
ato da entrega do produto. rolo de 100 metros.
Unidade: RL
Marca: Condex
Valor Unitário: R$ 335,99
Item: 08
Descrição: Cabo flexível 1 x 16 mm. Obs. cabo elétrico; de cobre;
com área de secção de 16,0 mm; capa termoplástica antichama; tensão
de isolamento; tensão até 750 v; cabo tipo flexível – cores: azul.
preto, branco, verde e vermelho (cores a serem escolhidos quando da
solicitação) - certificado compulsório INMETRO e dentro das normas
ABNT/NBR. Registro válido junto ao INMETRO com atestado de
conformidade no ato da entrega do produto. rolo de 100 m.
Unidade: RL
Marca: Condex
Valor Unitário: R$ 511,99

PROCESSO N.º 25.756/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 154/19

Item: 12
Descrição: Chuveiro. Especificação técnica: Chuveiro elétrico; de
termoplástico; na voltagem de 220v; com controle de 04 temperaturas
através de haste de comando; e potência mínima de 5500w; controle
de fluxo chuveiro e chuveirinho; na cor branca; com rosca de 1/2”;
pressão mínima de 01mca e máxima de 40mca; com certificação do
INMETRO.
Unidade: UN
Marca: Sintex
Valor Unitário: R$ 50,00

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais
elétricos e eletrônicos e materiais para manutenção de bens imóveis,
destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Item: 18
Descrição: Plafonier. Obs. Paflon teto; cor branca; plástico com bocal
porcelana; com rosca metálica - base e 27.
Unidade: UN
Marca: Exatronic
Valor Unitário: R$ 1,89
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em espuma flexível de poliuretano, certificada pelo INMETRO, e em
conformidade com as normas NBR13579-1:2011 e NBR13579-2:2011,
com densidade D18, revestido em uma das faces e nas laterais em tecido
jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento
perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão
plastificado, conforme requisitos da norma NBR 13579 (partes 1 e 2),
tecido com tratamento antiácaro, anti-mofo e antialérgico. O colchão
deverá possuir selo INMETRO de identificação da conformidade,
costurado diretamente no corpo do colchão. Garantia mínima de um
ano contra defeitos de fabricação, a partir do dia de entrega. Após o
pedido de fornecimento e antes da entrega, a empresa vencedora deverá
apresentar (01) uma amostra do produto. a amostra é necessária para
que se confira se os dados do produto coincidem com os exigidos no
edital. caso necessário, o licitante deverá fazer todos os ajustes finais.
Marca: Relaflex
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 48,00
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LOTES EXCLUSIVO
Item: 03
Descrição: Adaptador para bocal de lâmpada. Obs. porcelana; e40 para
e27 g 20; base/soquete e40 p/ e27; adaptador porcelana. Obs. fabricado
dentro das normas ABNT/NBR vigentes.
Unidade: UN
Marca: Foxlux
Valor Unitário: R$ 7,14
Item: 13
Descrição: Cordão paralelo 2 x 2,5 mm. Cordão elétrico; paralelo;
condutor de cobre nu; tempera mole; encordoamento classe 5; seção
nominal de 2 x 2,5 mm²; tensão de 300/300 v; isolação externa
termoplástico PVC; temperatura máxima 70° em serviço contínuo;
norma NBR 13249, certificação compulsória INMETRO. Constando
na embalagem - rolo de 100 m. Registro válido junto ao INMETRO
com atestado de conformidade no ato da entrega do produto.
Unidade: RL
Marca: Indusflex
Valor Unitário: R$ 203,55
Item: 19
Descrição: Receptáculo de porcelana. Obs. bocal e 27 – com terminais
protegidos para plafon; soquete em latão. encaixe de fixação antigiro –
fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.
Unidade: UN
Marca: Morumbi
Valor Unitário: R$ 3,06
Ata de Registro de Preços n.º 487/19
Empresa: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
LOTES EXCLUSIVO
Item: 16
Descrição: Massa acrílica. Obs. Massa corrida acrílica. Cor branca –
galão de 3,6 litros.
Unidade: GL
Marca: Supremacor
Valor Unitário: R$ 37,23
Item: 17
Descrição: Massa corrida. Obs. base PVA – cor branca – gl. de 3,6
litros.
Unidade: UN
Marca: Supremacor
Valor Unitário: R$ 23,67
Item: 20
Descrição: Tinta esmalte – base água. Obs. galão de 3,6 litros. esmalte
a base de água – padrão Premium; resina acrílica, água; aditivos;
cargas minerais (acetinado); pigmentos inorgânicos e/ ou orgânicos e
biocidas. Desenvolvido conforme norma: NBR 11702; tipo 4.2.2.1 –
esmalte Premium da ABNT. baixo odor. secagem rápida; resistência a
fungos. diluível com água. Cores diversas (a serem escolhidas no ato da
solicitação), podendo ser: azul del rey; verde nas diversas tonalidades;
marrom; alumínio; tabaco; marfim; cinza, vermelho; preto; branco;
gelo; platina; camurça e areia.
Unidade: UN
Marca: Supremacor
Valor Unitário: R$ 83,94
Item: 21

Descrição: Tinta esmalte sintético. Obs. Galão de 3,6 litros – tinta
esmalte para construção civil; sintético, padrão premium; p/ ambiente
interno e externo; a base de resina alquídica, pigmentos orgânicos e
inorgânicos; secantes; aditivos solventes alifáticos; -- acabamento
acetinado; secagem ao toque de 01 a 03 horas – validade mínima 24
meses após o recebimento. Conforme norma de classificação ABNT
NBR 11702 – tipo 4.2.1.1. Cores diversas (a serem escolhidas no ato da
solicitação), podendo ser: azul del rey; verde nas diversas tonalidades;
marrom; alumínio; tabaco; marfim; cinza, vermelho; preto; branco;
gelo; platina; camurça e areia.
Unidade: GL
Marca: Supremacor
Valor Unitário: R$ 76,16
Item: 24
Descrição: Verniz. Obs. galão de 3,6 litros; transparente; com ação
inseticida e fungicida; base de madeira – incolor; acabamento brilhante
– validade mínima de 24 meses a partir do recebimento. Conforme
norma de classificação ABNT/NBR 11702 – tipo 4.3.2.2.
Unidade: GL
Marca: Supremacor
Valor Unitário: R$ 80,57
Ata de Registro de Preços n.º 488/19
Empresa: VB MATERIAIS ELETRICOS EIREL
COTA PRINCIPAL
Item: 01
Descrição: Lâmpada de led – formato bulbo – 12 w. Obs. Lâmpada
de led; em policarb0nato; bulbo no formato a 65; medindo
aproximadamente (65 x 120) mm = (d x a); base e – 27; potência de 12
w; fluxo luminoso acima de 1.100 lm; bivolt; - temperatura de cor entre
6.000 a 6500 k - (branca fria). Garantia mínima de 12 meses; conforme
NBR (ABNT e INMETRO vigentes.).
Unidade: UN
Marca: Empalux
Valor Unitário: R$ 13,40
COTA RESERVADA
Item: 02
Descrição: Lâmpada de led – formato bulbo – 12 w. Obs. Lâmpada
de led; em policarb0nato; bulbo no formato a 65; medindo
aproximadamente (65 x 120) mm = (d x a); base e – 27; potência de 12
w; fluxo luminoso acima de 1.100 lm; bivolt; - temperatura de cor entre
6.000 a 6500 k - (branca fria). Garantia mínima de 12 meses; conforme
NBR (ABNT e INMETRO vigentes.).
Unidade: UN
Marca: Empalux
Valor Unitário: R$ 13,40
COTA EXCLUSIVA
Item: 09
Descrição: Cabo flexível 1 x 4 mm. Obs. cabo flexível 1 x 4 mm. de
secção nominal; de cobre nu; têmpera mole; encordoamento classe 4;
isolação de PVC; antichama; 750 v. - produzido dentro das normas
ABNT/NBR, constando na embalagem. Rolo de 100 m. cores: azul;
preto; branco; verde; e vermelho. - (cores a ser escolhida quando da
solicitação). Certificação compulsória INMETRO. Registro válido
junto ao INMETRO com atestado de conformidade no ato da entrega
do produto.
Unidade: RL
Marca: Maxcopper
Valor Unitário: R$ 129,00

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BC65-D00B-1477-EE23

Ata de Registro de Preços n.º 486/19
Empresa: FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA
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Item: 10
Descrição: Cabo flexível 1 x 6 mm. Obs. cabo flexível 1 x 6 mm. de
secção nominal; de cobre nu; têmpera mole; encordoamento classe 4;
isolação de PVC; antichama; 750 v. - produzido dentro das normas
ABNT/NBR, constando na embalagem. Rolo de 100 m. cores: azul;
preto; branco; verde; e vermelho. - (cores a ser escolhida quando da
solicitação). Certificação compulsória INMETRO. Registro válido
junto ao INMETRO com atestado de conformidade no ato da entrega
do produto.
Unidade: RL
Marca: Maxcopper
Valor Unitário: R$ 192,00

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de
sinalização horizontal, destinado ao uso da Secretaria de Mobilidade
e Planejamento Urbano, com entregas parceladas, por um período de
12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.

Item: 11
Descrição: Canaleta sistema x 20 mm x 10 mm. Barras com 2.000 mm;
autocolante. Com divisória – caixa com 25 barras.
Unidade: CX
Marca: Enerbras
Valor Unitário: R$ 77,57

Item: 01
Descrição: Cola à base de resina Epoxi. Bi-componente; Galão de 3,6
kg; Contendo Catalisador correspondente para misturar ao produto.
Marca: Niws Color
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 8,00

Item: 15
Descrição: Lâmpada led tubular. Obs. lâmpada led tubular t8 – 20 w
– dimensão – 1.200 mm; 6.500 k – branca fria – G13 -; bivolt – 1850
lumens. – Obs. corpo de vidro branco leitoso – não transparente –
garantia mínima de 12 meses. Fabricado dentro das normas ABNT/
NBR vigentes.
Unidade: UN
Marca: Empalux
Valor Unitário: R$ 13,35

Item: 02
Descrição: Solvente para tinta. Solvente para diluição e limpeza de
tinta para demarcação viária, a base de resina metilmetacrilato – balde
de 18 litros.
Marca: Niws Color
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 122,00

PROCESSO N.º 27.393/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 165/19
Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de veículo 0Km,
tipo SUV, 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 16/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.
Ata de Registro de Preços n.º 489/19
Empresa: ARTHA EMPREENDIMENTOS,
LOCACOES - EIRELI

COMERCIO

E

Item: 01
Descrição: Veículo tipo SUV. Modelo: SUV. Zero km. Motorização
mínima: 2.6. Combustível: flex / bi combustível (etanol / gasolina),
ou somente gasolina. Número mínimo de passageiros: 5. Cor: Branco.
Modelo de fabricação: mínimo 2019. Potencia mínima na gasolina
160CV. Cambio automático / mínimo 6 marchas. Garantia miníma de
motor e câmbio: 12 meses. Prazo de entrega não superior a 60 dias.
Número de portas: mínimo 4.
Marca: Toyota
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 203.000,00
PROCESSO N.º 25.679/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 162/19

COTA PRINCIPAL

Item: 03
Descrição: Tachão bi-direcional. Tachão bi direcionbal amarelo, com
ambos refletivos amarelos, em resina poliéster, com dois pinos de
fixação em conformidade com a norma ABNT 15576.
Marca: Niws Color
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 15,00
Item: 04
Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta
a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas
de vidro incorporadas na cor amarela 10 YR – 7,5/14, obedecida às
tolerâncias 10 YR – 7/14 e 10 YR – 8/16.
Marca: Niws Color
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 180,00
Item: 05
Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta
a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas
de vidro incorporadas na cor branca n 9,5, obedecida a tolerância n 9;
- balde/lata 18 litros.
Marca: Niws Color
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 180,00
COTA RESERVADA
Item: 06
Descrição: Cola à base de resina Epoxi. Bi-componente; galão de 3,6
kg; contendo catalisador correspondente para misturar ao produto.
Marca: Niws Color
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 8,00
Item: 07
Descrição: Solvente para tinta. Solvente para diluição e limpeza de
tinta para demarcação viária, a base de resina metilmetacrilato – balde
de 18 litros.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Item: 22
Descrição: Tomada. Obs. tomada 02 polos + terra 10a/250 v – em
embalagem original e individual – fabricado dentro das normas ABNT/
NBR vigentes.
Unidade: UN
Marca: Pluzie
Valor Unitário: R$ 4,00

Ata de Registro de Preços n.º 490/19
Empresa: K. S. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA
SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA
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Item: 08
Descrição: Tachão bi-direcional. Tachão bi direcional amarelo, com
ambos refletivos amarelo em resina poliéster, com dois pinos de
fixação, em conformidade com a norma ABNT 15576.
Marca: Niws Color
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 15,00
Item: 09
Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta
a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas
de vidro incorporadas na cor amarela 10 YR – 7,5/14, obedecida às
tolerâncias 10 YR – 7/14 e 10 YR – 8/16.
Marca: Niws Color
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 180,00
Item: 10
Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta
a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas
de vidro incorporadas na cor branca n 9,5, obedecida a tolerância n 9;
- balde/lata 18 litros.
Marca: Niws Color
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 180,00
COTA EXCLUSIVA
Item: 11
Descrição: Tacha mono-direcional. Tacha monodirecional branca,
com refletivo branco em resina poliéster, com pino de fixação, em
conformidade com a norma ABNT 14636.
Marca: Niws Color
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 4,00
Item: 12
Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta
a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas
de vidro incorporadas na cor azul 5pb 2/8 – balde/lata 18 litros.
Marca: Niws Color
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 180,00
Item: 13
Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta
a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas
de vidro incorporadas na cor chumbo fosco n 3,5 balde/lata de 18 litros.
Marca: Niws Color
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 180,00
PROCESSO N.º 28.630/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 170/19
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 22/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 491/19
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Empresa: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Item: 03
Descrição: Brimonidina Tartarato 0,1% solução oftálmica frasco com
5ml. ***marca conforme determinação judicial: Alphagan z***.
Unidade: FR
Marca: Allergan
Valor Unitário: R$ 29,02
Item: 17
Descrição: Glicosamida, Sulfato 1,5 g + Condroitina, Sulfato
Sódico.***marca conforme determinação judicial: Condroflex***
Unidade: CO
Marca: Zodiac
Valor Unitário: R$ 3,50
Ata de Registro de Preços n.º 492/19
Empresa: CM HOSPITALAR S.A.
Item: 16
Descrição: Fenobarbital 100mg comprimido. ***marca conforme
determinação judicial: Gardenal***.
Unidade: CO
Marca: Sanofi-Aventis
Valor Unitário: R$ 0,26
Ata de Registro de Preços n.º 493/19
Empresa: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES S.A.
Item: 15
Descrição: Edoxabana 30 mg. Comprimido. Marca conforme
determinação judicial : Lixiana®.
Unidade: CO
Marca: Daiichi Sankyo
Valor Unitário: R$ 3,34
PROCESSO N.º 28.747/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 166/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos
(máquinas), destinados a renovação da frota da Secretaria de Serviços,
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 22/10/2020).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Serviços.
Ata de Registro de Preços n.º 494/19
Empresa: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Item: 01
Descrição: Escavadeira. Escavadeira hidráulica, equipamento novo,
sem uso, zero hora de funcionamento, ano e modelo de fabricação
do ano em vigor ou superior, com peso operacional de no mínimo
13000 kg; Motor Tier 3 turbo diesel da mesma marca do fabricante,
mínimo de 04 cilindros; Potência líquida do motor mínimo de 95 hp
turbo alimentado intercooler; Cabine fachada com ar condicionado
com proteção certificado (rops); Sistema hidráulico de vazão 2x 120 l/
min; Velocidade de deslocamento alta mínimo 5,6 km/h com controle
automático de velocidade no deslocamento; velocidade de giro no
mínimo 11,5 rpm; sapatas de 700 mm; força de escavação mínima no
braço 6.200 kgf; força de escavação mínima na caçamba 8000 kgf;
lança mínima 4,60 m, comprimento do braço escavação mínimo 2,40
metros, caçamba no mínimo 0,65 m³ de capacidade, profundidade
mínima de escavação 5,5 metros, altura mínima de descarga 6200 mm.
Unidade: UN
Marca: New Holland/E145C EVO
Valor Unitário: R$ 385.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Marca: Niws Color
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 122,00
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Item: 04
Descrição: Motoniveladora. Motoniveladora: equipamento novo,
sem uso, zero hora de funcionamento, ano e modelo de fabricação do
ano em vigor ou superior, cabine fechada com ar condicionado; Com
certificação rops e fops, com peso operacional de no mínimo 14.500
kg; Motor turbo diesel, da mesma marca do fabricante, mínimo de
06 cilindros; Potência líquida do motor mínimo de 140 hp; cilindrada
mínimo de 6.7 litros; transmissão com no mínimo 06 velocidades a
frente e 03 a ré e com acionamento automático; lâmina central com
comprimento mínimo de 3.6 metros, altura mínima 0,60 m, angulo de
talude 90° rotação continua de 360°; freio de serviço multidisco em
banho de óleo auto ajustável com dois circuito um para cada lado do
eixo (acumuladores de nitrogênio) ripper traseiro com no mínimo 05
dentes; cabine fechada com nível de segurança mínimo padrão rops e
fops, ripper traseiro, com no mínimo 5 dentes penetração de no mínimo
350m, ajuste de direção hidráulica, assento ergonômico do operador
com suspensão e cinto de segurança, tapetes de borracha removíveis,
pneus traseiros/dianteiros 14x21 (12 lonas ) ou superior, faróis de
trabalho de no mínimo 6 avante 2 a ré para trabalhos noturnos: lanterna
de freio, luzes de alerta e setas direcionais: espelho retrovisores
externo; alarme de deslocamento a ré, garantia de 2 anos, extintor de
incêndio com suporte.
Unidade: UN
Marca: New Holland/RG140
Valor Unitário: R$ 604.000,00
Item: 06
Descrição: Retroescavadeira. Com braço extensivo; Equipamento
novo, sem uso, zero hora de funcionamento, ano e modelo de
fabricação do ano em vigor ou superior, com peso operacional de no
mínimo 7000 kg; tração 4x4; motor turbo diesel da mesma marca do
fabricante, mínimo de 04 cilindros; potência líquida do motor mínimo
de 90 hp turbo alimentado; Cabine fachada com ar condicionado com
proteção certificado (rops e fops ); transmissão com conversor de
torque de 4 velocidade a frente e 4 velocidade a ré; sistema hidráulico
com bomba com vazão mínima de 140 l/min; Direção hidrostática;
bloqueio do diferencial com acionamento elétrico; caçamba frontal
de capacidade mínima de 0,80 m³ com dentes, altura de descarga de no
mínimo 2700 mm, força de desagregação mínimo 6.000 kgf; caçamba
da retro braço extensivo com largura mínima de 0,60 m; profundidade
de escavação estendido mínimo de 5.300m, força de escavação na
caçamba mínimo 4900 kg, com dentes para escavação; pneus traseiros
19,5 x 24 10 lonas, dianteiros 10,5 x 16 10 lonas, espelho retrovisor
interno e externo faróis de trabalho 2 frontal e 4 faróis traseiro trabalho
noturno, luz de freio, luz de alerta e setas direcionais, alarme sonoro a
ré, extintor de incêndio.
Unidade: UN
Marca: New Holland/B95B
Valor Unitário: R$ 280.000,00

Item: 07
Descrição: Retroescavadeira. Equipamento novo, sem uso, zero hora
de funcionamento, ano e modelo de fabricação do ano em vigor ou
superior, com peso operacional de no mínimo 7000 kg; tração 4x4;
motor turbo diesel da mesma marca do fabricante, mínimo de 04
cilindros; potência líquida do motor mínimo de 90 hp turbo alimentado;
Cabine fachada com ar condicionado com proteção certificado (rops
e fops ); transmissão com conversor de torque de 4 velocidades a
frente e 4 velocidades a ré; Sistema hidráulico com bomba com vazão
mínima de 140 l/min; direção hidrostática; bloqueio do diferencial
de acionamento elétrico; caçamba frontal de capacidade mínima de
0,80 m³ com dentes, altura de descarga de no mínimo 2700 mm, força
de desagregação mínimo 6.000 kgf; caçamba da retro com largura
mínima de 0,60 m; profundidade de escavação mínimo de 4400 mm;
força de escavação na caçamba mínimo 4900 kg, com dentes para
escavação; pneus traseiros 19,5 x 24 10 lonas, dianteiros 10,5 x 16 10
lonas, espelho retrovisor interno e externo faróis de trabalho 2 frontal
e 4 faróis traseiro trabalho noturno, luz de freio, luz de alerta e setas
direcionais, alarme sonoro a ré, extintor de incêndio.
Unidade: UN
Marca: New Holland/B95B
Valor Unitário: R$ 260.000,00
PROCESSO N.º 33.312/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 186/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos Lista 19/2019, destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/12/2020).
Atibaia, 28 de Janeiro de 2.020.
Ata de Registro de Preços n.º 547/19
Empresa: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item: 34
Descrição: Risperidona 3mg Comprimido.
Consumo Estimado Anual: 54.000
Unidade: CO
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 0,130
Valor Total: R$ 7.020,00
Ata de Registro de Preços n.º 548/19
Empresa: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
Item: 16
Descrição: Metoprolol 25mg comprimido. Metoprolol, Succinato de
25mg - Liberação Prolongada.
Consumo Estimado Anual: 108.000
Unidade: CO
Marca: Astrazeneca
Valor Unitário: R$ 0,219
Valor Total: R$ 23.652,00
Item: 17
Descrição: Metoprolol 50mg comprimido. Metoprolol, Succinato de
50mg - Liberação Prolongada.
Consumo Estimado Anual: 120.000
Unidade: CO
Marca: Astrazeneca
Valor Unitário: R$ 0,438
Valor Total: R$ 52.560,00
Ata de Registro de Preços n.º 549/19
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
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Item: 03
Descrição: Minicarregadeira. Equipamento novo, sem uso, zero hora
de funcionamento, ano e modelo de fabricação do ano em vigor ou
superior, cabine fechada com ar condicionado; com certificação rops
e fops, com peso operacional de no mínimo 2900 kg; motor turbo
diesel, mínimo de 04 cilindros; potência líquida do motor mínimo de
57 HP; cilindrada mínimo de 2,2litros; transmissão hidrostática bomba
hidráulica de pistões com fluxo variável. Sistema hidráulico; Bomba
hidráulica de engrenagem. Características; carga de operação:900
kg, carga de tombamento; 1800 kg, força de desagregação; 1950 kg,
capacidade de elevação: 1360 kg, altura de despejo 2.400 mm, peso
operacional: 2.900 kg, caçamba de uso geral de: 0,45m³, garantia de
1 ano.
Unidade: UN
Marca: New Holland/L220
Valor Unitário: R$ 208.000,00
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Item: 02
Descrição: Cloreto de Potássio 600mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 17.280
Unidade: CO
Marca: GSK
Valor Unitário: R$ 0,534
Valor Total: R$ 9.227,52
Item: 04
Descrição: Imiquimode 5% Sachê com 250 Mg - Sachê.
Consumo Estimado Anual: 1.440
Unidade: SH
Marca: FQM
Valor Unitário: R$ 8,960
Valor Total: R$ 12.902,40
Item: 21
Descrição: Nortriptilina, Cloridrato 25mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 54.000
Unidade: CO
Marca: Ranbaxy
Valor Unitário: R$ 0,200
Valor Total: R$ 10.800,00
Item: 32
Descrição: Proximetacaina, Cloridrato 0,5% Solução Oftálmica Estéril
Frasco 5 Ml. “ Ref : Anestésico “.
Consumo Estimado Anual: 1.200
Unidade: FR
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 6,800
Valor Total: R$ 10.800,00
Item: 33
Descrição: Risperidona 1mg Comprimido.
Consumo Estimado Anual: 202.800
Unidade: CO
Marca: Ranbaxy
Valor Unitário: R$ 0,079
Valor Total: R$ 16.021,20
Ata de Registro de Preços n.º 550/19
Empresa: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item: 19
Descrição: Nimesulida 100 Mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 60.000
Unidade: CO
Marca: Cimed
Valor Unitário: R$ 0,049
Valor Total: R$ 2.940,00
Ata de Registro de Preços n.º 551/19
Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item: 11
Descrição: Metformina 500mg Comprimido.
Consumo Estimado Anual: 534.000
Unidade: CO
Marca: Prati Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,060
Valor Total: R$ 32.040,00

Item: 35
Descrição: Risperidona Solução Oral 1mg/Ml frasco com 30ml.
Consumo Estimado Anual: 1.320
Unidade: FR
Marca: Prati Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 4,950
Valor Total: R$ 6.534,00
Item: 37
Descrição: Salbutamol 2mg/5ml Xarope Frasco Com 120ml.
Consumo Estimado Anual: 240
Unidade: FR
Marca: Prati Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,920
Valor Total: R$ 220,80
Ata de Registro de Preços n.º 552/19
Empresa: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA
Item: 18
Descrição: Naltrexona 50mg Capsula.
Consumo Estimado Anual: 6.000
Unidade: CAP
Marca: Uninaltrex
Valor Unitário: R$ 2,040
Valor Total: R$ 12.240,00
Ata de Registro de Preços n.º 553/19
Empresa: R.A.P. - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
Item: 15
Descrição: Metoprolol 100mg Comprimido Metoprolol, Tartarato De
100mg Comprimido.
Consumo Estimado Anual: 8.400
Unidade: CO
Marca: Ache
Valor Unitário: R$ 0,340
Valor Total: R$ 2.856,00
Ata de Registro de Preços n.º 554/19
Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item: 14
Descrição: Metoclopramida 10mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 42.000
Unidade: CO
Marca: Novosil
Valor Unitário: R$ 0,084
Valor Total: R$ 35.280,00
Item: 22
Descrição: Óleo Mineral Frasco com 100ml..
Consumo Estimado Anual: 1.800
Unidade: FR
Marca: Farmace
Valor Unitário: R$ 1,750
Valor Total: R$ 3.150,00
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e
Licitações, 27 de Janeiro de 2.020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BC65-D00B-1477-EE23

EXPORTACAO LTDA

81

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

82

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

Atos do Poder Executivo
Secretaria de Planejamento e Finanças

Edital de Notificação de Cobrança Amigável
A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 260 do Código
Tributário Municipal – Lei Complementar nº 280/98 e alterações, NOTIFICA aos autuados abaixo, que os Autos de Infração e Multa foram
cadastrados na Dívida Ativa do Município, para cobrança administrativa/amigável:
Endereço

Origem / Processo
Administrativo

Adilson Lopes

Rua José Bonifácio, 69-Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 44065/2017

Antonio Cláudio Cardoso

Rua Theodor Herzel, 55-São Paulo – São Paulo

Mobilidade Urbana / 29369/2019

Antonio Justino Dias

Av. Prof. Carlos A.C.Pinto, 442-Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 30240/2017

Comercial e Imobiliária Wagner Ltda

Rua Prof. Pedro Vasconcelos, 268-Atibaia – São Paulo

Meio Ambiente / 27755/2018

Danilo Silveira Manha

Rua Rio Preto, 999- Atibaia – São Paulo

Meio Ambiente / 37060/2016

Denise Yamane Furquim Campos

Rua Dr. Oswaldo Urioste, 67-Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 38596/2018

Djalma Celso Vitto

Rua Francisco Goya, 22-São Paulo – São Paulo

Mobilidade Urbana / 23704/2017

Jair Batista de Santana

Rua dos Geranios, 415-Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 15772/2018

Marcio Roberto Franco Oliveira

Rua Prof. Domingos Matheus, 238-Atibaia – São Paulo

Meio Ambiente / 8127/2017

Mariza Arantes Moya

Avenida Paula Ferreira, 1488(1492)Pirituba-São Paulo

Mobilidade Urbana / 40846/2016

Nelson Fernando Pacobello

Rua das Cravinias, 638-Atibaia-São Paulo

Fisc. Urbanística / 7220/2019

Patricia Alves de Araujo Fornaziero

Rua Ouro Preto, 202-Atibaia – São Paulo

Fisc. Urbanística / 24768/2017

Pedro Desimone – Espólio

Rua Salvador Romeu, 477 – São Paulo – Sâo Paulo

Fisc. Urbanística / 25758/2019

Peranovich Empreend. Imobiliários Ltda Avenida Prof. Carlos A.C.Pinto, 09 – Atibaia – São Paulo

Meio Ambiente / 16321/2019

Rosely Jamelario Vilaboa Fachal

Rua Sebastião Nastare, 207-São Paulo – São Paulo

Mobilidade Urbana / 38756/2018

Rubens Bogaert

Alameda Jundiaí, 647-Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 31198/2014

Samuel Angelo Rodegheri Duarte

Rua Conego V.M. Marino, 275-apto 154-São Paulo-São Paulo

Fisc. Urbanística / 12946/2019

Sonia Maria Iaconis

Av.John Fitzgerald Keneddy, 468-Atibaia -São Paulo

Fisc. Urbanística / 2588/2019

Victor Oliveira Gimenes

Rua Elcio Doenz, 116-Atibaia – São Paulo

Mobilidade Urbana / 29690/2019

Waldemar da Costa – Espólio

Rua Candido Rodrigues, 77 – apto 42-São Vicente – São Paulo

Fisc. Urbanística / 24576/2019

Waldir Cardoso

Rua Maria de Jesus Simas Rocha, 89-Osasco – São Paulo

Fisc. Urbanística / 23748/2019

Wilson Nogueira Soler

Avenida Getulio Vargas, 1250-apto 201-Araruama-Rio de Janeiro Mobilidade Urbana / 23385/2017
Atenção:

A não quitação do débito implicará no ajuizamento ou protesto extrajudicial do mesmo. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente
na Divisão de Relacionamento com o Contribuinte, no prédio sede da Prefeitura, sito à Avenida da Saudade, n.º 252 – centro de Atibaia, de
segunda a sexta-feira, das 10:00 às 16:00 h.
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Prefeitura
da Estância
de Atibaia
Secretaria
de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO BIMESTRAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2019
MUNICÍPIO: ATIBAIA

PERÍODO: 6º BIMESTRE

EXERCÍCIO: 2019

PREV. ATUAL.
Impostos
206.940.640,00
Transferências Cons�tucionais Legai 197.083.300,00
TOTAL
404.023.940,00
A) APLIC. MÍN. OBRIGATÓRIA (15%)
ADICIONAIS
Transferências do SUS
Outras
B) APLICAÇÃO 100%
TOTAL P/ APLICAÇÃO (A + B)

ANTERIOR
175.887.031,39
163.754.470,65
339.641.502,04

6º BIMESTRE
37.001.271,17
34.733.533,41
71.734.804,58

ACUMULADO
212.888.302,56
198.488.004,06
411.376.306,62

60.603.591,00

50.946.225,31

10.760.220,69

61.706.445,99

PREV. ATUAL.
19.695.220,08
1.081.600,00
20.776.820,08

ANTERIOR
15.251.874,19
751.102,59
16.002.976,78

6º BIMESTRE
4.347.894,14
239.187,85
4.587.081,99

ACUMULADO
19.599.768,33
990.290,44
20.590.058,77

81.380.411,08

66.949.202,09

15.347.302,68

82.296.504,76

ANTERIOR
114.122.276,97

6º BIMESTRE
14.096.284,49

ACUMULADO
128.218.561,46

DESPESAS
TOTAIS
EMPENHADAS

PREV. ATUAL.
131.048.806,12

LIQUIDADAS

-

106.077.658,26

20.516.017,08

126.593.675,34

PAGAS

-

101.330.846,83

22.651.687,08

123.982.533,91

ANTERIOR
50.946.225,31

6º BIMESTRE
10.760.220,69

ACUMULADO
61.706.445,99

RESUMO
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor a ser aplicado (mínimo 15%)

PREV. ATUAL.
60.603.591,00

Aplicado (despesas empenhadas)
Percentual

-

93.340.886,59
27,48%

12.339.846,25
17,20%

105.680.732,84
25,69%

Aplicado (despesas liquidadas)
Percentual

-

87.997.992,99
25,91%

16.939.994,92
23,61%

104.937.987,91
25,51%

Aplicado (despesas pagas)
Percentual

-

83.575.225,61
24,61%

19.205.134,29
26,77%

102.780.359,90
24,98%

ANTERIOR
16.002.976,78

6º BIMESTRE
4.587.081,99

ACUMULADO
20.590.058,77

RESUMO
RECURSOS ADICIONAIS
Valor a ser aplicado (100%)

PREV. ATUAL.
20.776.820,08

Aplicado (despesas empenhadas)
Percentual

-

20.781.390,38
129,86%

1.756.438,24
38,29%

22.537.828,62
109,46%

Aplicado (Despesas liquidadas)
Percentual

-

18.079.665,27
112,98%

3.576.022,16
77,96%

21.655.687,43
105,18%

Aplicado (Despesas pagas)
Percentual

-

17.755.621,22
110,95%

3.446.552,79
75,14%

21.202.174,01
102,97%
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RESOLUÇÃO Nº 01/2020
Conselho Municipal de Saúde

nos termos do que dispõe o §3º do art. 10º da Lei 4.604 de 26 de junho
de 2018, como segue:

O Conselho Municipal de Saúde da Estância de Atibaia, no uso de suas
atribuições legais, conforme previsto na Lei Complementar Nº 505
de 12 de setembro de 2006, alterada pela Lei Complementar N° 686
de 17 de abril de 2014, por deliberação de seus membros em reunião
extraordinária realizada aos 28 dias do mês de janeiro de 2020 as
17:30h, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde

DE:
726 25.101.06.181.0066.2.165.339030.01.1100000……..R$10.000,00

1. APROVAR a prorrogação para operacionalização de gestão e
execução das atividades e serviços de saúde na Unidade de Pronto
Atendimento Porte II 24h - UPA Cerejeiras, através de aditamento ao
convênio 032/2016, até a data de 30 de abril de 2020.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de empenho com prestação de
serviço referente a passagem das viaturas nas praças de pedágios e
estacionamentos conveniados, durante o exercício de 2020.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, aos 27 de janeiro de
2020.

Edson Vizgaudis
Conselho Municipal de Saúde
Presidente

Reinaldo dos Santos
Secretário de Segurança Pública

Secretaria de Serviços

Secretaria de Mobilidade e
Planejamento Urbano

PORTARIA Nº 002/2020- SECR.SERVIÇOS
O Ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Serviços, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.116
de 12 de Janeiro de 2017 REALIZA a adequação orçamentária, nos
termos do que dispõe o § 3º do art 10º da Lei 4.682 de 12 de julho de
2019, como segue:
DE:
576-21.101.15.451.0057.2.131.339030.01.110000
R$ 170.000,00
PARA:
579-21.101.15.451.0057.2.131.339039.01.110000
R$ 170.000,00
JUSTIFICATIVA: Se faz necessária esta adequação, devido a despesas
com aquisição de materiais a serem utilizados nas parcerias de
pavimentação.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Secretaria, 28 de Janeiro de 2020.

Portaria n.° 01/2020-SMPU
de 21 de janeiro de 2020
O ordenador da despesa da Secretaria de Mobilidade e Planejamento
Urbano, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
decreto n° 8.116 de 12 de janeiro de 2017, REALIZA a adequação
orçamentária nos termos do que dispõe o inciso V do artigo 10º da Lei
4.682 de 12 de julho de 2019, como segue:
DE:
942 30.700.26.782.0082.2.189.339040.93.4000000 R$ 66.520,54
PARA:
940 30.700.26.782.0082.2.189.339039.93.4000000 R$ 66.520,54

-Ricardo Henrique Freire Vieira -Secretário de Serviços-

Justificativa: Adequação orçamentária para ocorrer despesas de
empenho do contrato 14/2018 com a empresa ARC Comércio
Construção e Administração de Serviços Ltda, para exercício 2020
até a vigência do contrato, de gestão da Secretaria de Mobilidade e
Planejamento Urbano.

Secretaria de Segurança Pública
PORTARIA Nº 02/2020 SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA
de 27 de Janeiro de 2020
O ORDENADOR DA DESPESA DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA – – SR. REINALDO DOS SANTOS, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º
8.116 de 12 de janeiro de 2017, REALIZA a adequação orçamentária,

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, 21 de janeiro de
2.020.

André Picoli Agatte
Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº
12/2019
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
CLASSIFICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, HABILITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE, através
de seu PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, torna público que no dia
28 de janeiro de 2020, participou deste pregão presencial a empresa:
CEBI – CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL
LTDA, estando presente na sessão o representante legal da empresa,
para aquisição de Serviços (implantação, treinamento, manutenção e
suporte a sistemas integrados) e Locação de Sistema de Informação,
conforme especificado no Anexo I do Edital.
A licitante apresentou proposta inicial e mínimo em negociação, sendo
CLASSIFICADA. A empresa CEBI – CENTRO ELETRONICO
BANCARIO INDUSTRIAL LTDA foi a vencedora do certame e
HABILITADA, por ter atendido ao Edital na íntegra.
Não havendo interposição de recurso, o pregoeiro ADJUDICOU o
objeto à empresa vencedora.
Tendo em vista a conduta adotada pelo PREGOEIRO, conforme ata
constante no processo, a Superintendente da SAAE HOMOLOGOU
o procedimento licitatório em referência à licitante vencedora, face ao
pleno atendimento à legislação vigente.
Atibaia, 28 de janeiro de 2020.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
- Superintendente Fernando Zambo de Oliveira Barbosa Francisco
- Pregoeiro -

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº
07/2019
LIMPEZA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, HABILITAÇÃO,
JULGAMENTO, DECISÃO FINAL, ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
A Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE, através
de seu PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, torna público que no dia
09 de mês de 2019, participaram deste pregão presencial as empresas:
ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP,
CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, CRYSTAL
CLEAN PORTARIA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA – ME,
DB GESTÃO CORPORATIVA EM SERVIÇOS EIRELI – ME,
ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA – EPP, FORTHUNITY SCALO
EIRELI – EPP, PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA
LTDA, S3 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – ME,

SAMHI SANEAMENTO MÃO DE OBRA E HIGIENIZAÇÃO
LTDA, VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – EPP
e WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL - EIRELI,
estando presentes na sessão os representantes legais das empresas
ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
– EPP, CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI,
CRYSTAL CLEAN PORTARIA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
– ME, DB GESTÃO CORPORATIVA EM SERVIÇOS EIRELI
– ME, ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA – EPP, FORTHUNITY
SCALO EIRELI – EPP, PREMIUM MONITORAMENTO
E PORTARIA LTDA, SAMHI SANEAMENTO MÃO DE
OBRA E HIGIENIZAÇÃO LTDA e VENEZA SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA – EPP, para aquisição de Serviços de
Limpeza Predial, conforme especificado no Anexo I do Edital.
As licitantes apresentaram propostas iniciais e mínimo em negociação,
sendo CLASSIFICADAS as empresas ARHO SERVIÇOS DE
APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP, CONSOLIDEZ
SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, CRYSTAL CLEAN
PORTARIA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA – ME, DB GESTÃO
CORPORATIVA EM SERVIÇOS EIRELI – ME, ESPERANÇA
SERVIÇOS LTDA – EPP, FORTHUNITY SCALO EIRELI
– EPP, PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA
LTDA, S3 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – ME,
SAMHI SANEAMENTO MÃO DE OBRA E HIGIENIZAÇÃO
LTDA, VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – EPP e
WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL - EIRELI. A empresa
DB GESTÃO CORPORATIVA EM SERVIÇOS EIRELI - ME, na
ocasião, foi declarada a vencedora do certame.
Havendo manifestação em interpor recurso pela empresa ARHO
SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP para
conferir a exequibilidade da proposta atualizada da empresa vencedora,
o pregoeiro concedeu o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das
razões recursais, bem como o prazo em igual número de dias contados
do término do prazo do recorrente para a apresentação das contra
razões pelas demais licitantes.
Após análise das razões e contra razões apresentadas no recurso,
conforme consta nas fls. 551 a 562, o pregoeiro determinou a
desclassificação das empresas DB GESTÃO CORPORATIVA EM
SERVIÇOS EIRELI – ME e WELLINTON REGIS PEREIRA
LIBERAL – EIRELI, conforme apresentado no Termo de Julgamento,
presente nas fls. 568 a 571 do processo. Também foi determinado para
o dia 24 de janeiro, às 09 horas, a reabertura da sessão para conferência
de nova proposta e abertura do envelope II (HABILITAÇÃO) da nova
empresa vencedora.
Na reabertura da sessão, às 09 horas do dia 24 de janeiro, estiveram
presentes os representantes das empresas ARHO SERVIÇOS DE
APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP e FORTHUNITY SCALO
EIRELI – EPP. Na sessão foi determinada a DESCLASSIFICAÇÃO
da empresa ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA – EPP, por não
atender o item 10.17 do edital, conforme determinado no Termo de
Julgamento (último parágrafo fl. 571 do processo). Após verificado
as desclassificações e ordem de propostas subsequentes, a empresa
ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP
foi declarada VENCEDORA do lote e HABILITADA, por ter atendido
o Edital na íntegra. Não havendo manifestação em interpor recurso das
empresas presentes, o pregoeiro encaminhou o processo para tomada
de DECISÃO FINAL, ADJUDICAÇÃO do objeto à empresa
vencedora e HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório para a
autoridade superior.
Tendo em vista a conduta adotada pelo PREGOEIRO, conforme ata
constante no processo (fls. 533 a 536 e 597 a 600), a Superintendente
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da SAAE acolheu o Termo de Julgamento acostado nas fls. 568 a
571 do processo, ADJUDICANDO o objeto à licitante vencedora,
ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP,
e HOMOLOGANDO o procedimento licitatório em referência, face
ao pleno atendimento ao Edital e à legislação vigente.
Atibaia, 28 de janeiro de 2020.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
- Superintendente Fernando Zambo de Oliveira Barbosa Francisco
- Pregoeiro -

MEMBROS
Adilson Akihide Aisaka - RG 19.493.204-7
Kelly Janaina Munhoz - RG nº 28.187.134-6
Paulo José da Silva - RG nº 34.270.199-X
Débora Lika Yakushiji - RG nº 27.553.459-5

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CIDADANIA”, 24 de janeiro de 2020.

“FORUM DA

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Publicado novamente por ter saído com incorreção.

Errata
EDITAL PARA INTERESSADOS EM REALIZAR PROJETO
CULTURAL DA SEMANA ANDRÉ CARNEIRO 2020

P O R T A R I A Nº 4.387-GP
de 27 de janeiro de 2020

Na publicação da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia,
edição n° 2162, de 25 de janeiro de 2020, página 7, referente ao edital
acima citado, no seu item 4.1

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso
IX, da Lei Orgânica do Município, AUTORIZA o Sr. Adauto Batista
de Oliveira, portador da cédula de identidade R.G. nº 27.865.660-2,
inscrito no CPF/MF nº 171.157.388-40, em substituição a Sra. Regina
Emiko Maeda da Silva Franco, no período de 03 a 17 de fevereiro de
2020, a realizar, em conjunto, as transferências eletrônicas e bancárias,
cheques, pagamentos eletrônicos, DOC, TED e solicitações bancárias
conforme estabelecido no Decreto nº 8.726, de 8 de janeiro de 2019 e
Portaria nº 4.292-GP de 9 de abril de 2019.

Onde se lê:
4.1 - Poderá se inscrever nesse Concurso pessoa jurídica ou física,
maior de 18 anos, que comprove residência há no mínimo 02 (dois)
anos no Município Atibaia até o último dia do período de inscrição.
Leia-se:
4.1 - Poderá se inscrever nesse Concurso pessoa jurídica ou física,
maior de 18 anos, que comprove residência há no mínimo 02 (dois)
anos no Município Atibaia sendo certo que o período de inscrição será
do dia 25 de janeiro de 2020 até o dia 26 de fevereiro de 2020.

Secretaria de Governo
P O R T A R I A Nº 4.385 - GP
de 24 de janeiro de 2020
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DA ATIBAIA usando
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 177, Inciso IV,
da Instrução Normativa nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo – TCESP. e pelo Art. 73, da Lei Orgânica do Município,
e o disposto no artigo 2º, inciso XI; 35, V, “h”, da Lei nº 13.019, de
31 de julho de 2014, NOMEIA, membros da Comissão Municipal
para fiscalização e acompanhamento de convênios firmados pela
Municipalidade, sob a responsabilidade da Secretaria da Saúde, com
a seguinte composição:
PRESIDENTE
Henrique Eisfeld Trigueiro - RG nº 10.515.043-5

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 03 de fevereiro de 2020.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CIDADANIA”, 27 de janeiro de 2020.

“FÓRUM

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

P O R T A R I A Nº 4.388-GP
de 27 de janeiro de 2020
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. art.101,
inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município, resolve, DESIGNAR,
em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 378 de
21 de dezembro de 2001, o servidor municipal, abaixo relacionado,
contratado em regime de trabalho CLT, no emprego de Professor,
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para o exercício da Função Gratificada de Professor Coordenador
Pedagógico, mediante a retribuição salarial correspondente à jornada
básica semanal de 40 (quarenta) horas, reconduzindo pelo período de
um ano.

PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Nome do Professor
Diego Henrique dos Reis

P O R T A R I A Nº 4.390-GP
de 28 de janeiro de 2020

Unidade Escolar
“EM Professora Maria José Cintra dos Santos”

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX,
da Lei Orgânica do Município, NOMEIA, nos termos do §3º do art.
15 da Lei nº 4.659/2018, membros da COMISSÃO ESPECIAL DE
PROCESSO DISCIPLINAR com a seguinte composição:

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CIDADANIA”, 27 de janeiro de 2020.

PRESIDENTE
Khalina Akai

“FÓRUM

MEMBROS
Edson Carlos de Campos Marques
Carolina Lara Soares

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CIDADANIA”, 28 de janeiro de 2020.

P O R T A R I A Nº 4.389-GP
de 28 de janeiro de 2020
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. art.101,
inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município, resolve, DESIGNAR,
em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 378 de 21
de dezembro de 2001, a servidora municipal, abaixo relacionado,
contratada em regime de trabalho CLT, no emprego de Professora,
para o exercício da Função Gratificada de Professor Coordenador
Pedagógico, mediante a retribuição salarial correspondente à jornada
básica semanal de 40 (quarenta) horas, reconduzindo pelo período de
um ano.
Nome da Professora
Karen Cristina Shuenker

Encerramento da Função
Fevereiro/2021
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

- Saulo Pedroso de Souza -

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

D E C R E T O Nº 9.073
de 21 de janeiro de 2020
Dispõe sobre o expediente de trabalho nas repartições públicas
municipais, no exercício de 2020 e janeiro de 2021 e dá outras
providências.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do
Município, e considerando a necessidade de definir, com antecedência,
os dias do ano em que não haverá expediente, de modo a permitir que
todas as unidades administrativas possam organizar a execução de seus
serviços, sem prejuízo à população,

Unidade Escolar
“EM Professor Francisco da Silveira Bueno”

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CIDADANIA”, 28 de janeiro de 2020.

“FÓRUM

“FÓRUM

D E C R E TA
Art. 1º - No exercício de 2020 e janeiro de 2021, de acordo com as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, serão considerados feriados
os dias abaixo relacionados, nos quais não haverá expediente nas
repartições públicas municipais, ressalvadas as atividades essenciais e
de interesse público:
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I - FERIADO NACIONAL
Tiradentes
Dia do Trabalho
Independência do Brasil

21 de abril de 2020
01 de maio de 2020
07 de setembro de 2020

Terça-feira
Sexta-feira
Segunda-feira

12 de outubro de 2020

Segunda-feira

Nossa Senhora Aparecida

02 de novembro de 2020
15 de novembro de 2020
25 de dezembro de 2020
01 de janeiro de 2021

Segunda-feira
Domingo
Sexta-feira
Sexta-feira

Finados
Proclamação da República
Natal
Confraternização Universal

10 de abril de 2020
11 de junho de 2020
24 de junho de 2020
24 de fevereiro de 2020
25 de fevereiro de 2020
26 de fevereiro de 2020
20 de abril de 2020
12 de junho de 2020
10 de julho de 2020
26 de outubro de 2020
24 de Dezembro de 2020
31 de Dezembro de 2020

Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira

III – FERIADO MUNICIPAL
Paixão de Cristo
Corpus Christi
Data da Fundação de Atibaia

IV – PONTO FACULTATIVO
Segunda-feira
Carnaval
Terça-feira
Carnaval
Quarta-feira
Cinzas (Facultativo até 12h)
Segunda-feira
Dia anterior ao feriado de Tiradentes
Sexta-feira
Dia posterior ao feriado de Corpus Christi
Dia posterior a Data Magna do Estado de São Paulo –
Sexta-feira
Revolução Constitucionalista de 1932
Data alusiva ao Servidor Público (antecipação do dia
Segunda-feira
28/10)
Quinta-feira
Data anterior ao feriado de Natal
Quinta-feira
Dia anterior ao feriado de Confraternização Universal

§ 1º - O disposto no caput não se aplica aos servidores que prestam serviços considerados essenciais e que, por sua natureza, devam ocorrer de
forma ininterrupta.
§ 2º - No dia 26 de fevereiro de 2020, o expediente será das 12h às 18h, ininterrupto, podendo ser autorizado pelo Secretário da área, o expediente
no período da manhã, desde que cumpridas 06 (seis) horas ininterruptas.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA CIDADANIA”, 21 de janeiro de 2020.

- Saulo Pedroso de SouzaPREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Carlos Américo Barbosa da Rocha SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

– Marcelo Martiniano Bernardes –
SECRETÁRIO DE GOVERNO SUBSTITUTO
Publicado novamente por ter saído com incorreção.
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09 de julho de 2020

II - FERIADO ESTADUAL (Lei nº 9.497/97)
Data Magna do Estado de São Paulo – Revolução
Quinta-feira
Constitucionalista de 1932
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2. Erika de Freitas – Suplente.
II
REPRESENTANTES
ORGANIZADA:

Nomeia membros do Conselho Municipal do Idoso - CMI, para o
biênio 2020/2022.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da
Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto na Lei nº 4.193,
de 03 de dezembro de 2013 e alterações,
D E C R E TA
Art. 1º Ficam nomeados os membros, a seguir destacados, para compor
o Conselho Municipal do Idoso – CMI para o biênio 2020/2022, que
passa a contar com a seguinte composição:
I - REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS:
a) GABINETE DO PREFEITO:
1. Marcos Pinto de Oliveira – Titular;
2. Neusa Verderani – Suplente.
b) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL:
1. Magali Pereira Gonçalves Costa Basile – Titular;
2. Mara de Castro Valente – Suplente.
c) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
1. Marisa Ferreira Brito – Titular;
2. Suzete Terezinha Dias Basone – Suplente.
d) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:
1. Michele Pereira Carlos de Lima – Titular;
2. Morgana Aparecida Penteado Silva – Suplente.
e) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:
1. Azis Miguel Braojos – Titular;
2. Fernando Luiz Dias Arends – Suplente.
f) SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER:
1. Claudia Priscila Bragoni – Titular;
2. Kelly Cristina Filogonio Pedreira – Suplente.
g) SECRETARIA DE SAÚDE:
1. Silvia Maria de Campos Sirera – Titular;
2. Silvana de Lima Alvarenga – Suplente.

SOCIEDADE

CIVIL

a) MEMBROS TITULARES:
1. Luiz Alberto Favret;
2. Renato Batista Sozzi;
3. Silvia Akemi Ota Sozzi;
4. Marina Helena Velloso Biagi;
5. Adelaide Gonzalez Fernandes;
6. Maria Terezinha Ribeiro Tadeu;
7. Elza Maria Gramigna Gomes de Souza;
8. Luiz Roberto Imparato.
b) MEMBROS SUPLENTES:
1. Ana Maria Santos D’arienzo;
2. Geni Rachman Pereira;
3. Iliete Gerage;
4. Isabel de Fátima Garcia;
5. Elza Jesus dos Santos;
6. Wilma Gaiza do Amaral;
7. Maria Assunção Silva;
8. Murillo Silva Tupy Junior.
Art. 2º Os membros do Conselho, a que se refere o artigo 1º, serão
considerados empossados na data da publicação deste Decreto, para
cumprir mandato para o biênio 2020/2022.
Art. 3º Pelo exercício do mandato de conselheiro, considerando de
interesse público relevante, não será devida nenhuma remuneração.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CIDADANIA”, 24 de janeiro de 2020.

“FÓRUM

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Marcos Pinto de Oliveira COORDENADOR ESPECIAL DO IDOSO
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi SECRETÁRIO DE GOVERNO
Publicado novamente por ter saído com incorreção

h) SECRETARIA DE SERVIÇOS:
1. Diogenes Branco de Andrade da Silva – Titular;
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crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor.

Estima as Receitas e Despesas da Companhia de Saneamento Ambiental
de Atibaia - SAAE, para o exercício de 2020 e fixa medidas de caráter
administrativo e financeiro.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março
de 1964, em seu artigo 107 e o artigo 73 inciso IX da Lei Orgânica do
Município de Atibaia:
D E C R E TA
Art. 1º- Fica aprovado o ORÇAMENTO GERAL DA COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE, para o
exercício de 2020 discriminado abaixo que estima as receitas e despesas
em R$ 105.329.165,56 (cento e cinco milhões, trezentos e vinte e nove
mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Art. 2º- A receita será realizada mediante a arrecadação de Taxas,
Tarifas, Transferências e outras fontes de renda, na forma da legislação
em vigor e das especificações de programa orçamentário, de acordo
com os seguintes desdobramentos:

Art.5º - Fica a Superintendente da Companhia de Saneamento
Ambiental de Atibaia - SAAE, autorizada a:
I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita
comprometer os resultados previstos, através de critérios a serem
estabelecidos por Decreto Municipal;
II – Abrir créditos suplementares nos termos da legislação em vigor.
Art.6º - Fica sendo o Ordenador das despesas, de acordo com o artigo
58 da Lei 4.320/64, o diretor responsável pela área, de acordo com a
aprovação das requisições de bens ou serviços e em conformidade com
os respectivos centros de custos: SUPERINTENDENTE, DIRETOR
DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, DIRETOR TÉCNICO e DIRETOR DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, independentemente de quem assinar o empenho.
Art.7º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CIDADANIA” aos 28 de janeiro de 2020.

“FÓRUM

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

I – RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes			
Total das Receitas Correntes		

R$
R$
R$
R$
R$

25.161.026,08
75.000,00
67.237.881,46
4.755.534,46
97.229.442,00

II – RECEITAS DE CAPITAL

- Fabiane Cabral da Costa Santiago SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

– Luiz Fernando Rossini Pugliesi –
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Transferência de Capital
Transferência Estadual FEHIDRO/PCJ
Prefeitura da Estância de Atibaia		
Empréstimos e Financiamentos – CEF
Total das Receitas Correntes		

R$
R$
R$
R$

Total das Receitas Orçamentárias		

R$ 105.329.165,56

707.257,00
6.300.000,00
1.092.466,56
8.099.723,56

Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros Orçamentários,
conforme as seguintes funções:
Despesas Correntes				
R$ 97.015.451,43
Despesas de Capital			
R$
8.313.714,13
Reserva de Contingência			
R$
400.000,00
Total das Despesas Orçamentárias		
R$ 105.329.165,56
Art. 4º - Fica a Superintendente da Companhia de Saneamento
Ambiental de Atibaia - SAAE, autorizada a efetuar operações de

D E C R E T O Nº 9.083
de 28 de janeiro de 2020
Dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebidas, utilização
de equipamentos de som, comercialização de spray lança espuma,
spray lança serpentina, spray de buzina, sprays/aerosol de perfume e/
ou tinta para cabelo e uso de isopores, coolers e outros recipientes nos
locais onde acontecerão os festejos do carnaval 2020, no Município da
Estância de Atibaia.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 73 da Lei
Orgânica do Município;
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Art. 1º Os festejos do carnaval 2020, no Município da Estância de
Atibaia, ocorrerão:
I- no sábado, dia 08 de fevereiro de 2020 das 20 às 23 horas, o Grito
de Carnaval, sendo:
a) o local Praça Guanabara;
b) as atrações Grêmio Recreativo Acadêmicos do Cerejeiras/
Projeto R.O.ZA.
II- no sábado, dia 15 de fevereiro de 2020 às 19 horas, o Bloco do
Zé Pereira, sendo:
a) o local Praça do Peg Pag Paraíso/Centro de Convenções Victor
Brecheret;
b) as atrações Trio Elétrico/DJ Kiko/Karina Silva e Banda.
III- na sexta-feira, dia 21 de fevereiro às 14 horas, o Baile da
Terceira Idade, sendo:
a) o local Salão de Festas da Paróquia Cristo Rei;
b) as atrações Romano e Juanita.
IV- na sexta-feira, dia 21 de fevereiro das 22 horas às 01 hora do
sábado, o Bloco do Caveira, sendo:
a) o local defronte ao Cemitério São João Batista;
b) a atração Banda Vexame.
V- nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2020 das 14 horas às 19
horas, o Carnaval da Praça da Matriz, sendo:
a) o local Praça Claudino Alves;
b) as atrações Altemar Dutra Jr - Banda Palco/Banda Vexame e
desfile dos Bonecões;
c) locução Kaito de Paula.
VI- na segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2020 às 14 horas,
desfile do Bloco Dançando pela Terra – Folia da Paz, sendo:
a) o local Rua José Lucas;
b) responsável Lúcia Pacheco.
VII- nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2020 às 20 horas, o
Carnaval na Arena do Centro de Convenções, sendo:
a) o local Arena do Centro de Convenções;
b) as atrações Karina Silva e Banda;
c) locução Helinho Silva.
Art. 2º Nos locais de comemoração dos festejos de carnaval fica
proibido:
I- comercializar bebidas alcoólicas destiladas;
II- comercializar e consumir bebidas, alcoólicas ou não, em recipiente
de vidro;
Art. 3º Nas vias públicas e locais de comemoração dos festejos de
carnaval fica proibido:

I- utilizar equipamentos de som de qualquer espécie, fixo ou móvel;
II- o comércio ambulante de quaisquer tipo de produtos;
Art. 4º Fica proibido, durante os festejos de carnaval 2020, o uso e
a comercialização de spray lança espuma, spray lança serpentina,
spray de buzina e sprays/aerosol de perfume e/ou tinta para cabelo no
Município da Estância de Atibaia, nos termos da Lei nº 3.081, de 26 de
junho de 2000.
Art. 5º O uso de isopores, caixas térmicas, coolers e outros recipientes
para acomodação e transporte de bebidas e produtos alimentícios será
permitido, após revista da segurança e/ou forças de segurança.
§ 1º No ato da revista para acesso aos locais de festejo, os isopores,
caixas térmicas, coolers e outros recipientes para acomodação e
transporte de bebidas e produtos alimentícios deverão estar vazios.
§ 2º Após a revista, os mesmos poderão ser preenchidos e o acesso
liberado.
Art. 6º O não cumprimento do disposto neste Decreto, acarretará ao
infrator as sanções previstas na legislação vigente.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CIDADANIA”, 28 de janeiro de 2020.

“FÓRUM

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Sílvio Ramon Llaguno SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

- Reinaldo dos Santos SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

- Roberta Engler Barsotti de Souza SECRETÁRIA DE CULTURA
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi SECRETÁRIO DE GOVERNO
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D E C R E T O N° 9.084
de 28 de janeiro de 2020

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
759.000,00 (setecentos e cinquenta e nove mil reais).

D E C R E TA
Art.1º – Fica aberto na Divisão de Controladoria da Secretaria de
Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um
crédito de R$ 759.000,00 (setecentos e cinquenta e nove mil reais),
para suplementar as seguintes dotações orçamentária do Legislativo:
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
001 SECRETARIA DA CÂMARA
2001 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL
06 - 01.001.01.031.0001.2.001.339036.01.1100000.........R$ 20.000,00
07 - 01.001.01.031.0001.2.001.339039.01.1100000.......R$ 679.000,00
08 - 01.001.01.031.0001.2.001.339040.01.1100000.........R$ 60.000,00
Art. 2º – O valor do presente crédito será coberto com recurso
proveniente da anulação da seguinte dotação orçamentária do
Legislativo:
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
001 SECRETARIA DA CÂMARA
2001 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL
03 - 01.001.01.031.0001.2.001.319011.01.1100000.......R$ 759.000,00

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.682 de 12
de julho de 2019, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
D E C R E TA
Art.1º – Fica aberto na Divisão de Controladoria da Secretaria de
Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um
crédito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para suplementar a seguinte
dotação orçamentária do Executivo:
12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2044 IGD – PBF
957 - 12.201.08.244.0024.2.044.339033.95.5000000......R$ 10.000,00
Art. 2º – O valor do presente crédito será coberto com recursos
proveniente do Superávit Financeiro do Exercício de 2019.
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CIDADANIA” aos 28 de janeiro de 2020.

“FÓRUM

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CIDADANIA” aos 28 de janeiro de 2020.

“FÓRUM

– Saulo Pedroso de Souza –
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

– Saulo Pedroso de Souza –
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

– Adauto Batista de Oliveira –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

– Adauto Batista de Oliveira –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

– Magali Pereira Gonçalves Costato Basili –
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

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

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

– Luiz Fernando Rossini Pugliesi –
SECRETÁRIO DE GOVERNO

– Luiz Fernando Rossini Pugliesi –
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.682 de 12
de julho de 2019, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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