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Prefeitura inicia distribuição de 50 mil kits com
máscara e álcool gel em Atibaia

N

esta quinta-feira (23) a Prefeitura da Estância de Atibaia
iniciou, em diversos pontos da cidade, a distribuição
de 50 mil kits individuais contendo máscara e álcool
gel 70% para os munícipes. A obrigatoriedade de uso de
máscaras em espaços públicos de Atibaia foi uma das novas
determinações para enfrentamento ao Coronavírus anunciadas
pelo prefeito Saulo Pedroso de Souza em pronunciamento à
população e à imprensa nesta quarta-feira (22).
Para garantir a adesão de toda a população à nova medida,
equipes da Prefeitura percorrem as ruas do município,
principalmente na região do Centro – que concentra a maior
quantidade de estabelecimentos comerciais da cidade –
distribuindo os kits individuais junto à população. Além disso,
os kits estão sendo disponibilizados em cada ônibus da SOU
Atibaia, concessionária do transporte coletivo, de forma a
alcançar o maior número possível de pessoas.
O kit disponibilizado conta com duas unidades de máscara
branca, 100% algodão, medindo 18cm X 18cm, e um frasco
de 100 gramas de álcool gel higienizante para limpeza
antisséptica das mãos, na concentração de 70% de álcool, com
Glicerina, de secagem rápida e propriedades que não irritam e
não ressecam a pele.
Conforme o Decreto nº 9.158/2020, publicado na edição nº

2.192 da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia
de quarta-feira (22), “a partir das 00 horas do dia 23 de abril
de 2020, e por tempo indeterminado, torna-se obrigatório
o uso de máscaras ou cobertura sobre o nariz e a boca em
todos os espaços públicos, equipamentos de transporte
público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e
de serviços no Município”.
Além da obrigatoriedade de uso de máscaras, o decreto adota
medidas adicionais, temporárias e emergenciais, no âmbito da
Administração Municipal, visando a prevenção ao Coronavírus,
como renovação da quarentena em Atibaia até o dia 10 de
maio, conforme prazo renovado pelo Governo do Estado de
São Paulo, entre outras determinações.
A Prefeitura ressalta que todas as medidas adotadas no
município precisam da colaboração de todos os cidadãos. O
combate ao Coronavírus não é uma via de mão única: depende
da aceitação e cumprimento de todas as pessoas para que
os resultados sejam realmente efetivos. A recomendação é
que os munícipes permaneçam em casa e só saiam em caso
de necessidade; utilizem máscaras e álcool gel; e lavem bem
as mãos. As situações que desobedecerem ao permitido no
decreto podem ser denunciadas pelo (11) 95610-4538 via
WhatsApp da Ouvidoria.
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Compras, Licitações e Contratos

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
Nº 6.086/2020. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição
de fórmula infantil para atender a Mandado Judicial, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze meses). RECEBIMENTO DE
PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 08/05/2020 ÀS 16 horas. ABERTURA
DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS DIA: 11/05/2020 ÀS 08h30.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 1.328/2019 PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 038/2020 OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
medicamentos, lista 28/2019 destinados ao atendimento 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 n° 8.666/93, e em especial a
manifestação da Sra Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO
o Pregão Eletrônico N° 038/2020, referente ao objeto em epígrafe,
com os respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes
indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito
abaixo: - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
para os lotes: 01 – (R$0,197); 11 – (R$3,830); 12 – (R$1,410); 14
– (R$0,229); 17 – (R$0,046); 18 – (R$0,048); 29 – (R$0,080); 30
– (R$4,036). - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
para os lotes: 02 – (R$0,023); 03 – (R$0,135); 10 – (R$6,066); 21 –
(R$0,026). - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para
os lotes: 13 – (R$0,063); 23 – (R$0,123). - CIRURGICA SAO JOSE
LTDA para os lotes: 20 – (R$3,549); 22 – (R$2.650). - INDMED
HOSPITALAR EIRELI para o lote: 24 – (R$ 1,133). - CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA para o lote: 25
– (R$ 0,270). - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
para os lotes: 27 – (R$0,070); 28 – (R$0,070).Os Lotes 04 e 05
foram ANULADOS. Os Lotes 06, 07, 08, 09, 15, 16, 19 e 26 foram
FRACASSADOS. Ao Departamento de Compras e Licitações para
registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro
de Preços, registro no sistema de licitações, controle e emissão das
Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais Publique-se
na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 23 dias do mês
de Abril de 2020. Maria Amélia Sakamiti Roda Secretária de Saúde.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
Nº 16.359/2020. OBJETO: Registro de preço para a contratação de
serviço de internação em residência terapêutica por um período de
12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS
ATÉ: 12/05/2020 ÀS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 13/05/2020
ÀS 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
Nº 13.146/2020. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição
de toners e papel sulfite para uso nas impressoras das Unidades de
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 12/05/2020 ÀS
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 13/05/2020 ÀS 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
Nº 16.386/2020. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição
de lâmpadas e refletores de LED para uso na manutenção dos próprios
municipais, praças e iluminação ornamental dos espaços públicos,
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 12/05/2020 ÀS
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 13/05/2020 ÀS 08h30.
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, PROCESSO Nº 10.314/2020,
cujo o objeto é a contratação de empresa especializada, com
fornecimento de materiais e mão de obra para serviços de drenagem
para nova Creche no bairro Jardim Alvinópolis – Atibaia/SP.
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta
e Documentação”, às 09 horas dia 14 de Maio de 2.020, na sala de
Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020, PROCESSO Nº 16.659/2020,
cujo o objeto é a contratação de empresa especializada, com
fornecimento de materiais e mão de obra para serviços revitalização
das Praças Luanda e Pio XII – Atibaia/SP. ENTREGA DOS
ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”,
às 14 horas dia 14 de Maio de 2.020, na sala de Licitações, sita na R
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
Para aquisição dos editais os interessados deverão acessar os sites
http://www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br ou,
dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis
da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de
R$ 10,00 (dez reais).
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, 23de abril de 2.020.

PROCESSO ELETRÔNICO N.º 303/2020 PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 044/2020 OBJETO: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de locação de analisador hematológico
com fornecimento de materiais, destinado ao Laboratório
Municipal de Análises Clínicas, pelo 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 n° 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra Pregoeira,
que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico N°
044/2020, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor
unitário entre parênteses para o lote indicado, ofertado pela empresa
adjudicatária conforme descrito abaixo: CISCRE IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA para o lote: 01
– (R$10.000,00). Encaminha-se à Divisão de Licitações, para registro
da homologação, Publicação, lavratura do termo de contrato, emissão
da Autorização de Fornecimento e demais anotações legais. Publiquese na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 24 dias do
mês de Abril de 2020. Maria Amélia Sakamiti Roda Secretária de
Saúde.
Processo Eletrônico Nº 5.417/2020 Pregão Eletrônico nº 045/2020
Interessado: Secretário Municipal de Saúde Objeto: Registro de preços
para eventual aquisição de material farmacológico, medicamentos,
destinados ao uso nos dispensários de medicamentos da Secretaria
Municipal de Saúde, com entregas parceladas por um período de 12
(doze) meses HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes
no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso
VI da Lei Federal n° 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra
Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico
N° 045/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos
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PROCESSO N.º 5.700/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada, com fornecimento
de material e mão de obra para reforma do Hangar 10 do Aeródromo
Municipal Dr. Olavo Amorim Silveira, localizado na Rua Jacinto
Silva, s/nº, Jardim Alvinópolis, Atibaia/SP. ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO. Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei
Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, conforme Ata da Comissão
Permanente de Licitações, constante dos autos e, inexistindo recurso,
ADJUDICO o objeto licitado à empresa GLAUCIO ANTONIO
INFANTI JÚNIOR, no valor global de R$ 296.268,60 (duzentos e
noventa e seis mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos)
e HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento
à legislação pertinente. À Secretaria de Administração para os fins.
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 23 dias do mês de Abril de 2.020.
Silvio Ramon Llaguno Secretário de Desenvolvimento Econômico.
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 02.623/2019 CONCURSO DE
PROJETO Nº 001/2020 OBJETO: Seleção de entidade de direito
privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização de
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP , nos termos da lei
federal nº 9.790/99 que tenha interesse em firmar Termo de Parceria,
em estreita cooperação com a Prefeitura da Estância de Atibaia, para
oferecer gratuitamente o acesso à modalidade ginástica rítmica por
um período de 12 (doze) meses. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Em
face dos elementos constante no presente processo administrativo, e
ao disposto na Lei nº 9.790/99 e alterações, e em especial o deliberado
pela Comissão Julgadora dos Concursos de Projetos, HOMOLOGO o
resultado definitivo do Concurso epigrafado a OSCIP ASSOCIAÇÃO
ESPORTIVA DE ATIBAIA, no valor total de R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais). À Secretaria de Administração para os fins.
Prefeitura da Estância de Atibaia, 23 de abril de 2.020. Otávio Batista
de Lima Neto - Secretário de Esportes e Lazer.
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 03.313/2019 CONCURSO DE
PROJETO Nº 002/2020 OBJETO: Seleção de entidade de direito
privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, nos termos da lei
federal nº 9790/99 que se interesse em firmar Termo de Parceria,
em estreita cooperação com a Prefeitura da Estância de Atibaia, para
oferecer gratuitamente o acesso à modalidade basquetebol por um
período de 12 (doze) meses. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Em
face dos elementos constante no presente processo administrativo, e
ao disposto na Lei nº 9.790/99 e alterações, e em especial o deliberado

pela Comissão Julgadora dos Concursos de Projetos, HOMOLOGO o
resultado definitivo do Concurso epigrafado a OSCIP ASSOCIAÇÃO
ESPORTIVA DE ATIBAIA, no valor total de R$ 90.000,00 (noventa
mil reais). À Secretaria de Administração para os fins. Prefeitura da
Estância de Atibaia, 23 de abril de 2.020. Otávio Batista de Lima Neto
- Secretário de Esportes e Lazer.
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, 23 de abril de 2.020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
Nº 6.116/2019. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição
de lixeiras urbanas, destinados ao uso da Secretaria de Serviços, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Tornamos
público que, na publicação divulgada no dia 18/04/2020, houve um
erro de digitação, Sendo assim, onde se lê: Registro de Preços para
eventual aquisição de material farmacológico destinado a atendimento
de determinação judicial sem indicação de marca, com entregas
parceladas por um período de 12 (doze) meses. Leia-se: Registro de
preços para eventual aquisição de lixeiras urbanas, destinados ao uso
da Secretaria de Serviços, com entregas parceladas, por um período
de 12 (doze) meses.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações,
sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.
AVISO DE NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
Nº 6.116/2019. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição
de lixeiras urbanas, destinados ao uso da Secretaria de Serviços,
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. A
Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, A Secretaria
de Administração, no uso de suas atribuições, resolve REDESIGNAR
para até o dia 08/05/2020 às 16 horas NOVA DATA para o recebimento
das propostas iniciais, sendo a abertura das propostas e início da sessão
de disputa de preços agendada para o dia 11/05/2020 as 08h30m.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e
Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 44142510.
Secretaria de Administração, 23 de abril de 2.020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
AVISO DE DISPENSA
PROCESSO ELETRÔNICO N.º 15.964/2020  DISPENSA N°
017/20  RATIFICAÇÃO  Vistos, Ratifico a dispensa de licitação
na contratação da empresa OBRAMIX LTDA para prestação de
serviços de limpeza, conservação e higienização da unidade centro
de referência especializado de atenção a pessoa em situação de rua
 CENTRO POP da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social-SADS, durante as ações de contingência para combater a
epidemia do Corona Vírus (COVID-19), bem como seus mobiliários
e equipamentos, de forma contínua, visando a obtenção de
adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização
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valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados
pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: - FUTURA
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI para o lote: 02 – (R$0,037). - CIAMED – DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA para os lotes: 03 – (R$0,980);
07 – (R$13,200). - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA para o lote: 04 – (R$0,026). - INOVAMED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS LTDA para os lotes: 05 – (R$0,067);
14 – (R$0,030); 15 – (R$0,380); 16 – (R$0,134); 18 – (R$0,013).
- CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI para
os lotes: 08 – (R$0,395); 17 – (R$0,460). - PORTAL LTDA para o
lote: 09 – (R$0,118). - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA para o
lote: 13 – (R$0,146). - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS – EIRELI para o lote: 19 – (R$0,075). - NDS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA para o lote: 20 –
(R$0,069). Os Lotes 01, 06 e 12 foram FRACASSADO. Os Lotes 10
e 11 foram DESERTOS. Ao Departamento de Compras e Licitações
para registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro
de Preços, registro no sistema de licitações, controle e emissão das
Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. Publique-se
na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 23 dias do mês
de Abril de 2020. Maria Amélia Sakamiti Roda Secretária de Saúde
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PROCESSO ELETRÔNICO N.º 12.137/20 - DISPENSA Nº 018/20
 RATIFICAÇÃO. Vistos, Ratifico a dispensa de licitação na
contratação da empresa BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para aquisição
de álcool em gel para higiene pessoal dos pacientes e profissionais
da Secretaria de Saúde, durante a pandemia do CORONAVÍRUS,
nos termos dos artigos 4º, 4º-A e 4º-B da Lei Federal nº 13.979/20,
de acordo com o parecer da Procuradoria Geral do Município
constante nos autos, e determino a publicação na Imprensa Oficial no
prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo
26 da Lei n.° 8.666/93, dispensando-se o Termo de Contrato com
sua substituição pela Nota de Empenho de Despesa, nos termos do
artigo 62 da Lei de Licitações. Retorne-se o processo à Secretaria de
Administração para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA
DE ATIBAIA, aos 24 dias do mês de abril de 2.020. MARIA
AMÉLIA SAKAMITI RODA - Secretária de Saúde.
PROCESSO ELETRÔNICO N.º 16.975/2020 - DISPENSA Nº
019/20 - RATIFICAÇÃO  Vistos, Ratifico a dispensa de licitação
na contratação da empresa INDUSTRIAS RAYMOUND’S EIRELI,
no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), para
aquisição de álcool em gel 70% para distribuição aos munícipes de
Atibaia durante a pandemia do coronavírus Covid-19, nos termos
dos artigos 4º, 4º-A e 4º-B da Lei Federal nº 13.979/20, de acordo
com o parecer da Procuradoria-Geral do Município constante nos
autos, e determino a publicação na Imprensa Oficial no prazo de
05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da
Lei n.° 8.666/93, dispensando-se o Termo de Contrato com sua
substituição pela Nota de Empenho de Despesa, nos termos do
artigo 62 da Lei de Licitações. Retorne-se o processo à Secretaria de
Administração para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA
DE ATIBAIA, aos 24 dias do mês de abril de 2.020. Maria Amélia
Sakamiti Roda - Secretária de Saúde.
PROCESSO ELETRÔNICO N.º 16.978/2020  DISPENSA Nº
020/20  RATIFICAÇÃO. Vistos, Ratifico a dispensa de licitação
na contratação da empresa INDUSTRIA TEXTIL BELMAR LTDA,
no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), para
aquisição de máscaras de tecido para distribuição aos munícipes de
Atibaia durante a pandemia do Coronavírus/Covid-19, nos termos
dos artigos 4º, 4º-A e 4º-B da Lei Federal nº 13.979/20, de acordo
com o parecer da Procuradoria-Geral do Município constante nos
autos, e determino a publicação na Imprensa Oficial no prazo de
05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da
Lei n.° 8.666/93, dispensando-se o Termo de Contrato com sua
substituição pela Nota de Empenho de Despesa, nos termos do
artigo 62 da Lei de Licitações. Retorne-se o processo à Secretaria de
Administração para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA

DE ATIBAIA, aos 24 dias do mês de abril de 2.020. Maria Amélia
Sakamiti Roda  Secretária de Saúde.
Secretaria de Administração, 24 de abril de 2.020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
AVISO DE INTIMAÇÃO
Processo Eletrônico n° 9.210/2020. Assunto: Apuração de
responsabilidade da empresa PRESCON INFORMÁTICA
ASSESSORIA LTDA no Processo n° 11.417/19, Pregão
Presencial n° 020/19  Contrato Administrativo nº 081/19. De
acordo com o relatado nos autos pela Procuradoria-Geral quanto
ao descumprimento contratual referente ao sistema de execução
fiscal, causando transtornos a esta Administração, INTIMAMOS
a empresa PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.221.551/0001-48, para apresentar
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades cabíveis. Outrossim, ficam os autos
com vistas franqueadas à empresa para fins de direito. Secretaria
de Administração, 24 de abril de 2.020. Daniela Marques Vieira
Barbosa  Diretora do Departamento de Compras e Licitações; Jairo
de Oliveira Bueno  Secretário de Administração.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  Departamento de
Compras e Licitações, 24 de abril de 2.020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.
EMPRESAS COM REGISTRO CADASTRAL DEFERIDO
PROTOCOLO: N.º 12.118/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES N.º 062/2020
INTERESSADO: RÁDIO E TV BANDEIRANTES DE
CAMPINAS S.A.
JULGAMENTO: 08/04/2020
PROTOCOLO: N.º 5.147/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES N.º 063/2020
INTERESSADO: OSNI TADEU DIAS 07443209843
JULGAMENTO: 16/04/2020
PROTOCOLO: N.º 12.960/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES N.º 064/2020
INTERESSADO: D.A. SANCHES CONSTRUTORA E
COMÉRCIO LTDA.
JULGAMENTO: 16/04/2020
PROTOCOLO: N.º 13.168/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES N.º 065/2020
INTERESSADO: ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA –
SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETURA
JULGAMENTO: 17/04/2020
PROTOCOLO: N.º 8.875/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES N.º 066/2020
INTERESSADO: MARIA DAS DORES CAMARGOS LOPES
CAMPINAS

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

de mão de obra, saneantes domissanitários e afins, materiais e
equipamentos, a serem executados sob as orientações e coordenação
da Secretaria De Assistência E Desenvolvimento Social-SADS,
desta prefeitura, por um período de 60 (sessenta) dias, no valor total
de R$ 25.426,50 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais
e cinquenta centavos), nos termos do art. 4º, 4º-A e 4º-B da Lei
Federal n.º 13.979/20, de acordo com o parecer da ProcuradoriaGeral do Município constante nos autos, e determino a publicação na
Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com
o disposto no artigo 26 da Lei n.° 8.666/93. Retorne-se o processo à
Secretaria de Administração, para os fins legais. PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 24 dias do mês de abril de 2.020.
Magali Pereira Gonçalves Costato Basile  Secretária de Assistência
e Desenvolvimento Social.
Secretaria de Administração, aos 24 dias do mês de abril de 2020.
Daniela Marques Vieira Barbosa  Diretora do Departamento de
Compras e Licitações.
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PROTOCOLO: N.º 10.306/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES
INTERESSADO: SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELLI
JULGAMENTO: 23/04/2020

JULGAMENTO: 17/04/2020
PROTOCOLO: N.º 9.498/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES N.º 067/2020
INTERESSADO: MKP COMUNICAÇÃO E IMAGEM LTDA.
JULGAMENTO: 17/04/2020

PROTOCOLO: N.º 4.346/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES
INTERESSADO: MUNDO DIGITAL GRÁFICA E EDITORA
EIRELI
JULGAMENTO: 17/04/2020

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE
COMPRAS E LICITAÇÕES, 22 de abril de 2020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.

PROTOCOLO: N.º 6.835/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO
FORNECEDORES
INTERESSADO: A F LINO CONSTRUÇÃO
JULGAMENTO: 17/04/2020

AVISO DE REGISTRO CADASTRAL INDEFERIDO
EMPRESAS COM REGISTRO CADASTRAL INDEFERIDO
POR NÃO APRESENTAREM OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS
À SATISFAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 27 DA LEI
FEDERAL 8.666/93.
PROTOCOLO: N.º 4.346/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES
INTERESSADO: MUNDO DIGITAL GRÁFICA E EDITORA
EIRELI
JULGAMENTO: 17/04/2020
PROTOCOLO: N.º 5.325/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL
FORNECEDORES
INTERESSADO: LUIS CARLOS DE SOUZA 12749742838
JULGAMENTO: 17/04/2020
PROTOCOLO: N.º 6.835/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO
FORNECEDORES
INTERESSADO: A F LINO CONSTRUÇÃO
JULGAMENTO: 17/04/2020
PROTOCOLO: N.º 7.374/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO
FORNECEDORES
INTERESSADO: PRODUKA FILMES LTDA.
JULGAMENTO: 17/04/2020

GERAL

GERAL

CADASTRO
PLUS

PROTOCOLO: N.º 7.374/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO
FORNECEDORES
INTERESSADO: PRODUKA FILMES LTDA.
JULGAMENTO: 17/04/2020

DE

GERAL

DE

GERAL

DE

PROTOCOLO: N.º 7.375/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES
INTERESSADO: PROSEND CROSSMEDIA PRODUÇÕES LTDA.
JULGAMENTO: 17/04/2020

DE

DE

PROTOCOLO: N.º 7.639/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO
FORNECEDORES
INTERESSADO: CONCEITTO
COMERCIAL EIRELI
JULGAMENTO: 17/04/2020

DE

PROTOCOLO: N.º 10.306/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES
INTERESSADO: SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELLI
JULGAMENTO: 23/04/2020

CADASTRO
PLUS

GERAL

MARKETING

DE
E

Secretaria de Administração, 23 de abril de 2.020.

PROTOCOLO: N.º 7.375/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES
INTERESSADO: PROSEND CROSSMEDIA PRODUÇÕES LTDA.
JULGAMENTO: 17/04/2020
PROTOCOLO: N.º 7.639/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO
FORNECEDORES
INTERESSADO: CONCEITTO
COMERCIAL EIRELI
JULGAMENTO: 17/04/2020

PROTOCOLO: N.º 5.325/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL
FORNECEDORES
INTERESSADO: LUIS CARLOS DE SOUZA 12749742838
JULGAMENTO: 17/04/2020

GERAL

MARKETING

DE

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE ATAS – ARTIGO 61

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.

E
PROCESSO N.º 36.752/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/19

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

PROTOCOLO: N.º 14.077/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES N.º 068/2020
INTERESSADO: TECNOLAMP DO BRASIL LÂMPADAS E
ACESSÓRIOS LTDA.
JULGAMENTO: 22/04/2020
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Ata de Registro de Preços n.º 108/2020
Empresa: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Lote: 24
Descrição: Placa de hidrocolóide com alginato de cálcio com as
seguintes especificações técnicas mínimas: composto de camada
externa de espuma de poliuretano + camada interna de gelatina
com pectina + carboximetilcelulose (cmc) sódica, com dimensões
aproximadas de 10 cm x 10 cm..
Consumo Estimado Anual: 600
Unidade: UN
Marca: Comfeel Plus Coloplast
Valor Unitário: R$ 60,00
Valor Total: R$ 36.000,00
Ata de Registro de Preços n.º 109/2020
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
Lote: 01
Descrição: Agulha 30 x 8, hipodérmica, descartável, estéril,
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.
Consumo Estimado Anual: 14.000
Unidade: UN
Marca: SR
Valor Unitário: R$ 0,05
Valor Total: R$ 700,00
Lote: 16
Descrição: Luva cirúrgica tamanho 8.0 com as seguintes
especificações técnicas mínimas: nº 8.0 (em conformidade com a
portaria nº 332/2012, anexo b - ABNT); confeccionada em látex de
borracha natural; lubrificada com pó bio absorvível; superfície lisa
e formato anatômico; estéril; descartável (uso único); embalagem
interna e externa (em conformidade com a portaria nº 332/2012,
anexo c - ABNT); características técnicas em conformidade com a
portaria nº 332/2012 - ABNT.
Consumo Estimado Anual: 2.000
Unidade: PR
Marca: Lemgruber
Valor Unitário: R$ 0,92
Valor Total: R$ 1.840,00
Ata de Registro de Preços n.º 110/2020
Empresa: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
Lote: 04
Descrição: Almotolia plástica 250ml bico reto, apresentação do frasco
transparente ou opaca, permitindo visualização do conteúdo.
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Marca: Taylor
Valor Unitário: R$ 2,56
Valor Total: R$ 512,00
Lote: 06
Descrição: Bota de Unna – curativo com as seguintes especificações
técnicas mínimas: curativo auxiliar do retorno venoso e preventivo

de edema, adaptando-se aos contornos da perna com flexibilidade,
proporcionando conforto ao usuário_paciente; composição
homogênea com óxido de zinco e emolientes; dimensões aproximadas
de 10 cm x 10 mts; embalada individualmente.
Consumo Estimado Anual: 1.000
Unidade: UN
Marca: Casex
Valor Unitário: R$ 19,49
Valor Total: R$ 19.490,00
Lote: 09
Espéculo vaginal tam. grande com “dispositivo tipo parafuso
borboleta” com as seguintes especificações técnicas mínimas: tamanho
grande; sem lubrificação; descartável; atóxico; estéril; embalagem
individual de polietileno associado a papel grau cirúrgico, abertura
com sistema de pétalas; o dispositivo “tipo parafuso borboleta” deve
permitir a abertura e fechamento de maneira lenta e progressiva.
Consumo Estimado Anual: 400
Unidade: UN
Marca: Cral
Valor Unitário: R$ 1,18
Valor Total: R$ 472,00
Lote: 13
Descrição: Hidrogel 25gr com as seguintes especificações técnicas
mínimas: gel transparente, incolor e amorfo; composição = água +
alginato de cálcio + carboximetilcelulose (CMC) + propilenoglicol;
não estéril; apresentação no ato da entrega = embalagem com
aproximadamente e não inferior a 25 gramas.
Consumo Estimado Anual: 4.000
Unidade: UN
Marca: Casex
Valor Unitário: R$ 6.57
Valor Total: R$ 26.280,00
Ata de Registro de Preços n.º 111/2020
Empresa: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
Lote: 07
Descrição: Descartador de material perfurocortante 13 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 = 13
litros; - atender a NBR 13853.
Consumo Estimado Anual: 500
Unidade: UN
Marca: Descarbox
Valor Unitário: R$ 3,39
Valor Total: R$ 1.695,00
Lote: 17
Descrição: Luva plástica para procedimento com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - estéril; - descartável; - transparente;
- tamanho único; - ambidestra; - embalagem individual.
Consumo Estimado Anual: 60.000
Unidade: UN
Marca: Plastluvas
Valor Unitário: R$ 0,06
Valor Total: R$ 3.600,00
Ata de Registro de Preços n.º 112/2020
Empresa: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
de consumo hospitalar, destinado ao uso nas Unidades de Saúde,
conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/03/2021).
Atibaia, 06 de Março de 2.020.
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Lote: 03
Descrição: Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo com
dimensões compreendidas entre 25 a 32 x 0,8 mm com dispositivo
de segurança com as seguintes especificações técnicas mínimas: hipodérmica, descartável, estéril; - confeccionada em aço inoxidável
com duas pontas em bisel trifacetado, sendo uma das pontas com
proteção de borracha retrátil e proteção de plástico em ambas as
pontas; - dispositivo de segurança acoplado/integrado a agulha que
deverá recobrir totalmente a agulha quando acionado; - atender a nr32
- segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Portaria GM n°
939 de 18 de novembro de 2008, dou de 19/11/18.
Consumo Estimado Anual: 54.000
Unidade: UN
Marca: Nutriex
Valor Unitário: R$ 0,60
Valor Total: R$ 32.400,00
Ata de Registro de Preços n.º 113/2020
Empresa:
LUMAR
COMÉRCIO
FARMACEUTICOS LTDA.

DE

PRODUTOS

Lote: 25
Descrição: Solução fixadora para lâminas com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - fixador celular; - apresentação =
frasco com aproximadamente 100 ml.
Consumo Estimado Anual: 300
Unidade: FR
Marca: Cral
Valor Unitário: R$ 5,40
Valor Total: R$ 1.620,00
Ata de Registro de Preços n.º 114/2020
Empresa: MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS
PARA SAÚDE EIRELI EPP.
Lote: 10
Descrição: Filme semipermeável com as seguintes especificações
técnicas mínimas: - transparente; - elástico; - semipermeável, aderente
às superfícies secas; - dimensões aproximadas de 10 cm x 12 cm.
Consumo Estimado Anual: 800
Unidade: UN
Marca: Bace
Valor Unitário: R$ 3,80
Valor Total: R$ 3.040,00
Lote: 23
Descrição: Placa de alginato curativo com as seguintes especificações
técnicas mínimas: - composto por fibras de tecido-não-tecido (tnt)

derivadas de algas; - composto por ácidos glanurônico e manurônico,
com íons de cálcio e sódio incorporados em fibras; - dimensões
aproximadas de 10 cm x 10 cm.
Consumo Estimado Anual: 600
Unidade: UN
Marca: Bace
Valor Unitário: R$ 13,40
Valor Total: R$ 8.040,00
Ata de Registro de Preços n.º 115/2020
Empresa:
MEDIMPORT
COMÉRCIO
HOSPITALARES EIRELI.

DE

PRODUTOS

Lote: 08
Descrição: Descartador plástico de agulha (com dispositivo) para
coleta a vácuo com as seguintes especificações técnicas mínimas:
- descartador plástico de agulha de coleta a vácuo, destinado
ao armazenamento e transporte de material perfuro cortante
potencialmente infectado; - confeccionado em plástico rígido
(material de alto impacto); - produto de uso único: - capacidade
aproximada de acondicionamento 01 litro ou 400 agulhas; - apresentar
indispensavelmente dispositivo de segurança que permite o descarte
da agulha de acordo com a NR 32.
Consumo Estimado Anual: 300
Unidade: UN
Marca: Cralplast
Valor Unitário: R$ 8,00
Valor Total: R$ 2.400,00
Lote: 12
Descrição: Hastes flexíveis com ponta de algodão – caixa com 75
unidades.
Consumo Estimado Anual: 300
Unidade: CX
Marca: Higie Topp
Valor Unitário: R$ 0,95
Valor Total: R$ 285,00
Lote: 20
Descrição: Micronebulizador plástico rosqueável uso adulto - com as
seguintes especificações técnicas mínimas: - atóxico e não estéril; desmontável; - acompanha máscara plástica uso adulto com elástico
/ conector / extensão / recipiente e cabeçote; - uso ambulatorial =
central de nebulização portátil / nebulizadores com saída de rosca; uso não hospitalar.
Consumo Estimado Anual: 150
Unidade: UN
Marca: Daru
Valor Unitário: R$ 9,00
Valor Total: R$ 1.350,00
Lote: 21
Descrição: Micronebulizador plástico rosqueável uso infantil – com
as seguintes especificações técnicas mínimas: - atóxico e não estéril; desmontável; - acompanha máscara plástica uso infantil com elástico
/ conector / extensão / recipiente e cabeçote; - uso ambulatorial =
central de nebulização portátil / nebulizadores com saída de rosca; uso não hospitalar.
Consumo Estimado Anual: 150
Unidade: UN
Marca: Daru
Valor Unitário: R$ 10,50
Valor Total: R$ 1.575,00
Ata de Registro de Preços n.º 116/2020
Empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

Lote: 02
Descrição: Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo com
dimensões compreendidas entre 25 a 32 x 0,7 mm com dispositivo de
segurança acoplado/integrado a agulha com as seguintes especificações
técnicas mínimas: - hipodérmica, descartável, estéril; - confeccionada
em aço inoxidável com duas pontas em bisel trifacetado, sendo uma
das pontas com proteção de borracha retrátil e proteção de plástico
em ambas as pontas; - dispositivo de segurança acoplado/integrado
a agulha que deverá recobrir totalmente a agulha quando acionado; atender a nr32 – segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.
Portaria GM n° 939 de 18 de novembro de 2008, dou de 19/11/18.
Consumo Estimado Anual: 22.000
Unidade: UN
Marca: Nutriex
Valor Unitário: R$ 0,60
Valor Total: R$ 13.200,00
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Valor Unitário: R$ 0,09
Valor Total: R$ 2.700,00
Lote: 19
Descrição: Máscara cirúrgica descartável tripla camada com tiras
com as seguintes especificações técnicas mínimas: máscara cirúrgica
com 3 camadas; confeccionada em tecido não tecido/polipropileno;
pregas horizontais; com clipe nasal embutido; uso único; atóxica;
hipoalergênica; cor branca; não estéril.
Consumo Estimado Anual: 1.000
Unidade: UN
Marca: Descarpack
Valor Unitário: R$ 0,11
Valor Total: R$ 110,00
PROCESSO N.º 01.149/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de lenço
umedecido, destinado ao uso dos alunos das Creches da Rede
Municipal de Ensino, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/02/2021).
Atibaia, 27 de Fevereiro de 2.020.
Ata de Registro de Preços n.º 094/2020
Empresa: LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA.
COTA PRINCIPAL
Item: 01
Descrição: Lenço umedecido – com 450 unidades. Com extrato de
aloe vera e lanolina, formando uma camada protetora evitando o
ressecamento e prevenir assaduras; sem álcool; dermatologicamente
testado.
Consumo Estimado Anual: 15.000
Unidade: RF
Marca: Fiesta
Valor Unitário: R$ 4,87
Valor Total: R$ 73.050,00
COTA RESERVADA
Ata de Registro de Preços n.º 117/2020
Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Lote: 05
Descrição: Atadura de rayon 7.5 cm x 5.0 mt com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - alta absorção e baixa aderência
(100% rayon); - dimensões aproximadas de 7.5 cm x 5.0 mt; - estéril
(pronto uso); - descartável (uso único); - embalagem intacta com
manuseio seguro no momento da abertura do invólucro.
Consumo Estimado Anual: 1.500
Unidade: RL
Marca: Unicenter
Valor Unitário: R$ 4,60
Valor Total: R$ 6.900,00
Lote: 18
Descrição: Máscara cirúrgica descartável tripla camada com elástico
com as seguintes especificações técnicas mínimas: máscara cirúrgica
com 3 camadas; confeccionada em tecido não tecido/polipropileno;
pregas horizontais; com clipe nasal embutido; uso único; atóxica;
hipoalergênica; cor branca; não estéril.
Consumo Estimado Anual: 30.000
Unidade: UN
Marca: Descarpack

Item: 02
Descrição: Lenço umedecido – com 450 unidades. Com extrato de
aloe vera e lanolina, formando uma camada protetora evitando o
ressecamento e prevenir assaduras; sem álcool; dermatologicamente
testado.
Consumo Estimado Anual: 5.000
Unidade: RF
Marca: Fiesta
Valor Unitário: R$ 4,87
Valor Total: R$ 24.350,00
PROCESSO N.º 01.147/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de impressos
padronizados destinados ao atendimento e orientação dos usuários das
Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/03/2021).
Atibaia, 05 de Março de 2.020.
Ata de Registro de Preços n.º 105/2020
Empresa: BELLA’S GRAFICA EIRELI.

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

Lote: 14
Descrição: Luva cirúrgica tamanho 7.0 com as seguintes especificações
técnicas mínimas: - nº 7.0 (em conformidade com a portaria nº
332/2012, anexo b - Inmetro); - confeccionada em látex de borracha
natural; - lubrificada com pó bio absorvível; - superfície lisa e formato
anatômico; - estéril; - descartável (uso único); - embalagem interna
e externa (em conformidade com a portaria nº 332/2012, anexo c –
Inmetro); - características técnicas em conformidade com a portaria
nº 332/2012 - Inmetro.
Consumo Estimado Anual: 3.000
Unidade: PR
Marca: Sanro
Valor Unitário: R$ 0,89
Valor Total: R$ 2.670,00
Lote: 15
Descrição: Luva cirúrgica tamanho 7.5 com as seguintes especificações
técnicas mínimas: - nº 7.5 (em conformidade com a portaria nº
332/2012, anexo b - Inmetro); - confeccionada em látex de borracha
natural; - lubrificada com pó bio absorvível; - superfície lisa e formato
anatômico; - estéril; - descartável (uso único); - embalagem interna
e externa (em conformidade com a portaria nº 332/2012, anexo c –
Inmetro); - características técnicas em conformidade com a portaria
nº 332/2012 – Inmetro.
Consumo Estimado Anual: 6.000
Unidade: PR
Marca: Sanro
Valor Unitário: R$ 0,89
Valor Total: R$ 5.340,00
Lote: 26
Descrição: Tubo de hematologia pediátrico 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 2.0 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.
Consumo Estimado Anual: 12.000
Unidade: UN
Marca: BD Vacutainer
Valor Unitário: R$ 0,34
Valor Total: R$ 4.080,00
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Lote: 02
Descrição: Atestado médico, bloco com 50 folhas 50x1, tamanho 105
x150 mm, 63 g/m2, 1x0 cor (preto), acabamento: corte, refile simples
e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 500
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,22
Valor Total: R$ 610,00
Lote: 04
Descrição: Cadastro domiciliar bloco com 100 folhas 100x1, tamanho
210x297mm, papel offset, 75 g/m2, 1x0 cor (preto), acabamento:
corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 5,08
Valor Total: R$ 254,00
Lote: 05
Descrição: Cadastro individual bloco com 100 folhas 100x1, tamanho
210x297mm, papel offset, 75 g/m2, 1x1 cor (preto), acabamento:
corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 4,12
Valor Total: R$ 824,00
Lote: 07
Descrição: Cartão de resultado ecg, tamanho 110x150mm, papel
cartão branco, 240 g/m2, 1x1 impressão frente e verso (cor preto),
acabamento: corte, refile simples e vinco.
Consumo Estimado Anual: 1.500
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 0,20
Valor Total: R$ 300,00
Lote: 10
Descrição: Declaração de comparecimento, bloco com 100 folhas
100x1, tamanho 105 x150 mm, 63 g/m2, cor 1x0 (preto), acabamento:
corte, refile simples e blocagem
Consumo Estimado Anual: 500
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,60
Valor Total: R$ 800,00
Lote: 11
Descrição: Envelope para prontuário tipo saco kraft natural tamanho
360x260mm, 110 g/m2, cor 1x0 (preto)
Consumo Estimado Anual: 50.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,32
Valor Total: R$ 16.000,00
Lote: 12
Descrição: Envelope para prontuário da família tipo saco kraft natural
tamanho 240 x 340 mm, 110 g/m², cor 1x0 (preto).

Consumo Estimado Anual: 10.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,40
Valor Total: R$ 4.000,00
Lote: 13
Descrição: Ficha de atendimento individual bloco com 100 folhas
100x1, tamanho 210x297mm, papel offset, 75 g/m2, 1x1 cor (preto),
acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 4,79
Valor Total: R$ 479,00
Lote: 14
Descrição: Ficha de atendimento médico – evolução clínica, bloco
100 folhas 100x1, tamanho 210x300mm, 63 g/m2, 1x0 cor (preto),
acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 1.000
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 3,94
Valor Total: R$ 3.940,00
Lote: 16
Descrição: Ficha de atendimento pré-hospitalar suporte avançado
SAMU, bloco com 100 folhas 100x1, tamanho 210x297mm, 63 g/
m2, 1x1 cor (preto), acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 9,98
Valor Total: R$ 499,00
Lote: 17
Descrição: Ficha de atendimento pré-hospitalar suporte básico
SAMU, bloco com 100 folhas 100x1, tamanho 210x297mm, 63 g/
m2, 1x1 cor (preto), acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 150
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 6,18
Valor Total: R$ 927,00
Lote: 20
Descrição: Ficha de conferência viatura de suporte básico SAMU,
bloco com 100 folhas 100x1, tamanho 210x297mm, 63 g/m2, 1x0 cor
(preto), acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 12,95
Valor Total: R$ 388,50
Lote: 22
Descrição: Ficha de procedimentos bloco com 100 folhas 100x1,
tamanho 210x297mm, papel offset, 75 g/m2, 1x0 cor (preto),
acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 7,50
Valor Total: R$ 375,00
Lote: 23
Descrição: Ficha de visita domiciliar bloco com 100 folhas 100x1,
tamanho 210x297mm, papel offset, 75 g/m2, 1x0 cor (preto),
acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 6,95

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

Lote: 01
Descrição: Agendamento de consulta e exame bloco com 100 folhas
100x1, tamanho 90x90mm, papel offset, 75 g/m2, 1x0 cor (preto),
acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 1.000
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,08
Valor Total: R$ 1.080,00
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Lote: 26
Descrição: Notificação de receita de retinóides de acordo com a
portaria nº 344/98 talão com 50 folhas 50x1, tamanho 205 x 115
mm, 63 g/m2, 1 x 0 cor (preto), acabamento: corte, refile simples e
blocagem.
Consumo Estimado Anual: 20
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 7,98
Valor Total: R$ 159,60
Lote: 27
Descrição: Orientações para coleta de exames laboratoriais bloco com
100 folhas 100x1, tamanho 130x200mm, papel offset, 75 g/m2, 1x0
cor (preto), acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 1.000
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,95
Valor Total: R$ 1.950,00
Lote: 28
Descrição: Orientações para exame ginecológico de rotina e
papanicolau bloco com 100 folhas 100x1, tamanho 90x190mm, papel
offset, 75 g/m2, 1x0 cor (preto), acabamento: corte, refile simples e
blocagem.
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,98
Valor Total: R$ 396,00
Lote: 29
Descrição: Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia (SADT),
bloco com 100 folhas 100x1, tamanho 215x105mm, 75 g/m2, 1x1
impressão frente e verso cor (preto), acabamento: corte, refile simples
e blocagem. Cor do pape : rosa / tonalidade clara; impresso na frente
os dizeres “gestante” no sentido diagonal como marca d` agua.
Consumo Estimado Anual: 150
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 5,40
Valor Total: R$ 810,00
Lote: 30
Descrição: Receituário médico em 2 vias, papel tipo sincarbon, bloco
com 100 folhas 50x2, tamanho: 150x210mm, sendo a 1ª via de cor
branca e a 2ª via de cor rosa, 63 g/m², 1x0 (cor preto). acabamento:
corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 4.000
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 3,48
Valor Total: R$ 13.920,00
Lote: 31
Descrição: Referência e contrarreferência, bloco com 50 folhas 50x1,
tamanho 215x380mm, 63 g/m2, 1x0 cor (preto), acabamento: corte,
refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 1.000
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 4,28
Valor Total: R$ 4.280,00
Lote: 32
Descrição: Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia (sadt),
bloco com 100 folhas 100x1, tamanho 215x105mm, 63 g/m2, 1x1
impressão frente e verso cor (preto), acabamento: corte, refile simples
e blocagem.

Consumo Estimado Anual: 1.500
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,94
Valor Total: R$ 2.910,00
Lote: 33
Descrição: Solicitação ao almoxarifado, bloco 50 folhas 50x1,
tamanho 210x300mm, 75g/m2, 1x1 impressão frente e verso cor
(preto), acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 7,40
Valor Total: R$ 370,00
Lote: 34
Descrição: Termo de responsabilidade do paciente, bloco com
50 folhas 50x1, tamanho 155 x210 mm, 63 g/m2, 1x0 cor (preto),
acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 2.000
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,09
Valor Total: R$ 2.180,00
Ata de Registro de Preços n.º 106/2020
Empresa: LAERTE RUIZ PALMA 25253109854.
Lote: 15
Descrição: Ficha de atendimento odontológico individual bloco com
100 folhas 100 x 1, tamanho 210 x 297 mm, papel offset, 75 g/m2, 1x1
cor (preto), acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 5,50
Valor Total: R$ 275,00
Lote: 21
Descrição: Ficha de exame clínico odontológico, bloco com 100 folhas
100 x 1, tamanho 210 x 300 mm, 75 g/m2, 1x1 (cor preto), impressão
frente e verso, acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 250
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 3,90
Valor Total: R$ 975,00
Lote: 24
Descrição: Instruções para coleta de urocultura bloco com 100 folhas
100 x 1, tamanho 80x180mm, papel offset, 75 g/m2, 1x0 cor (preto),
acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 2,00
Valor Total: R$ 200,00
Ata de Registro de Preços n.º 107/2020
Empresa: UA GRAFICA – COMERCIO E PRESTAÇAO DE
SERVICOS GRAFICOS – EIRELI.
Lote: 03
Descrição: Boletim diário de transporte bloco com 50 folhas
50 x 1, tamanho 210 mm x 297 mm, papel offset, 75 g/m2,
impressão 1 x 1 cor (preto). acabamento: corte, refile simples e
blocagem.
Consumo Estimado Anual: 1.500
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 2,20
Valor Total: R$ 3.300,00

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

Valor Total: R$ 347,50
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Lote: 08
Cartão retorno adulto, tamanho 160 x 110 mm, papel cartão azul, 240
g/m2, 1x1 impressão frente e verso cor (preto), acabamento: corte,
refile simples e vinco.
Consumo Estimado Anual: 50.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,05
Valor Total: R$ 2.500,00
Lote: 09
Descrição: Cartão retorno infantil, tamanho 160 x 110 mm, papel
cartão amarelo, 240 g/m2, 1x1 impressão frente e verso cor (preto),
acabamento: corte, refile simples e vinco.
Consumo Estimado Anual: 15.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,09
Valor Total: R$ 1.350,00
Lote: 18
Descrição: Ficha de atividade coletiva bloco com 100 folhas 100 x
1, tamanho 210 x 297 mm, papel offset, 75 g/m2, 1x1 cor (preto),
acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 7,00
Valor Total: R$ 700,00
Lote: 19
Descrição: Ficha de conferência viatura de suporte avançado SAMU,
bloco com 100 folhas 100x1, tamanho 210 x 297mm, 63 g/m2, 1x1
cor (preto), acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 13,00
Valor Total: R$ 130,00

Ata de Registro de Preços n.º 177/2020
Empresa: J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO –
EIRELI.
Lote: 01
Descrição: Bolacha, caixa contendo 180 embalagens de 02 unidades
de bolachas doces.
Consumo Estimado Anual: 400
Unidade: CX
Marca: SP
Valor Unitário: R$ 27,60
Valor Total: R$ 11.040,00
Lote: 02
Descrição: Bolacha, caixa contendo 180 embalagens de 02 unidades
de bolachas salgadas.
Consumo Estimado Anual: 400
Unidade: CX
Marca: SP
Valor Unitário: R$ 26,60
Valor Total: R$ 10.640,00
PROCESSO N.º 04.592/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de refeições tipo
marmitex destinadas às necessidades
da Secretaria de Saúde por um período de 12 (doze) meses, com
entregas parceladas.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/04/2021).
Atibaia, 09 de Abril de 2.020.
Ata de Registro de Preços n.º 188/2020
Empresa: RM DELIVERY COMÉRCIO DE ALIMENTOS.
Item: 01
Descrição: Marmitex – cardápio sugerido: - arroz / macarrão; - feijão;
- carne / frango / peixe (duas variedades, tamanho médio); - legumes
duas variedades; - verduras duas variedades; - frutas da época; - suco
de frutas de no mínimo 200 ml. Embalagem: isopor e/ou alumínio,
acessórios: talheres descartáveis (garfo e faca), 2 guardanapos.
Consumo Estimado Anual: 24.200
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 15,30
Valor Total: R$ 370.260,00

Lote: 25
Descrição: Notificação de receita b de acordo com a portaria nº 344/98
– talão com 50 folhas 50x1, receituário cor azul, tamanho 255 x 90
mm, 75 g/m2, 1 x 0 cor (preto), acabamento: corte, refile simples e
blocagem; canhoto destacável com picote.
Consumo Estimado Anual: 500
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 3,50
Valor Total: R$ 1.750,00

PROCESSO N.º 06.087/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2020

PROCESSO N.º 01.172/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020

Ata de Registro de Preços n.º 135/2020
Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de bolachas
doces e salgadas destinadas aos usuários do Laboratório Municipal
no “desjejum” pós coleta de exames laboratoriais, da Secretaria
Municipal de Saúde.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/04/2021).
Atibaia, 04 de Abril de 2.020.

Lote: 01
Descrição: Locação do equipamento bipap/pressão positiva em vias
aéreas a dois níveis (diária); - alimentação ca = 100 a 240 v, 50/60hz;
-alimentação cc= 12 v cc(quando com transformador); - desempenho
do intervalo de pressão de funcionamento = 04 a 30 cm h2o; - duração
da redução temporária da pressão: 0 a 45 minutos; - circuito paciente
completo-traquéia; - máscara de silicone nasal, facial e traqueal, com

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviço / locação
de equipamento (oxigenoterapia domiciliar), para atendimento a
Secretaria de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 10/03/2021).
Atibaia, 11 de Março de 2.020.

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

Lote: 06
Descrição: Cartão de agendamento, tamanho 160 x 110 mm, papel
cartão branco, 240 g/m2, 1x1 impressão frente e verso cor (preto),
acabamento: corte, refile simples e vinco.
Consumo Estimado Anual: 50.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,03
Valor Total: R$ 1.500,00
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Lote: 02
Descrição: Locação do equipamento concentrador de oxigênio (diária);
- alimentação elétrica = 127/220 v; - fluxômetro (fluxo variável de 0.5
a 05 litros/minuto); - umidificador; - extensão nasal ou traqueal; - com
substituição mensal ou quando necessária, dos respectivos acessórios;
- cilindro backup com capacidade compreendida entre 4m³ e 10m³
de oxigênio medicinal para utilização exclusiva em períodos de
interrupção no fornecimento da energia elétrica; o cilindro acompanha
válvula e regulador.
Consumo Estimado Anual: 34.675
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 3,90
Valor Total: R$ 135.232,50
Lote: 03
Descrição: Locação do equipamento concentrador de oxigênio
portátil (diária); - alimentação elétrica = 127/220 v; - bateria interna;
- fluxômetro (fluxo variável de litros/minuto); - extensão nasal
ou traqueal; - com substituição mensal ou quando necessária, dos
respectivos acessórios.
Consumo Estimado Anual: 1.860
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 12,20
Valor Total: R$ 22.692,00
Lote: 04
Descrição: Locação do equipamento bipap/pressão positiva em vias
aéreas a dois níveis(diária); - alimentação elétrica = 127/220 v; desempenho do intervalo de pressão de funcionamento = 04 a 20 cm
h2o; - rampa de até 45 minutos; - circuito paciente completo-traquéia;
- máscara de silicone nasal ou facial, com prendedor (de acordo com a
prescrição médica); - com substituição mensal ou quando necessária,
dos respectivos acessórios;
Consumo Estimado Anual: 2.190
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 9,50
Valor Total: R$ 20.805,00
Lote: 05
Descrição: Locação do equipamento p/ tratamento dos distúrbios
respiratórios e apneia do sono (diária); - alimentação elétrica = 127/220
v; - desempenho do intervalo de pressão de funcionamento = 04 a 20
cm h2o; - rampa de até 45 minutos; - gorro e máscara de silicone nasal
ou facial, com prendedor (de acordo com a prescrição médica); - com
substituição mensal ou quando necessária, dos respectivos acessórios;
- umidificador aquecido com reservatório de água.
Consumo Estimado Anual: 3.650
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 2,49
Valor Total: R$ 9.088,50
Lote: 06
Descrição: Locação de equipamento para tratamento dos distúrbios
respiratórios e apnéia do sono ( diária);
alimentação elétrica= 127/220 v; desempenho do intervalo de pressão
de funcionamento= 04 a 20 cm h2o; rampa de até 45 minutos; gorro
e máscara de silicone nasal ou facial, com prendedor de acordo com
a prescrição médica; com substituição mensal ou quando necessário
dos respectivos acessórios.

Consumo Estimado Anual: 29.200
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 1,23
Valor Total: R$ 35.916,00
Secretaria de Administração, 23 de abril de 2.020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE ATAS – ARTIGO 15
Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº
8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s)
preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como,
a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:
PROCESSO N.º 29.473/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 175/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos Lista 21/2019, destinados ao atendimento de determinações judiciais,
da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/01/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 001/2020
Empresa: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Lote: 10
Descrição: Divalproato de sódio ER 500 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Abbott
Valor Unitário: R$ 1,70
Ata de Registro de Preços n.º 002/2020
Empresa: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Lote: 06
Descrição: Cloridrato de memantina de 10 mg.
Unidade: CO
Marca: Prati Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,370
Lote: 07
Descrição: Colecalciferol (vitamina d3) 200ui gotas frasco entre 20ml
e 30ml. 1 gota equivale a 200ui de vitamina d3.
Unidade: FR
Marca: Arte Nativa
Valor Unitário: R$ 6,377
Lote: 08
Descrição: Dimenidrinato 25 mg / ml + cloridrato de piridoxina 5 mg
/ ml gotas.
Unidade: FR
Marca: Neo Química
Valor Unitário: R$ 3,50
Lote: 21
Descrição: Lamotrigina 100 mg comprimido.
Consumo Estimado Anual: 2.880
Unidade: CO
Marca: Unichen
Valor Unitário: R$ 0,295
Valor Total: R$ 849,60

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

prendedor (de acordo com a prescrição médica); - com substituição
mensal ou quando necessária, dos respectivos acessórios;
Consumo Estimado Anual: 1.460
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 11,70
Valor Total: R$ 17.082,00
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Lote: 27
Descrição: Olanzapina 10 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,424
Ata de Registro de Preços n.º 003/2020
Empresa: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
Lote: 04
Descrição: Cinacalcete, cloridrato de 30 mg comprimido revestido.
Cada comprimido revestido de 30 mg contém: Cloridrato de
Cinacalcete 33,06 mg (equivalente a 30 mg de Cinacalcete).
Unidade: CO
Marca: Reddys
Valor Unitário: R$ 2,94
Ata de Registro de Preços n.º 004/2020
Empresa: CRISTALIAPRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
Lote: 25
Descrição: Metadona, cloridrato 10 mg.
Unidade: CO
Marca: Cristalia
Valor Unitário: R$ 0,810
Lote: 33
Descrição: Somatotrofina 4 UI. Cada frasco-ampola contem
somatotrofina recombinante correspondente a somatotrofina humana
4 ui – pó liófilo inj.
Unidade: FRP
Marca: Cristalia
Valor Unitário: R$ 24,60
Ata de Registro de Preços n.º 005/2020
Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA
Lote: 16
Descrição: Insulina Degludeca 100u/ml – caneta + refil cartucho 3ml.
1 ml de solução contém: insulina Degludeca 100 u (equivalente a 3,66
mg de insulina Degludeca). Cada sistema de aplicação preenchido
contém 3 ml equivalente a 300 u. uma unidade (u) de insulina
Degludeca corresponde a uma unidade internacional (UI).
Unidade: UN
Marca: Tresiba Flextouch
Valor Unitário: R$ 97,76
Lote: 17
Descrição: Insulina Degludeca 100u/ml – refil cartucho 3ml. 1 ml de
solução contém: insulina Degludeca 100 u (equivalente a 3,66 mg de
insulina Degludeca). Cada sistema de aplicação preenchido contém
3 ml equivalente a 300 u. uma unidade (u) de insulina Degludeca
corresponde a uma unidade internacional (ui).
Unidade: UN
Marca: Tresiba Penfill
Valor Unitário: R$ 94,83

Ata de Registro de Preços n.º 006/2020
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Lote: 22
Descrição: Loperamida, cloridrato 2 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Brainfarma
Valor Unitário: R$ 0,155
Lote: 31
Descrição: Ranibizumabe 10 mg/ml solução injetável frampôla
0,23ml.
Unidade: FRP
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 2.966,00
Lote: 32
Descrição: rosuvastatina cálcica 10 mg comprimido revestido.
Unidade: CO
Marca: Althaia
Valor Unitário: R$ 0,40
Ata de Registro de Preços n.º 007/2020
Empresa: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
Lote: 30
Descrição: quetiapina, fumarato 300 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: EMS
Valor Unitário: R$ 5,90

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº
8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s)
preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como,
a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:
PROCESSO N.º 29.380/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 181/19
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 09/01/2021).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial do Meio Ambiente /
Secretaria de Administração / Secretaria de Recursos Humanos.
Ata de Registro de Preços n.º 008/2020
Empresa: GRAFICA DO PRETO LTDA
Item: 01
Descrição: Atestado de saúde ocupacional 3 vias. Atestado de saúde
ocupacional, bloco com 50 folhas, 50x3 (sendo 3 vias autocopiativas)
nas cores branca/ rosa / amarelo, impressão 1x0 na cor preta, tamanho
(16 x 22 cm), 53 g/m2, acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 29,20
Item: 03
Descrição: Registro de empregado. Pasta em papel offset 240 g/
m2, cor bege, formato 32,5 x 47,5 e impressão 1x1 na cor marrom e
acabamento em corte, refile simples e vinco.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,94

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

Lote: 23
Descrição: Memantina 10 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,37
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Item: 05
Descrição: Talão de multa em 3 vias. Auto de infração ambiental – cada
talão deverá conter 50 autos / 150 folhas - (sendo 3 vias autocopiativas)
nas cores branca / verde / azul, sendo numerada (conforme numerador
a ser informado pela coordenadoria), impressão na cor preta, tamanho
similar ao a4 (31x21,5cm), colados sem picotação. arte a ser fornecida
pela coordenadoria especial do meio ambiente.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 22,79
Ata de Registro de Preços n.º 009/2020
Empresa: LAERTE RUIZ PALMA 25253109854
Item: 02
Descrição: Envelopes ofício carta – cor (1x0) preto. Cor(1x0)
preto – 114 x 229 mm, gramatura 75 gramas com timbre e campo
de identificação do contrato com o correio em cor preta (1 x 0) para
correspondência em âmbito intermunicipal e municipal. Embalados
em caixa com 1000 unidades.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,09
PROCESSO N.º 33.822/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 192/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais
elétricos e eletrônicos, destinados a diversas Secretarias desta
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/01/2021).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial do Meio Ambiente /
Secretaria de Administração / Secretaria de Recursos Humanos.
Ata de Registro de Preços n.º 010/2020
Empresa: J DE F P BARBOSA
Lote: 01
Descrição: Abraçadeira de nylon 200 mm x 3,6 mm cor: preta.
Fabricado em material de nylon de alta resistência.
Unidade: PT
Marca: Brasfort
Valor Unitário: R$ 15,00
Lote: 02
Descrição: Abraçadeira galvanizada 1”. Tipo “d” com cunha.
Unidade: UN
Marca: Perfilaço
Valor Unitário: R$ 0,65
Lote: 03
Descrição: Abraçadeira para condulete 3/4”. Galvanizado tipo “d”
com cunha.
Unidade: UN
Marca: Perfilaço
Valor Unitário: R$ 0,55

Lote: 12
Descrição: Curva galvanizada 1”. 90° graus para eletroduto.
Unidade: UN
Marca: Azetone
Valor Unitário: R$ 3,67
Lote: 13
Descrição: Curva galvanizada ¾”. 90° graus para eletroduto.
Unidade: UN
Marca: Azetone
Valor Unitário: R$ 2,55
Lote: 16
Descrição: Eletroduto galvanizado 1”. Barra com 3,00 metros.
Unidade: BR
Marca: Zetone
Valor Unitário: R$ 19,10
Lote: 17
Descrição: Eletroduto galvanizado ¾”. Barra com 3,00 metros.
Unidade: MT
Marca: Zetone
Valor Unitário: R$ 15,65
Lote: 18
Descrição: Filtro de linha cor preto com 06 tomadas. Padrão nbr novo
padrão brasileiro 2p + t; tensão 15 a ou 1.800 w; fusível de proteção
bivolt.
Unidade: UN
Marca: Qualitronix
Valor Unitário: R$ 24,55
Lote: 19
Descrição: Luva galvanizada para eletroduto 1” de pressão.
Unidade: UN
Marca: Perfilaço
Valor Unitário: R$ 2,93
Lote: 20
Descrição: Luva galvanizada para eletroduto ¾” de pressão.
Unidade: UN
Marca: Perfilaço
Valor Unitário: R$ 2,93
Lote: 33
Descrição: Tomada. Embutir em PVC preto redondo com haste 2 p
+ t 20 a.
Unidade: UN
Marca: Perfilaço
Valor Unitário: R$ 2,93
Lote: 34
Descrição: Tomada. Embutir em PVC preto redondo com haste 2 p
+ t 10 a.
Unidade: Transmobil
Marca: Perfilaço
Valor Unitário: R$ 2,93
PROCESSO N.º 36.814/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 201/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de livros didáticos
destinados ao uso em sala de aula pelos alunos de educação infantil
da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitado pela Secretaria
de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

Item: 04
Descrição: Talão de multa em 3 vias. Auto de constatação – cada talão
deverá conter 50 autos / 150 folhas - (sendo 3 vias autocopiativas) nas
cores branca / verde / azul, sendo numerada (conforme numerador a
ser informado pela coordenadoria), impressão na cor preta, tamanho
similar ao a4 (31x21,5cm), colados sem picotação. arte a ser fornecida
pela coordenadoria especial do meio ambiente.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 23,05
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Ata de Registro de Preços n.º 011/2020
Empresa: EDITORA FTD S A
Lote: 01
Descrição: Livro I. Kit consumível para educação infantil, destinado
aos alunos com idade de 03 anos, composto por: – kit para o aluno:
1) 1 (um) livro do aluno: Portfólio consumível com flaps que abrem
em formato janela e em 4 páginas, impresso em papel offset 90,
no formato retrato medindo aproximadamente 20,5 cm x 27,5 cm,
dividido em 2 partes. Cada parte estruturada em dois módulos
com acabamento espiralado na vertical. Capa em verniz com faca
especial. Conteúdos apresentados ao longo de módulos temáticos e
itinerários de aprendizagem que promovam, não uma fragmentação
em disciplinas, mas um diálogo com as culturas infantis, os momentos
da infância e a integração de saberes de diferentes componentes
curriculares. Organização das atividades para os alunos em vivências,
valorizando trabalhos que estimulem seus sentidos, resultando
em registros variados no portfólio. Personagem que acompanhe
e promova integração com a criança por todo o desenvolvimento
das atividades ao longo do ano. Portfólio dividido em duas partes,
cada parte dividida em 2 módulos organizados em aberturas e
vivências distribuídos por organização temática. Cada módulo
deverá proporcionar o desenvolvimento de acordo com o interesse
do aluno. 2) Material complementar com cartonados, impresso em
papel offset 120 e adesivo no formato brochura com capa verniz.
Material complementar integrante que acompanhe as atividades dos
módulos com destacáveis, adesivos para complementar os registros
das vivências das crianças. 3) Livro da família com capa em verniz
e faca especial, impresso em papel couché 80, no formato retrato
20,5 cm x 27,5 cm, acabamento grampo. Livro da família deverá ser
escrito pelos próprios autores dos livros, com orientação sobre o papel
da educação infantil e como as crianças se desenvolvem. O manual
deverá abordar ainda para a família a importância das experiências
para o desenvolvimento infantil e como auxiliar as famílias a
trabalhar as tecnologias com crianças. deverá conter a importância
da interação familiar e apresentar cada etapa de desenvolvimento das
atividades propostas em cada módulo trabalhado. 4) gaveteiro para
organização dos registros dos alunos confeccionada em material
reforçado com duas gavetas em espaço suficiente para arquivo dos
registros propostos nas atividades. 5) 1 (uma) bolsa para transporte
em algodão moletom reforçado, forro em poliéster e fecho em zíper,
medindo aproximadamente 32 cm x 26,5 cm x 6,5 cm (altura x largura
x profundidade) e alça em nylon regulável. Kit material pedagógico
do professor. 1) 01 (um) portfólio (material com as mesmas atividades
sugeridas aos alunos com inserção de respostas em magenta para o
professor): 1 portfólio consumível com flaps que abrem em formato
janela e em 4 páginas, impresso em papel offset 90, no formato retrato
20,5 cm x 27,5 cm, dividido em 2 partes. cada parte estruturada
em dois módulos com acabamento espiralado na vertical. capa em
verniz com faca especial. Orientação do trabalho do professor em
diferentes itinerários: ele pode escolher em qual ordem apresentará as
atividades, dependendo do interesse dos alunos. Cadernos idênticos
aos dos alunos, com sugestão de atividades aula a aula. 2) material
complementar com cartonados, impresso em papel offset 120 e
adesivo no formato brochura com capa verniz. 3) manual do professor
com flaps que abrem em 4 páginas, impresso em papel offset 90,
no formato retrato 20,5 cm x 27,5 cm. Capa em verniz com faca
especial, acabamento espiralado na vertical. Um manual do professor
apresentando os pressupostos teóricos e metodológicos do material.
Desenvolvimento e aprendizagem, documentação pedagógica e
quadro de conteúdos e orientações específicas para cada volume.
O manual deverá apresentar um organograma com os objetivos de

aprendizagem do módulo apresentando os objetivos de aprendizagem
em cada campo de experiência propostos na bncc e um panorama
geral que deverá apresentar a vivência inicial e indicar os objetivos de
conhecimento e as expectativas de aprendizagem de cada um deles.
4) livro da família com capa em verniz e faca especial, impresso em
papel couché 80, no formato retrato 20,5 cm x 27,5 cm, acabamento
grampo. Livro da família para o professor idêntico ao do aluno para
auxiliar nas reuniões de pais e outras atividades que necessitem de
apoio ao diálogo no que se refere ao desenvolvimento dos conteúdos
propostos no material.
Unidade: KIT
Marca: FTD
Valor Unitário: R$ 277,00
Lote: 02
Descrição: Livro II. Kit consumível para educação infantil, destinado
aos alunos com idade de 04 anos, composto por: – kit para o aluno:
1) 01 (um) livro do aluno: portfólio consumível com flaps que
abrem em formato janela e em 4 páginas, impresso em papel offset
90, no formato retrato medindo aproximadamente 20,5 cm x 27,5
cm, dividido em 2 partes. cada parte estruturada em dois módulos
com acabamento espiralado na vertical. capa em verniz com faca
especial. Conteúdos apresentados ao longo de módulos temáticos e
itinerários de aprendizagem que promovam, não uma fragmentação
em disciplinas, mas um diálogo com as culturas infantis, os momentos
da infância e a integração de saberes de diferentes componentes
curriculares. Organização das atividades para os alunos em vivências,
valorizando trabalhos que estimulem seus sentidos, resultando
em registros variados no portfólio. Personagem que acompanhe
e promova integração com a criança por todo o desenvolvimento
das atividades ao longo do ano. Portfólio dividido em duas partes,
cada parte dividida em 2 módulos organizados em aberturas e
vivências distribuídos por organização temática. cada módulo
deverá proporcionar o desenvolvimento de acordo com o interesse
do aluno. 2) material complementar com cartonados, impresso em
papel offset 120 e adesivo no formato brochura com capa verniz.
Material complementar integrante que acompanhe as atividades dos
módulos com destacáveis, adesivos para complementar os registros
das vivências das crianças. 3) livro da família com capa em verniz
e faca especial, impresso em papel couché 80, no formato retrato
20,5 cm x 27,5 cm, acabamento grampo. Livro da família deverá ser
escrito pelos próprios autores dos livros, com orientação sobre o papel
da educação infantil e como as crianças se desenvolvem. o manual
deverá abordar ainda para a família a importância das experiências
para o desenvolvimento infantil e como auxiliar as famílias a trabalhar
as tecnologias com crianças. deverá conter a importância da interação
familiar e apresentar cada etapa de desenvolvimento das atividades
propostas em cada módulo trabalhado. 4) gaveteiro para organização
dos registros dos alunos confeccionada em material reforçado com duas
gavetas em espaço suficiente para arquivo dos registros propostos nas
atividades. 5) bolsa para transporte em algodão moletom reforçado,
forro em poliéster e fecho em zíper, medindo aproximadamente 32 cm
x 26,5 cm x 6,5 cm (altura x largura x profundidade) e alça em nylon
regulável. kit material pedagógico do professor. 1) portfólio (material
com as mesmas atividades sugeridas aos alunos com inserção de
respostas em magenta para o professor): 1 portfólio consumível com
flaps que abrem em formato janela e em 4 páginas, impresso em papel
offset 90, no formato retrato 20,5 cm x 27,5 cm, dividido em 2 partes.
cada parte estruturada em dois módulos com acabamento espiralado
na vertical. capa em verniz com faca especial. Orientação do trabalho
do professor em diferentes itinerários: ele pode escolher em qual
ordem apresentará as atividades, dependendo do interesse dos alunos.
Cadernos idênticos aos dos alunos, com sugestão de atividades aula
a aula. 2) material complementar com cartonados, impresso em papel
offset 120 e adesivo no formato brochura com capa verniz. 3) manual
do professor com flaps que abrem em 4 páginas, impresso em papel

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/01/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 25 de abril de 2020 - n.º 2193 - Ano XXIV

16

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

offset 90, no formato retrato 20,5 cm x 27,5 cm. capa em verniz com
faca especial, acabamento espiralado na vertical. 01 (um) manual
do professor apresentando os pressupostos teóricos e metodológicos
do material. desenvolvimento e aprendizagem, documentação
pedagógica e quadro de conteúdos e orientações específicas para
cada volume. o manual deverá apresentar um organograma com os
objetivos de aprendizagem do módulo apresentando os objetivos de
aprendizagem em cada campo de experiência propostos na bncc e um
panorama geral que deverá apresentar a vivência inicial e indicar os
objetivos de conhecimento e as expectativas de aprendizagem de cada
um deles. 4) livro da família com capa em verniz e faca especial,
impresso em papel couché 80, no formato retrato 20,5 cm x 27,5 cm,
acabamento grampo. Livro da família para o professor idêntico ao
do aluno para auxiliar nas reuniões de pais e outras atividades que
necessitem de apoio ao diálogo no que se refere ao desenvolvimento
dos conteúdos propostos no material.
Unidade: KIT
Marca: FTD
Valor Unitário: R$ 277,00
Lote: 03
Descrição: Livro III. Kit consumível para educação infantil, destinado
aos alunos com idade de 05 anos, composto por: – kit para o aluno.
1) 01 (um) livro do aluno: 1 portfólio consumível com flaps que
abrem em formato janela e em 4 páginas, impresso em papel offset
90, no formato retrato medindo aproximadamente 20,5 cm x 27,5
cm, dividido em 2 partes. cada parte estruturada em dois módulos
com acabamento espiralado na vertical. capa em verniz com faca
especial. Conteúdos apresentados ao longo de módulos temáticos e
itinerários de aprendizagem que promovam, não uma fragmentação
em disciplinas, mas um diálogo com as culturas infantis, os momentos
da infância e a integração de saberes de diferentes componentes
curriculares. Organização das atividades para os alunos em vivências,
valorizando trabalhos que estimulem seus sentidos, resultando
em registros variados no portfólio. Personagem que acompanhe
e promova integração com a criança por todo o desenvolvimento
das atividades ao longo do ano. Portfólio dividido em duas partes,
cada parte dividida em 2 módulos organizados em aberturas e
vivências distribuídos por organização temática. Cada módulo
deverá proporcionar o desenvolvimento de acordo com o interesse
do aluno. 2) material complementar com cartonados, impresso em
papel offset 120 e adesivo no formato brochura com capa verniz.
Material complementar integrante que acompanhe as atividades dos
módulos com destacáveis, adesivos para complementar os registros
das vivências das crianças. 3) livro da família com capa em verniz
e faca especial, impresso em papel couché 80, no formato retrato
20,5 cm x 27,5 cm, acabamento grampo. Livro da família deverá ser
escrito pelos próprios autores dos livros, com orientação sobre o papel
da educação infantil e como as crianças se desenvolvem. o manual
deverá abordar ainda para a família a importância das experiências
para o desenvolvimento infantil e como auxiliar as famílias a
trabalhar as tecnologias com crianças. deverá conter a importância
da interação familiar e apresentar cada etapa de desenvolvimento das
atividades propostas em cada módulo trabalhado. 4) gaveteiro para
organização dos registros dos alunos confeccionada em material
reforçado com duas gavetas em espaço suficiente para arquivo dos
registros propostos nas atividades. 5) 1 (uma) bolsa para transporte
em algodão moletom reforçado, forro em poliéster e fecho em zíper,
medindo aproximadamente 32 cm x 26,5 cm x 6,5 cm (altura x largura
x profundidade) e alça em nylon regulável. Kit do material didático
do professor. 1) 1 (um) portfólio (material com as mesmas atividades
sugeridas aos alunos com inserção de respostas em magenta para o
professor): 1 portfólio consumível com flaps que abrem em formato
janela e em 4 páginas, impresso em papel offset 90, no formato retrato
20,5 cm x 27,5 cm, dividido em 2 partes. cada parte estruturada
em dois módulos com acabamento espiralado na vertical. capa em

verniz com faca especial. Orientação do trabalho do professor em
diferentes itinerários: ele pode escolher em qual ordem apresentará as
atividades, dependendo do interesse dos alunos. Cadernos idênticos
aos dos alunos, com sugestão de atividades aula a aula. 2) material
complementar com cartonados, impresso em papel offset 120 e
adesivo no formato brochura com capa verniz. 3) manual do professor
com flaps que abrem em 4 páginas, impresso em papel offset 90, no
formato retrato 20,5 cm x 27,5 cm. capa em verniz com faca especial,
acabamento espiralado na vertical. 01 (um) manual do professor
apresentando os pressupostos teóricos e metodológicos do material.
Desenvolvimento e aprendizagem, documentação pedagógica e
quadro de conteúdos e orientações específicas para cada volume.
o manual deverá apresentar um organograma com os objetivos de
aprendizagem do módulo apresentando os objetivos de aprendizagem
em cada campo de experiência propostos na bncc e um panorama
geral que deverá apresentar a vivência inicial e indica os objetivos de
conhecimento e as expectativas de aprendizagem de cada um deles. O
professor recebe ao menos um cartaz referente a cada módulo do livro
do aluno. A ideia é que ele possa utilizar esse cartaz para trabalhar
com diversos temas que aparecem nos módulos. 4) livro da família
com capa em verniz e faca especial, impresso em papel couché 80,
no formato retrato 20,5 cm x 27,5 cm, acabamento grampo. Livro da
família para o professor idêntico ao do aluno para auxiliar nas reuniões
de pais e outras atividades que necessitem de apoio ao diálogo no que
se refere ao desenvolvimento dos conteúdos propostos no material.
Unidade: KIT
Marca: FTD
Valor Unitário: R$ 277,00
PROCESSO N.º 29.107/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 195/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de alimentos
para animais (ração), destinados ao consumo dos cães do canil da
Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança Pública, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/01/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.
Ata de Registro de Preços n.º 012/2020
Empresa: PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Ração para cães adultos – sacos 15 kg ou 25 kg.
Composição básica: milho integral moído, ovo em pó desidratado,
quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, farinha de proteína
isolada de suíno, gordura de frango, gordura suína, polpa de beterraba,
óleo vegetal, óleo de peixe refinado, zeolita, sulfato de condroitina,
hidrocloreto de glicosamina, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal
comum), carbonato de cálcio, vitaminas (a, c, e, d3, b1, b2, b6, b12,
pp), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato
de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato
de cálcio, levedura seca de cervejaria, levedura enriquecida com
selênio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato,
zinco aminoácido quelato, taurina, palatabilizante à base de fígado
de frango, antioxidante (bha). Níveis de garantia por quilograma de
produto: Umidade (máx.): 100 g/kg (10%), proteína bruta (mín.):
260 g/kg (26%), extrato etéreo (mín.): 160 g/kg (16%), matéria
fibrosa (máx.): 25 g/kg (2,5%), matéria mineral (máx.): 58 g/kg
(5,8%), cálcio (mín.): 7500 mg/kg (0,75%), cálcio (máx.): 10 g/kg
(1%), fósforo (mín.):7000 mg/kg (0,70%), sódio (mín.): 3000 mg/
kg (0,3%), cloro (mín.): 6200 mg/kg(0,62%), potássio (mín.): 4800
mg/kg (0,48%), magnésio (mín.): 1000 mg/kg(0,1%), taurina (mín.):
800 mg/kg (0,08%), sulfato de condroitina e glucosamina:230 mg/

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8
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COTA RESERVADA
Lote: 02
Descrição: Ração para cães adultos – sacos 15 kg ou 25 kg.
Composição básica: milho integral moído, ovo em pó desidratado,
quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, farinha de proteína
isolada de suíno, gordura de frango, gordura suína, polpa de beterraba,
óleo vegetal, óleo de peixe refinado, zeolita, sulfato de condroitina,
hidrocloreto de glicosamina, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal
comum), carbonato de cálcio, vitaminas (a, c, e, d3, b1, b2, b6, b12,
pp), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato
de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato
de cálcio, levedura seca de cervejaria, levedura enriquecida com
selênio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato,
zinco aminoácido quelato, taurina, palatabilizante à base de fígado
de frango, antioxidante (bha). Níveis de garantia por quilograma de
produto: Umidade (máx.): 100 g/kg (10%), proteína bruta (mín.):
260 g/kg (26%), extrato etéreo (mín.): 160 g/kg (16%), matéria
fibrosa (máx.): 25 g/kg (2,5%), matéria mineral (máx.): 58 g/kg
(5,8%), cálcio (mín.): 7500 mg/kg (0,75%), cálcio (máx.): 10 g/kg
(1%), fósforo (mín.):7000 mg/kg (0,70%), sódio (mín.): 3000 mg/
kg (0,3%), cloro (mín.): 6200 mg/kg(0,62%), potássio (mín.): 4800
mg/kg (0,48%), magnésio (mín.): 1000 mg/kg(0,1%), taurina (mín.):
800 mg/kg (0,08%), sulfato de condroitina e glucosamina:230 mg/
kg (0,023%), ferro (total): 200 mg/kg (0,02%), manganês (total):
70 mg/kg(0,007%), zinco (total): 226 mg/kg (0,0226%). Energia
metabolizável: 4.100 kcal/kg. (min). Enriquecimentos por quilograma
do produto (mín.): Vitaminas: a: 18000 ui, d3: 1200 ui, e: 500 ui, c:
200 mg, b1: 4,9 mg,b2: 4,5 mg,ácido pantotênico (b5): 29,7 mg, b6:
9,6 mg, ácido fólico(b9): 1 mg, b12: 80 µg,niacina (pp): 17,6 mg,
biotina: 1,27 mg, colina:719 mg. Minerais: cobre: 16 mg, ferro: 46
mg, manganês: 59 mg, iodo: 3,5 mg, zinco:197 mg, selênio: 0,43 mg.
Unidade: KG
Marca: Royal Canin
Valor Unitário: R$ 11,00
COTA EXCLUSIVO
Lote: 03
Descrição: ração para filhotes de cães sc de 15kg ou 25 kg.
Composição básica: farinha de vísceras de aves, farinha de torresmo,
milho integral moído, quirera de arroz, gordura de frango, polpa de
beterraba, gordura suína, zeolita, óleo vegetal, óleo de peixe refinado,
casca de psyllium, glúten de trigo, ovo desidratado, parede celular
de levedura (mos), fruto-oligossacarídeos, sulfato de condroitina,
hidrocloreto de glicosamina, extrato de marigold, cloreto de potássio,
cloreto de sódio (sal comum), sorbato de potássio, fosfato bicálcico,
vitaminas (a, c, e, d3, b1, b2, b6, b12, pp), ácido pantotênico, biotina,
ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido
de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, levedura enriquecida
com selênio, levedura seca de cervejaria, cobre aminoácido quelato,
manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, carbonato
de cálcio, taurina, dl-metionina, palatabilizante à base de fígado de
frango, aditivo antioxidante (bha). Níveis de garantia por quilograma

de produto: Umidade (máx.):95 g/kg (9,5%), proteína bruta (mín.):
320 g/kg (32%), extrato etéreo (mín.): 140 g/kg (14%), matéria
fibrosa (máx.): 26 g/kg (2,6%), matéria mineral (máx.): 72 g/kg
(7,2%), cálcio (mín.): 8000 mg/kg (0,8%), cálcio (máx.): 12 g/kg
(1,2%), fósforo (mín.):6800 mg/kg (0,68%), sódio (mín.): 3200 mg/
kg (0,32 %), cloro(mín.): 5900 mg/kg (0,59%), potássio (mín.): 4800
mg/kg (0,48%), magnésio (mín.): 500 mg/kg (0,05%), metionina
(mín): 6600 mg/kg (0,66 %), taurina (mín): 1500 mg/kg (0,15%),
vitamina a(total): 19000 ui/kg, cobre (total): 15 mg/kg, ferro (total):
217 mg/kg, manganês (total): 58 mg/kg, zinco (total): 190 mg/kg.
energia metabolizável: 3.990 kcal/kg (mín.): Enriquecimentos por
quilograma do produto (mín.): Vitaminas: a: 12500 ui, d3: 1100 ui, e:
500 ui, c: 200 mg, b1: 4,6 mg, b2: 4,2 mg, b5: 27,9 mg, b6: 9 mg, b9:
0,9 mg, b12: 80 µg, niacina: 16,5 mg, biotina: 1,19 mg, colina: 917
mg. Minerais: cobre: 13 mg, ferro: 38 mg, manganês: 48 mg, iodo:2,8
mg, zinco: 159 mg, selênio: 0,14 mg.
Unidade: KG
Marca: Royal Canin
Valor Unitário: R$ 11,50
PROCESSO N.º 33.098/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 184/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos
- Lista 18/2019, 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 16/01/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 013/2020
Empresa: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
Lote: 01
Descrição: Acido Valpróico 500 mg Comprimido.
Unidade: CO
Marca: Abbott
Valor Unitário: R$ 0,34
Ata de Registro de Preços n.º 014/2020
Empresa: CRISTALIAPRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
Lote: 08
Descrição: Fenobarbital 200 mg/2ml ampola 200 mg/2ml 100 mg/1ml
apresentação – injetável ampola.
Unidade: AM
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 1,66
Lote: 12
Descrição: Hipromelose 0,3% + Dextrano 70 0,1% solução oftálmica
frasco com 15ml.
Unidade: FR
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 10,62
Ata de Registro de Preços n.º 015/2020
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Lote: 20
Descrição: Sertralina, cloridrato 50 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Ranbaxy
Valor Unitário: R$ 0,099

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

kg (0,023%), ferro (total): 200 mg/kg (0,02%), manganês (total):
70 mg/kg(0,007%), zinco (total): 226 mg/kg (0,0226%). Energia
metabolizável: 4.100 kcal/kg. (min). Enriquecimentos por quilograma
do produto (mín.): Vitaminas: a: 18000 ui, d3: 1200 ui, e: 500 ui, c:
200 mg, b1: 4,9 mg,b2: 4,5 mg,ácido pantotênico (b5): 29,7 mg, b6:
9,6 mg, ácido fólico(b9): 1 mg, b12: 80 µg,niacina (pp): 17,6 mg,
biotina: 1,27 mg, colina:719 mg. Minerais: cobre: 16 mg, ferro: 46
mg, manganês: 59 mg, iodo: 3,5 mg, zinco:197 mg, selênio: 0,43 mg.
Unidade: KG
Marca: Royal Canin
Valor Unitário: R$ 11,00
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Ata de Registro de Preços n.º 016/2020
Empresa: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Lote: 02
Descrição: Amiodarona, cloridrato 200 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Geolab
Valor Unitário: R$ 0,479
Lote: 05
Descrição: Epinefrina 1 mg/ml injetável ampôla 1ml.
Unidade: AM
Marca: Hipolabor
Valor Unitário: R$ 1,839
Lote: 14
Descrição: Isossorbida, mononitrato 40 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Zydus Nikkho
Valor Unitário: R$ 0,207
Lote: 19
Descrição: prometazina 25 mg injetável ampôla 2ml.
Unidade: AM
Marca: Sanval
Valor Unitário: R$ 1,77
Ata de Registro de Preços n.º 017/2020
Empresa: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Lote: 04
Descrição: Dimenidrinato 30 mg + Piridoxina 50 mg + Glicose 1000
mg + D-Frutose 1000 mg Ampôla 10ml.
Unidade: AM
Marca: Takeda Pharma
Valor Unitário: R$ 2,39
Ata de Registro de Preços n.º 018/2020
Empresa:
PARTNER
FARMA
MEDICAMENTOS - EIRELI

DISTRIBUIDORA

DE

Lote: 15
Descrição: Lacosamida 200 mg comprimido revestido.
Unidade: CO
Marca: Vimpat
Valor Unitário: R$ 10,23
PROCESSO N.º 34.013/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 193/2019
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de CESTAS
BÁSICAS a serem fornecidas às pessoas em situação de
vulnerabilidade social conforme atendimento da Coordenadoria
Especial de Solidariedade, Fundo Social de Solidariedade, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/01/2021).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial da Solidariedade.
Ata de Registro de Preços n.º 019/2020
Empresa: RAFAEL M. G. MOTA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EM GERAL
Lote: 01
Descrição: Cesta básica contendo: 02 pacotes de macarrão com
ovos tipo parafuso/espaguete: ingredientes básicos: sêmola de trigo

enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corante
natural (urucum e/ou cúrcuma), isento de amido de milho e farinha de
trigo tipo 2. embalagem primária: pacotes com capacidade mínima de
500grs. validade mínima de 12 meses. 01 pacote de achocolatado em
pó: ingredientes: açúcar, cacau, maltodextrina, estabilizante lecitina
de soja. Embalagem: pacotes com capacidade 400grs. validade
mínima de 06 meses.10 kg de arroz tipo agulhinha: arroz tipo agulha,
cor branca polida, longo, fino, tipo1, sem sujidades. Embalagem
primária: pacotes contendo 05 quilos. validade mínima de 12 meses.
01 kg de sal refinado extra, iodado: composição: sal refinado extra,
iodato de potássio, antiumectantes (ferrocianeto de sódio e dióxido de
silício). Embalagem primária: pacotes de polietileno de 01 (um) quilo.
validade indeterminado. 02 frascos de óleo de soja tipo 1:embalagem
primária: garrafa pet contendo 900 ml. Validade mínima 5 meses. 03
kg de açúcar refinado: embalagem primária: pacotes de polietileno
contendo 01(um)quilo. validade mínima de 12 meses. 01 pacote de
fubá mimoso: farinha fina de milho, enriquecido com ferro e ácido
fólico (vitamina b9). Embalagem primária: pacotes de polietileno
com 500gr. Validade mínima de 6 meses. 01 pacote de café em pó:
café torrado e moído tipo tradicional, deverá conter selo de pureza
abic – embalagem primária: pacotes de 500 g. 03 kg de feijão
carioquinha: classe cores, grupo 1 comum. Característica do produto:
deverá ser novo, de cor característica, de formato e tamanho naturais,
maduros, limpos e secos, isentos de impurezas e materiais estranhos.
embalagem: pacotes contendo 1 kg. 02 pacotes de bolacha tipo cream
cracker: ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, emulsificante, fermentos
químicos. embalagem primária: pacote com 200 g. validade mínima: 6
meses. 02 latas de sardinha em óleo comestível: ingredientes básicos:
sardinha, água, óleo comestível e sal. embalagem primária: lata com
125 gr. validade mínima: 6 meses. 02 pacotes ou latas de leite em
pó integral: ingredientes básicos: leite integral, emulsificante lecitina
de soja. deverá ser fortificado com vitaminas. embalagem primária:
pacote metalizado ou lata com capacidade para 400 g. validade
mínima: 12 meses. 01 pacote de farinha de trigo: farinha de trigo tipo
1 enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem: pacotes plásticos
com 01 kg. 01 pacote de goiabada: ingredientes básicos: goiaba ou
polpa de goiaba, açúcar e acidulante. Embalagem: pacotes de 400 g.
01 pacote de extrato de tomate: descrição do produto: concentrado
de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros
selecionados, sem pele, sem sementes, isentos de sujidades e
fermentação. Ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal. Embalagem
primária: latas de 340g. validade mínima de 180 dias. Obs.: A
cesta básica deverá ser entregue em embalagem plástica reforçada,
constando as seguintes informações: Embalado em: ___/___/___ (dia/
mês/ano). Consumir até. ___/___/____(dia/mês/ano).
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 81,57
PROCESSO N.º 35.700/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 200/19
Objeto: Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de insumos
para diabetes mellitus (agulhas, lancetas, seringas e tiras para
reagentes) destinado ao uso nos serviços da Secretaria Municipal de
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 22/01/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 020/2020
Empresa: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Lote: 06
Descrição: Tira reagente em suporte plástico com área reativa para
determinação quantitativa de glicemia utilizando metodologia
enzimática, com leitura de reflectância ou por amperometria e

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8
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Ata de Registro de Preços n.º 021/2020
Empresa: CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS
LTDA
Lote: 01
Descrição: Agulha descartável para aplicação de insulina com caneta,
confeccionada em aço inoxidável, atóxica, com bisel trifacetado,
rosqueável, tendo 4mm de comprimento e 0,23 mm (32g) de
diâmetro. caixas com 100 unidades. compatível com todas as canetas
disponíveis no mercado.
Unidade: CX
Marca: Uniqmed
Valor Unitário: R$ 14,80
Lote: 02
Descrição: Agulha universal para caneta de insulina com peso de 31g,
comprimento de 5 mm. caixa com 100 unidades. (ref: ultrafine).
Consumo Estimado Anual: 300
Unidade: CX
Marca: Uniqmed
Valor Unitário: R$ 14,80
Valor Total: R$ 4.440,00
Ata de Registro de Preços n.º 022/2020
Empresa: CROMO COMERCIO E
MATERIAIS ODONTO-MEDICO

DISTRIBUICAO

DE

Lote: 03
Descrição: 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: Orbispharma
Valor Unitário: R$ 0,029
Ata de Registro de Preços n.º 023/2020
Empresa: DUPAC COMERCIAL EIRELI
Lote: 05
Descrição: Seringa descartável, estéril de plástico, atóxica capacidade
de 100 ul, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala
em gravação de 0 a 100 ul com divisões de 2 em 2 unidades, com
agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco),
extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha

atóxica, apirogênica. agulha de dimensões: 8x0,33mm, 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: TKL
Valor Unitário: R$ 0,310
Ata de Registro de Preços n.º 024/2020
Empresa: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Lote: 04
Descrição: 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: TKL
Valor Unitário: R$ 0,331
PROCESSO N.º 33.291/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 188/2019
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material
odontológico, destinado ao uso dos consultórios da Secretaria de
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 22/01/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 025/2020
Empresa: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Lote: 02
Descrição: Broca diamantada, ar, chama de vela, nº 3118. Em aço
inoxidável cirúrgico, haste FG com ponta diamantada através de
processo eletroquímico. Embalagem com 1 unidade. Registro na
ANVISA.
Unidade: UN
Marca: Microdont
Valor Unitário: R$ 1,23
Lote: 03
Descrição: Caneta contra ângulo. Sistema encaixe intra, 5.000/20.000
rpm, com refrigeração, autoclavável 135º; pneumático; confeccionado
em alumino anodizado; com acompanha óleo para lubrificação;
passiveis de esterilização em autoclave 135º, spray externo. Garantia
de 18 meses; garantia de assistência técnica e peças de reposição
permanente; embalagem individual constando procedência de
fabricação. Com registro na ANVISA e certificado de boas práticas de
fabricação ou certificado de isenção.
Unidade: UN
Marca: Calu
Valor Unitário: R$ 349,99

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
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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) micro
litro, 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$ 0,23
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Lote: 18
Descrição: Matriz de aço 0,7 mm.
Unidade: UN
Marca: Impla
Valor Unitário: R$ 1,25
Lote: 19
Descrição: Micro motor com encaixe borden – sistema intra
5000/20000 rpm, com refrigeração, autoclavável. Micromotor
pneumático, modulo de comando acoplável ao terminal do equipo,
confeccionado em alumínio anodizado, com refrigeração; com
potência variável de 5.000 a 20.000rpm, alto torque; acompanha
óleo para lubrificação; sistema de encaixe universal borden, sistema
intra para contra ângulo e peça de mão, passiveis de esterilização
em autoclave; com garantia de 1 ano da data de entrega; garantia
de assistência técnica e peças de reposição permanente; embalagem
individual com procedência de fabricação. Registro na ANVISA.
Unidade: UN
Marca: Calu
Valor Unitário: R$ 310,00
Lote: 20
Descrição: Pasta profilática. Com as seguintes especificações técnicas
mínimas: Composição: Abrasivo microgranulado, aromatizada
artificialmente, consistência adequada para não escorrer, quantidade
não inferior a 50 gr.
Unidade: UN
Marca: Allplan
Valor Unitário: R$ 3,70
Lote: 23
Descrição: Ponta reta – com as seguintes especificações técnicas
mínimas: Spray único externo, distribuição simétrica, encaixe
intramatic universal, troca de broca no anel, giro livre de 360°, utiliza
broca pm de 2,35 mm.
Unidade: UN
Marca: Calu
Valor Unitário: R$ 199,99
Lote: 25
Descrição: Resina fotopolimerizável cor A2. Resina fotopolimerizável
cor a2 com matriz inorgânica de zirconia/sílica com 84,5% em peso e
66% em volume; matriz orgânica de bis gma e Tegdma, seringa com
4 g. Similar z100.
Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 28,00
Ata de Registro de Preços n.º 026/2020
Empresa: AIRMED EIRELI
Lote: 01
Descrição: Agulha gengival longa – com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Agulhas gengivais, estéreis, atóxicas e apirogênicas,
bisel trifacetado e cânula siliconizada, bisel interno com ângulo curto,
canhão com rosca interna universal, canhão centraliza e fixa a agulha,
esterilização a óxido de etileno, dimensões aproximadas 0,30 cm x

0,30 cm, embaladas individualmente.
Unidade: UN
Marca: Deconje - DFL
Valor Unitário: R$ 0,40
Lote: 05
Descrição: Cimento cirúrgico pasta base+pasta catalisadora sem
eugenol, com 90 g cada – kit. Cimento cirúrgico; conjunto de pasta/
pasta, em embalagem com aproximadamente 90 g; pasta catalisadora
isenta de eugenol; constando externamente marca comercial,
procedência de fabricação; recomendações para armazenamento;
validade mínima de 1 ano e meio da data de entrega. Constando
externamente na embalagem marca comercial, procedência de
fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima
de 1 ano e meio da data de entrega. O produto deverá obedecer a
legislação atual vigente. Com registro na ANVISA e certificado de
boas práticas de fabricação ou certificado de isenção.
Unidade: KIT
Marca: Pericen
Valor Unitário: R$ 74,16
Lote: 06
Descrição: Cone de papel absorvente 1ª série. Caixa contendo 120
pontas sortidas.
Unidade: CX
Marca: Meta
Valor Unitário: R$ 13,48
Lote: 07
Descrição: Descolador de periósteo molt. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Confeccionado em aço inoxidável,
Tratamento térmico das peças, cabo serrilhado, cada peça deverá ter
gravado: Referência, logomarca do fabricante, lote de fabricação, para
efeito de garantia,10 anos de garantia contra defeito de fabricação.
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 39,50
Ata de Registro de Preços n.º 027/2020
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI
Lote: 04
Descrição: Caneta de alta rotação. Caneta de alta rotação com sistema
push botton, autoclavável 135º. spray triplo. sistema de vedação de
vazamento eficiente; rolamento balanceado, tipo duplo independente
que permita reposição. encaixe borden (universal). rotação máxima
380.000rpm, sistema troca de broca fg, turbina extra-torque com
torque 0,13ncm. validade mínima de 1 ano da data de entrega.
Registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação ou
certificado de isenção.
Unidade: UN
Marca: Kavo
Valor Unitário: R$ 345,33
Lote: 10
Descrição: Lençol de borracha p/ isolamento absoluto. Com as
seguintes especificações técnicas mínimas: Confeccionado em látex
natural, uso único, aromatizado artificialmente, alta resistência,
medidas não inferiores a 13,0 cm x 13,0 cm, embalagem com no
mínimo 25 lençóis.
Unidade: UN
Marca: Madeitex
Valor Unitário: R$ 18,75
Lote: 21
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Lote: 09
Descrição: Fixador radiográfico. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Composição: Água tiossulfato de amônio.
Tiocianato de amônio. Líquido incolor. Pronto para o uso. Frasco com
no mínimo de 475 ml.
Unidade: FR
Marca: Indusbello
Valor Unitário: R$ 10,64
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Ata de Registro de Preços n.º 028/2020
Empresa: DIPROM – DISTRIBUIDORA DE
ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA

PRODUTOS

Lote: 08
Descrição: Filme de PVC com haste giratória. Com as seguintes
especificações técnicas minímas: Filme de PVC esticável e
translúcido; Dimensões aproximadas e não superiores a 12 cm x 70 m.
Unidade: RL
Marca: Bandeirante
Valor Unitário: R$ 8,50
Lote: 24
Descrição: Porta amálgama plástico. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Confeccionado em resina termoplástica,
autoclavável, dimensões aproximadas e não inferiores a 15 cm x 2,5
cm x 2,0 cm.
Unidade: UN
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 9,49
Ata de Registro de Preços n.º 029/2020
Empresa: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Lote: 11
Descrição: Lima hedstroem 1ª série 25 mm. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Produzido em aço inoxidável,
secção circular, espiral de pequenos cones superpostos, embalagem
no ato da entrega kit com no mínimo 6 unidades.
Unidade: KIT
Marca: D Perfect
Valor Unitário: R$ 10,89
Lote: 12
Descrição: Lima tipo k 1ª série 15-40 de 21 mm. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Produzida em aço inoxidável,
secção quadrangular, torção de 18 a 20 espiras, lâminas em ângulo
de 45°, embalagem no ato da entrega kit com no mínimo 6 unidades.
Unidade: KIT
Marca: D Perfect
Valor Unitário: R$ 12,15
Lote: 13
Descrição: Lima tipo k 2ª série 45 – 80 de 25 mm. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Produzida em aço inoxidável,
secção quadrangular, torção de 18 a 20 espiras, lâminas em ângulo
de 45°, embalagem no ato da entrega kit com no mínimo 6 unidades.
Unidade: KIT
Marca: D Perfect
Valor Unitário: R$ 10,89

Lote: 14
Descrição: Lima tipo k 2ª série 45-80 de 21 mm. Com as seguintes
especificações técnicas mínimas: Produzida em aço inoxidável,
secção quadrangular, torção de 18 a 20 espiras, lâminas em ângulo
de 45°, embalagem no ato da entrega kit com no mínimo 6 unidades.
Unidade: KIT
Marca: D Perfect
Valor Unitário: R$ 10,89
Lote: 15
Descrição: Lima tipo k nº 15 de 21 mm. Com as seguintes especificações
técnicas mínimas: Produzida em aço inoxidável, secção quadrangular,
torção de 18 a 20 espiras, lâminas em ângulo de 45°, embalagem no
ato da entrega kit com no mínimo 6 unidades.
Unidade: KIT
Marca: D Perfect
Valor Unitário: R$ 10,89
Lote: 16
Descrição: Lima tipo k nº 20 de 25 mm. Aço inox. Caixa com 06
unidades.
Unidade: KIT
Marca: D Perfect
Valor Unitário: R$ 10,89
Lote: 17
Descrição: Lima tipo k, n. 20 de 21 mm – kit. Limas tipo k. lima
manual em aço inoxidável, empregados para o preparo químico
cirúrgico dos canais radiculares. produzida com a mais alta qualidade
do mercado, atendendo os padrões ISO de calibre 20, conicidade 0.02
e comprimento de 21 mm. caixa com 6 unidades. Características:
Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia
(canal). Tamanho da caixa de lima: 4.8 x 3 x 0.7 cm. Constando
externamente na embalagem marca comercial, procedência de
fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima
de 1 ano e meio da data de entrega. O produto deverá obedecer a
legislação atual vigente. Com registro na ANVISA e certificado de
boas práticas de fabricação ou certificado de isenção.
Unidade: KIT
Marca: D Perfect
Valor Unitário: R$ 12,15
Lote: 22
Descrição: Pinça hemostática Hausted mosquito 12,5 cm curva.
Constando marca comercial gravada a laser, indelével, o produto
deverá obedecer a legislação atual vigente. Com registro na ANVISA
e certificado de boas práticas de fabricação. Obedecendo às normas de
sistema de gestão da qualidade certificado segundo as normas NBR
ISO 9001:2000. Com gravação de lote e referência que identifica o
produto, o ano que foi produzido e os processos a que foi submetido
em sua produção no seu corpo. Na embalagem do produto deverá
constar etiqueta com identificação com sua referência, lote e número
de registro. O produto deverá conter em sua embalagem bula. O
fabricante do produto deverá dar garantia durante toda vida útil contra
defeitos de fabricação.
Unidade: UN
Marca: 6B Invent
Valor Unitário: R$ 21,56
PROCESSO N.º 35.485/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 198/19
Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de equipamentos
diversos de informática (conectores RJ45, patch panel, conversores
de mídia, switch e mini rack), destinados a suprir as necessidades de
diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um
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Descrição: Pinça dente de rato reta 18 cm. Constando marca comercial
gravada a laser, indelével, o produto deverá obedecer a legislação
atual vigente. Com registro na anvisa e certificado de boas práticas de
fabricação. Obedecendo às normas de sistema de gestão da qualidade
certificado segundo as normas nbr iso 9001:2000. Com gravação de
lote e referência que identifica o produto, o ano que foi produzido e
os processos a que foi submetido em sua produção no seu corpo. na
embalagem do produto deverá constar etiqueta com identificação com
sua referência, lote e número de registro. O produto deverá conter
em sua embalagem bula. O fabricante do produto deverá dar garantia
durante toda vida útil contra defeitos de fabricação..
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 25,00
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período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/01/2021).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial de Tecnologia
Ata de Registro de Preços n.º 030/2020
Empresa: ACOMPANY COMERCIO
ELETRONICOS LTDA

DE

EQUIPAMENTOS

Lote: 03
Descrição: Mini rack12 us 570 mm. Rack padrão 19” para parede
12us x 570mm; Porta frontal embutida, visor de acrílico 2mm fume
com fecho/chave; Laterais removíveis com aletas de ventilação e
fecho rápido; Estrutura monobloco soldada em aço sae 1020 chapa
de no mínimo 0,75/0,9mm; Plano de fixação móvel e regulável – 01
plano com régua e 10 porcas gaiolas; Pintura epóxi-pó texturizada nas
cores: grafite ou preto; Com no mínimo 1 (uma) bandeja e 1 passador
de cabos; Com régua de 8 tomadas (novo padrão); Kit de fixação em
parede que suporte do equipamento com acessórios.
Unidade: UN
Marca: Triunfo
Valor Unitário: R$ 434,00
Ata de Registro de Preços n.º 031/2020
Empresa: KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
Lote: 04
Descrição: Patch panel gigalan cat6 24 portas. Características: Para
instalação direta em racks de 19”, 1u de altura; Na cor preta ou cinza;
Possuir 24 posições rj-45 (compatível com plugs rj45 e rj11; Prover
suporte às aplicações gigabit ethernet (1000 mbps). Possuir corpo
fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama
(ul 94 v-0); Possuir borda de reforço para evitar empenamento; Com
painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação
(identificação da categoria à esquerda do painel frontal); Possuir guia
traseiro em termoplástico com fixação individual dos cabos; Com
terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 idc,
para condutores de 22 a 26 awg; Possuir vias de contato produzidas
em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de
ouro; Garantia de performance para até 4 conexões em canais de até
100 metros; Atender fcc part 68.5 (emi - indução eletromagnética);
Atender a norma ansi/tia/eia-568c.2 category 6 (balanced twisted pair
cabling components), cat.6 pintura anticorrosão; Acompanha o patch
panel: Guia traseiro para melhor organização dos cabos; Protetores
traseiros; Parafusos e arruelas para fixação; Ícones de identificação;
Abraçadeiras plásticas para organização.
Unidade: UN
Marca: Soho Plus
Valor Unitário: R$ 655,50
Lote: 06
Descrição: Switch. Características do hardware. Protocolos: ieee
802.3i, ieee 802.3u, ieee 802.3ab , ieee 802.3x. Interface: 16 portas
rj45 10/100/1000mbps, (auto negociação / auto mdi / mdix), 2 portas
sfp combo 100/1000mbps. Rede de mídia: 100base-tx/1000base-t: utp
categoria 5e ou superior; 100base-fx: mmf, smf 1000base-x: mmf,
smf. Fonte de alimentação: bivolt: 100~240v ca, 50/60hz. Cooler:
sem cooler. Características do software. Gerenciamento: gui com
base na web e gerenciamento de cli; snmp v1/v2c/v3, compatível com
mibs públicas e mibs privadas, rmon (grupos 1, 2, 3, 9), cliente dhcp
/ bootp, rastreamento dhcp, dhcp opção 82, monitoramento da cpu;
espelhamento de porta; configuração de hora: sntp; recurso integrado
pnd / ntdp; atualização de firmware: tftp e web; diagnose do sistema:
vct; syslog e mibs públicos. Lista de controle de acesso: filtragem de
pacote l2 ~ l4 com base na origem e destino do mac address, endereço
ip, portas tcp / udp, 802.1p, dscp, protocolo e vlan id com base na faixa

de tempo. Desempenho: largura de banda: não inferior a 32gbps e taxa
de encaminhamento de pacotes, não inferior a 23.8 mpps. Qualidade
do serviço: suporta prioridade qos 802.1p / dscp com 4 4 filas de
prioridade, programação da fila: sp, wrr, sp + wrr, taxa baseada na
limitação de porta/fluxo, vlan de voz. Recursos l2: rastreamento igmp
v1/v2/v3 802.3ad lacp (até 8 grupos de agregação, contendo 8 portas
por grupo), spanning tree stp / rstp / mstp, filtragem / proteção bpdu,
proteção tc / root, detecção de loop back, controle de fluxo 802.3x.
Vlan: suporta ieee802.1q com grupos vlan de 4k e vids de 4k, porta /
mac / protocolo baseado em vlan, garp / gvrp. Segurança: vinculação
de ip-mac-porta-vid, ieee 802.1x porta / mac baseado na autenticação,
radius, vlan guest, defesa dos, inspeção de arp dinâmico (dai), ssh v1/
v2, ssl v2/v3/tlsv1, segurança de porta, broadcast / multicast / unicast
desconhecido, storm control. Ipv6: dual stacks ipv4/ipv6, dual ipv4/
ipv6 stack, multicast listener discovery (mld) snooping ipv6 neighbor
discovery (nd), path maximum transmission unit (mtu) discovery,
internet control message protocol (icmp) version 6, tcpv6/udpv6.
Outros certificações mínimas: ce, fcc, rohs. Segurança e emissão: ce,
fcc. Requisitos do sistema: windows® xp, 7, 8,10 mac® os, unix®
ou linux. Conteúdo do pacote: switch; cabo de alimentação; pés de
borracha. Montagem: kit de montagem em rack.
Unidade: UN
Marca: TP Link
Valor Unitário: R$ 760,00
PROCESSO N.º 33.819/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 185/2019
Objeto: Ata de Registro de preços para eventual aquisição de
equipamentos para uso em consultórios odontológicos da Secretaria
Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 27/01/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 032/2020
Empresa: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Lote: 01
Descrição: Aparelho de amalgamador capsular. Silencioso e de
baixa vibração, bivolt, universal = compatível com as cápsulas
disponíveis no mercado, garfo flexível para encaixe tanto das cápsulas
arredondadas como também as que contém êmbolos, frequência de
trituração com no mínimo 4550 oscilações por minuto (+/-1%),
possuir trava de segurança, dimensões aproximadas: 22,0 cm x 18,0
cm x 18,0 cm (L x P x A).
Unidade: UN
Marca: Dentemed
Valor Unitário: R$ 465,00
Ata de Registro de Preços n.º 033/2020
Empresa: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Lote: 04
Descrição: Autoclave para esterilização de instrumentais
odontológicos. Equipamento médico-hospitalar destinado ao processo
de esterilização e secagem – modelo automático de mesa _bancada;
Capacidade = 21 litros; Alimentação = bivolt 127/220 volts; Sistema
de alarme; Válvula de segurança; Ciclos de esterilização = mínimo
de 05 (cinco); Câmara confeccionada em aço inoxidável conforme
normas da ABNT; Gabinete confeccionado em chapa de aço-carbono
ou material similar resistente, com acabamento antiferruginoso/
anticorrosivo – pintura eletrostática a pó (epoxi); Prateleiras_bandejas
internas = mínimo de 02 (duas); Dimensões internas aproximadas
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= 25x 40 cm (diâmetro x comprimento); Dimensões externas
aproximadas de =30 x 4x 60 cm (a x l x p); Prazo de garantia do
fabricante = mínimo de 02 (dois) anos.
Unidade: UN
Marca: Digitale
Valor Unitário: R$ 3.394,00
Valor Total: R$ 10.182,00

de segurança para desligamento automático quando não houver
água no reservatório; alimentação: bivolt; aparelho sem necessidade
instalação de suporte de parede; com termostato e fusível térmico;
dimensões máximas de 45 cm x 30 cm x 30 cm.garantia de 1 ano.
Unidade: UN
Marca: D700
Valor Unitário: R$ 510,00

Ata de Registro de Preços n.º 034/2020
Empresa: CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA
LTDA

Lote: 08
Descrição: Lavadora ultrassônica. Cuba em aço inoxidável;
Capacidade útil aproximada e não inferior a 2 l; Com no mínimo
5 ciclos pré programados; Temporizador; Tampa removível;
Aquecimento da água; Dreno para remoção do líquido; Dispositivo de
segurança contra superaquecimento; Voltagem 127/220v; Frequência
ultrassônica aproximada e não inferior a 35khz; Manual de operação
em português; Garantia de 1 ano.
Unidade: UN
Marca: D700
Valor Unitário: R$ 590,00

Lote: 07
Descrição: Fotopolimerizador sem fio. Sem fio (wireless). Led; Peso
aproximado e não superior a 150 gr; Ponteira de fibra óptica rígida,
orientada e autoclavável; 3 modos de potência: intenso, gradual
e pulso; Com proteção ocular; Frequência de no mínimo 50/60 hz;
Intensidade de luz acima de 1200 nw/cm2; Tempo de operação 20
segundos com bip sonoro a cada 5 segundos; Tempo de carregamento
da bateria de aproximadamente 5 horas; Longevidade média de
aproximadamente 10.000 horas
Unidade: UN
Marca: Microdont
Valor Unitário: R$ 365,00
Ata de Registro de Preços n.º 035/2020
Empresa: DENTAL ALTA MOGIANA – COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Lote: 02
Descrição: Aparelho de raio X odontológico. Aparelho de raio x
odontológico com coluna móvel, potência aproximada de 70kvp,
base em forma de u e rodízios com trava para facilitar o movimento.
Potencia de 1,20 KVA. Cabeçote com potencia de 70kvp e amperagem
de 8ma. Bloqueio contra disparos acidentais e disparo consecutivo.
Controle eletrônico com regulagem de tempo e visualização através
de Leds. Sistema de dupla colimação: elimina a formação de raios
secundários no feixe principal. Voltagem: bivolt. Garantia de 15
meses da data de entrega.
Unidade: UN
Marca: Dabi Atlante
Valor Unitário: R$ 4.370,00
Lote: 06
Descrição: Destilador de água. Destilador de água com rendimento
mínimo de 900ml/hora de água destilada. com reservatório para água
comum e água destilada de 3,5; estrutura em aço inox, com dispositivo

PROCESSO N.º 5.474/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2020
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gramas e terra
vegetal, destinados ao uso da Secretaria de Serviços, com entregas
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/01/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Serviços.
Ata de Registro de Preços n.º 036/2020
Empresa: ENAGRO AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI
Lote: 01
Item: 01
Descrição: Gramas Batatais
Unidade: M2
Marca: Yta
Valor Unitário: R$ 4,82
Item: 02
Descrição: Grama Esmeralda
Unidade: M2
Marca: Yta
Valor Unitário: R$ 4,80
Item: 03
Descrição: Grama São Carlos
Unidade: M2
Marca: Yta
Valor Unitário: R$ 6,06
Lote: 02
Item: 01
Descrição: Terra Vegetal. Embalada em pacotes de 20 KG - (composto
orgânico) com PH corrigido, rica em matéria orgânica; isenta de pragas
e ervas daninhas; condicionada do solo; estimulante na formação e no
crescimento de rizomas; estimulante de um crescimento vegetativo
da gramínea rapidamente; que resulte em grama mais verde, viva e
resistente; enriquecida com minerais altamente solúvel em água com
grande aproveitamento pelas raízes.
Unidade: M3
Marca: Yta
Valor Unitário: R$ 416,00

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
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Lote: 03
Descrição: Aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato. Equipamento
para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em
conjunto; Ultrassom piezoelétrico com frequência não inferior a
30.000hz; Corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto
impacto; Painel principal confeccionado em policarbonato; Sistema
eletropneumático sincronizado; Válvulas que proporcionam cortes e
aspirações de água; Capa do transdutor, ponta do jato de bicarbonato e
insertos autoclaváveis; Sistema de interrupção do jato de bicarbonato
com módulo de anti-aglutinação; Sem limitação de tempo de uso;
Despressurização interna; Filtro de ar com drenagem automática;
Recipiente para bicarbonato de fácil limpeza; Registros de água e ar
com ajustes de sensibilidade; Potenciômetro de ajuste fino; Funções
de regulagem para perio (p), scaling (S) e endo (E); Tecla seletora
para função ultrassom/ jato de bicarbonato.
Unidade: UN
Marca: ALT
Valor Unitário: R$ 1.540,00
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Unidade: AM
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 21,00

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos,
Lista 27/2019, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/02/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 041/2020
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Ata de Registro de Preços n.º 037/2020
Empresa: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Lote: 01
Descrição: Haloperidol Decanoato 70,52 Mg/Ml Injetável.
Unidade: AM
Marca: União Química
Valor Unitário: R$ 5,890

Lote: 18
Descrição: Levodopa 100 mg + Benserazida 25 mg Capsula.
Unidade: CAP
Marca: Roche
Valor Unitário: R$ 1,690

Ata de Registro de Preços n.º 042/2020
Empresa: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA

Ata de Registro de Preços n.º 038/2020
Empresa:
AZULPHARMA
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA

Lote: 19
Descrição: Metilfenidato 10 Mg Comprimido.
Unidade: CO
Marca: EMS
Valor Unitário: R$ 0,648

DE

Lote: 11
Descrição: Etinilestradiol 0,03mg + Levonorgestrel 0,15mg Cartela
Com 21 Comprimidos.
Unidade: CA
Marca: Mabra
Valor Unitário: R$ 1,130
Ata de Registro de Preços n.º 039/2020
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Lote: 26
Descrição: Suxametônio, Cloreto de 500 Mg/Ml – Frasco Ampola.
Unidade: FRP
Marca: Blau
Valor Unitário: R$ 12,40
Ata de Registro de Preços n.º 040/2020
Empresa: CRISTALIAPRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
Lote: 01
Descrição: Acetato De Retinol 10.000 Ui + Aminoácidos 25 Mg +
Metionina 5 Mg + Cloranfenicol 5 Mg/ 1 G, Pomada Oftálmica Tubo
Com 3,5 G.
Unidade: TB
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 9,00
Lote: 05
Descrição: Codeína 30 mg Comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 0,748
Lote: 09
Descrição: Enoxaparina Sódica 80 Mg/0,8 Ml Sc – Seringa Pré –
Carregada.
Unidade: UN
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 26,30
Lote: 22
Descrição: Metoprolol, Tartarato De 1 Mg/Ml – Ampola 5 Ml.

Ata de Registro de Preços n.º 043/2020
Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Lote: 03
Descrição: Amoxicilina 500 mg Capsula.
Unidade: CAP
Marca: Prati Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,140
Ata de Registro de Preços n.º 044/2020
Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Lote: 08
Descrição: Dipirona 500 mg/Ml Gotas Frasco Com 10ml.
Unidade: FR
Marca: Farmace
Valor Unitário: R$ 0,640
Lote: 10
Descrição: Estriol 1 mg/G Creme Vaginal Bisnaga 50 g Com
Aplicador.
Unidade: BS
Marca: Sanval
Valor Unitário: R$ 10,70
Ata de Registro de Preços n.º 045/2020
Empresa: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
Lote: 25
Descrição: Salbutamol 100mcg/Dose Spray Oral Frasco Com 200
doses.
Unidade: FR
Marca: Pharmasc
Valor Unitário: R$ 6,800
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, aos 23 dias do mês de
Abril de 2020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
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Secretaria de Planejamento e
Finanças

JUSTIFICATIVA: Necessidade de empenho para aquisição de
câmeras digitais, computadores e projetor multimídia para uso
da Coordenadoria.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 5º,
JUSTIFICAMOS que NÃO HOUVE alteração na Ordem
Cronológica de Pagamentos referente ao mês de março de 2020.
Atibaia, 25 de abril de 2020

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
Nº.: 038/2019 - SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ASSOCIAÇÃO
ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO
CAMINHO.
Processo n°.: 31.783/2019
Memorando 1doc nº: 2822/2019
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: Associação Espírita Beneficente e Educacional
Casa do Caminho
CNPJ N°.: 86.790.268/0001-90
OBJETO: Repasse de recursos financeiros adicionais para
manutenção do Projeto “Residência Terapêutica”, visando o
atendimento a pacientes egressos de internação de longo período em
instituições psiquiátricas, de forma complementar ao Sistema Único
de Saúde do município de Atibaia e região.
RECURSOS FINANCEIROS: R$32.720,00 (trinta e dois mil,
setecentos e vinte reais).
DATA DE ASSINATURA: 22/04/2020.
SIGNATÁRIOS: Saulo Pedroso de Souza, CPF n°.: 304.202.308-74,
Paulo Birkman, CPF nº. 107.935.588-08.

Coordenadoria Especial de Meio
Ambiente
PORTARIA Nº 03/2020 CEMA
de 23 de Abril de 2020
O ORDENADOR DA DESPESA DA COORDENADORIA
ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE DANIEL BORGHI FILHO,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Decreto n.º 8.116 de 12 de janeiro de 2017, REALIZA a adequação
orçamentária, nos termos do que dispõe o inciso V do artigo 10º da
Lei 4.682 de 12 de julho de 2019, como segue:
DE:
176 – 11.937.18.541.0074.2.182.449051.03.1100000….R$ 13.000,00
PARA:
177 – 11.937.18.541.0074.2.182.449052.03.1100000....R$ 13.000,00

COORDENADORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE,
Aos 23 de Abril de 2020.

DANIEL BORGHI FILHO
COORDENADOR ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE

Secretaria de Mobilidade e
Planejamento Urbano
EDITAL DE MULTA E EMBARGO
AUTUADO: RODRIGO ANTONIO DE AQUINO
FISCALIZAÇÃO n° 1.160/2020 - Código de Acesso externo n°
312.396.207.427
Auto de Infração e Multa (AIM) nº 188/2020 e Termo de Embargo
A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano da Prefeitura da
Estância de Atibaia, por meio da Divisão de Fiscalização Urbanística,
utiliza-se desta ferramenta para intimar o autuado da lavratura do Auto
de Infração e Multa (AIM) nº 188/2020 - sanção de MULTA em
15/04/2020, no valor de 600 UVRMs (seiscentas unidades de valor de
referência do município), equivalentes a R$ 2.197,68 (dois mil, cento
e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) em conjunto com
TERMO DE EMBARGO, pelo não atendimento da Notificação nº
150/2019, expedida através do Termo de Ocorrência (T.O) nº 16.441
de 05/08/2019, referente à execução de parcelamento irregular do
solo com vistas a estabelecer loteamento clandestino em imóvel sito à
Estrada Harukichi Yamanaka - Sítio São Judas - Gleba 02 - Maracanã,
de acordo com o Art. 44, §3º e §4º, Art. 49 - alíneas “a” e “b” e Anexo
17 INF. 1A00 da Lei Complementar nº 714/2015 e suas alterações
(Lei Complementar nº 796/2019). Para efeitos legais, foi lavrado o
referido Auto em conjunto com o referido Termo de Embargo, ficando
o autuado/embargado ciente de que deve respeitar as ordens der
embargo da área até regularização e pagar a multa ou oferecer recurso
no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste
Edital. O pagamento da multa não desobriga o infrator a providenciar
a regularização do passivo notificado. Informações: Rua Castro Fafe,
295, 2º piso, Centro - Telefone nº 4418-7800.
Felipe Jurça Fernandes
Gerente da Divisão de Fiscalização
Urbanística - SMPU

EDITAL DE MULTA E EMBARGO
AUTUADO: PLANOOBRA - PLANOS DE ENGENHARIA E
OBRAS LTDA
FISCALIZAÇÃO n° 1.159/2020 - Código de Acesso externo n°
517.865.824.393
Auto de Infração e Multa (AIM) nº 189/2020 e Termo de Embargo
A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano da Prefeitura da
Estância de Atibaia, por meio da Divisão de Fiscalização Urbanística,
utiliza-se desta ferramenta para intimar o autuado da lavratura do Auto
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Felipe Jurça Fernandes
Gerente da Divisão de Fiscalização
Urbanística - SMPU

EDITAL DE MULTA
AUTUADO: CARLOS AUGUSTO CASSIANO
Processo Administrativo Digital - Fiscalização nº 293/2019
Acesso Externo nº 864.837.419.241
Auto de Infração e Multa (AIM) nº 050/2019
A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano da Prefeitura da
Estância de Atibaia, por meio da Divisão de Fiscalização Urbanística,
utiliza-se desta ferramenta para intimar o autuado da lavratura do
Auto de Infração e Multa (AIM) nº 050/2019 - sanção de MULTA
em 12/12/2019, no valor de 200 UVRMs (duzentas unidades de valor
de referência do município), equivalentes a R$ 714,46 (setecentos e
quatorze reais e quarenta e seis centavos), pelo não atendimento da
Notificação DFU nº 493/2019, expedida em 17/10/2019, referente à
ordem de executar CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO em
imóvel sito à Avenida Coronel Miguel Brizola de Oliveira, Quadra
13 / Lote 03 - Jardim do Alvinópolis, conforme Art. 8º - Inciso III
da Lei Complementar nº 298/1999. Para efeitos legais, foi lavrado
o referido auto, ficando o autuado ciente de que deve pagar a multa
ou oferecer recurso no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar
da publicação deste Edital. O pagamento da multa não desobriga o
infrator a providenciar a limpeza do terreno. Informações: Rua Castro
Fafe, 295, 2º piso, Centro - Telefone nº 4418-7800.
Felipe Jurça Fernandes
Gerente da Divisão de Fiscalização
Urbanística - SMPU

EDITAL DE MULTA
AUTUADO: ALESSANDRO CEZAR SILVA DE OLIVEIRA
Processo Administrativo Digital - Fiscalização nº 007/2019
Acesso Externo nº 564.966.50.793
Auto de Infração e Multa (AIM) nº 007/2020
A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano da Prefeitura da
Estância de Atibaia, por meio da Divisão de Fiscalização Urbanística,
utiliza-se desta ferramenta para intimar o autuado da lavratura do
Auto de Infração e Multa (AIM) nº 007/2020 - sanção de MULTA
em 02/01/2020, no valor de 100 UVRMs (cem unidades de valor
de referência do município), equivalentes a R$ 357,23 (trezentos e

cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), pelo não atendimento da
Notificação DFU nº 032/2019, expedida em 19/06/2019, referente à
ordem de executar CONSTRUÇÃO DE MURO em imóvel sito à Rua
Timbó, Lote A4F e A5F PTS - Vitória Régia conforme Art. 8º - Inciso
I da Lei Complementar nº 298/1999. Para efeitos legais, foi lavrado
o referido auto, ficando o autuado ciente de que deve pagar a multa
ou oferecer recurso no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar
da publicação deste Edital. O pagamento da multa não desobriga o
infrator a providenciar a limpeza do terreno. Informações: Rua Castro
Fafe, 295, 2º piso, Centro - Telefone nº 4418-7800.
Felipe Jurça Fernandes
Gerente da Divisão de Fiscalização
Urbanística - SMPU

EDITAL DE MULTA
AUTUADO: MARY CID VAZQUEZ - ESPOLIO
Processo Administrativo Digital - Fiscalização nº 005/2020
Acesso Externo nº 564.491.007.197
Auto de Infração e Multa (AIM) nº 003/2020
A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano da Prefeitura da
Estância de Atibaia, por meio da Divisão de Fiscalização Urbanística,
utiliza-se desta ferramenta para intimar o autuado da lavratura do
Auto de Infração e Multa (AIM) nº 003/2020 - sanção de MULTA
em 02/01/2020, no valor de 300 UVRMs (trezentas unidades de valor
de referência do município), equivalentes a R$ 1.071,69 (hum mil e
setenta e hum reais e sessenta e nove centavos), pelo não atendimento
da Notificação DFU nº 242/2019, expedida em 02/08/2019, referente
à ordem de executar CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO E
CONSTRUÇÃO DE MURO em imóvel sito à Rua das Ipoméias,
Quadra 11 / Lote 378 - Jardim Estância Brasil, conforme Art. 8º Incisos I e III da Lei Complementar nº 298/1999. Para efeitos legais,
foi lavrado o referido auto, ficando o autuado ciente de que deve pagar
a multa ou oferecer recurso no prazo de 15 (quinze) dias corridos
a contar da publicação deste Edital. O pagamento da multa não
desobriga o infrator a providenciar a limpeza do terreno. Informações:
Rua Castro Fafe, 295, 2º piso, Centro - Telefone nº 4418-7800.
Felipe Jurça Fernandes
Gerente da Divisão de Fiscalização
Urbanística - SMPU

Secretaria de Saúde
PORTARIA Nº 09/2020 - SAU
de 23 de abril de 2020
O Ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.116
de 12 de Janeiro de 2017 REALIZA a adequação orçamentária, nos
termos do que dispõe o § 3º do artigo 10º da Lei 4.682 de 12 de junho
de 2019, como segue:
DE:
629 – 24.400.10.301.0061.2.137.449052.01.3100000 R$ 14.330,00
PARA:
1001 – 24.400.10.301.0061.2137.449052.01.3120000 R$ 14.330,00
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de Infração e Multa (AIM) nº 189/2020 - sanção de MULTA em
15/04/2020, no valor de 600 UVRMs (seiscentas unidades de valor de
referência do município), equivalentes a R$ 2.197,68 (dois mil, cento
e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) em conjunto com
TERMO DE EMBARGO, pelo não atendimento da Notificação nº
149/2019, expedida através do Termo de Ocorrência (T.O) nº 16.440
de 05/08/2019, referente à execução de parcelamento irregular do
solo com vistas a estabelecer loteamento clandestino em imóvel sito à
Estrada Harukichi Yamanaka - Sítio São Judas - Gleba 02 - Maracanã,
de acordo com o Art. 44, §3º e §4º, Art. 49 - alíneas “a” e “b” e Anexo
17 INF. 1A00 da Lei Complementar nº 714/2015 e suas alterações
(Lei Complementar nº 796/2019). Para efeitos legais, foi lavrado o
referido Auto em conjunto com o referido Termo de Embargo, ficando
o autuado/embargado ciente de que deve respeitar as ordens der
embargo da área até regularização e pagar a multa ou oferecer recurso
no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste
Edital. O pagamento da multa não desobriga o infrator a providenciar
a regularização do passivo notificado. Informações: Rua Castro Fafe,
295, 2º piso, Centro - Telefone nº 4418-7800.
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Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Atibaia, aos 23 de abril de 2020.

Maria Amélia Sakamiti Roda
Secretária Municipal de Saúde

Secretaria de Cultura
EDITAL Festival “Culturar-te Atibaia em Casa”
Considerando que com o advento da pandemia do COVID-19 o setor
cultural foi um dos primeiros a sofrer o efeito devastador da crise
econômica e social.
Considerando a imposição de medidas ao enfrentamento da
emergência de saúde pública, conforme disposições da Lei Federal
n.º 13.979/2020.
Considerando que o Estado de São Paulo editou os Decretos Estaduais
n.º 64.862 (13 de março de 2020) e nº 64.864 (16 de março de 2020)
que trouxeram medidas temporárias e emergenciais de prevenção de
contágio pelo novo coronavírus, em especial a suspensão de eventos
com aglomeração de pessoas em qualquer número, incluindo a
programação de equipamentos culturais públicos.
Considerando o Decreto Estadual n.º 64.879, de março de 2020 que
reconhece o estado de calamidade pública, decorrente do COVID-19
e o Decreto Estadual n.º 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta
a medida de quarentena no Estado de São Paulo.
Considerando os Decretos do Município de Atibaia nºs 9.128/2020,
9132/2020, 9137/2020, 9138/2020 e principalmente, o Decreto
Municipal n.º 9.143, de 31 de março de 2020, que declara estado de
calamidade pública na cidade de Atibaia.
Considerando que a cultura é um direito constitucional e que o
Estado deve garantir o acesso de todos de modo a fomentar reflexão,
sensibilidade, identidade, autoestima e senso de união e pertencimento
à vida coletiva essenciais durante o período de isolamento e
distanciamento social acarretado pela situação de emergência em
saúde.
Considerando que ações culturais podem ser desenvolvidas de modo
a minimizar os impactos sofridos pelos artistas e profissionais da
cultura locais, de forma a garantir a continuidade da formação e
difusão cultural e artística, além da preservação dos direitos culturais
da população.
A Secretaria Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe
competem, em conjunto com o Conselho Municipal de Políticas
Culturais – COMPOCAT, fazem saber que estão abertas as inscrições
para o Processo Seletivo Emergencial aos interessados em realizar
apresentações, palestras e oficinas para o Festival “Culturar-te Atibaia
em Casa”, todas atividades na modalidade online.
REGULAMENTO
1. DA ORGANIZAÇÃO
1.1. A Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Departamento
de Cultura, em conjunto com o Conselho Municipal de Políticas
Culturais, organiza o processo seletivo para a seleção de propostas

para o Festival “Culturar-te Atibaia em casa”.
1.2. Cabe a esta secretaria a difusão do presente edital e a captação
das propostas.
2. DOS OBJETIVOS
2.1. O presente Edital visa à seleção de propostas para o Festival
“Culturar-te Atibaia em Casa”, que será realizado pela Secretaria
Municipal de Cultura de Atibaia, no período de 20 de maio a 20 de
junho de 2020.
2.2. Este Edital objetiva o fomento e valorização do artista local, tem
uma função social e econômica no fomento à economia artística,
criativa e cultural, considerando o grau elevado de informalidade
do setor e dos trabalhadores da cultura, assumindo um papel na
permanência de atividades culturais promovidas pelos atores e
fazedores artísticos no Município.
2.3. O Festival “Culturar-te Atibaia em Casa” visa garantir o acesso
contínuo à cultura no contexto de enfrentamento do novo coronavírus,
reconhecendo a cultura como um direito fundamental que deve ser
assegurado à toda comunidade atibaiense.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão se inscrever, gratuitamente, profissionais da área cultural
de acordo com as seguintes categorias abaixo descritas:
I. Gestores culturais – profissionais com expertise em gestão e
produção cultural;
II. Técnicos da cultura – profissionais de áreas técnicas tais como
iluminação, montagem, cenografia, figurino, sonorização entre outros;
III. Designers – profissionais do campo do design e da ilustração;
IV. Escritores – profissionais do campo da literatura e da escrita
criativa;
V. Artistas – profissionais que desenvolvam trabalhos com artes
visuais, artesanato, música, dança e artes cênicas;
VI. Fotógrafos e videomakers – profissionais com especialidade em
produção de imagem;
VII. Historiadores e antropólogos – profissionais com pesquisa nas
áreas de arte e cultura;
VIII. Artistas da Cultura Popular - Artistas da área de cultura popular
como capoeira, maracatu e outras; bem como cultura étnica e
identitária e suas especificidades.
3.2. Somente serão aceitas inscrições de candidatos residentes, há no
mínimo 1 ano, em Atibaia.
3.3. Cada proponente poderá inscrever apenas uma proposta, seja
como pessoa física ou como pessoa jurídica.
3.3.1. Não serão aceitas inscrições do mesmo candidato como pessoa
física e pessoa jurídica, sob pena de desclassificação.
3.3.2. Grupos, núcleos ou coletivos poderão inscrever apenas uma
proposta.
3.3.3. É vedada a participação de servidores pertencentes aos quadros
da administração direta e indireta do município de Atibaia.
3.4. O candidato somente poderá concorrer neste edital em uma
das categorias elencadas nos incisos do item 3.1, que estejam
impossibilitados de exercer suas funções e que dependam
fundamentalmente da renda de seu trabalho artístico;
3.5. A ação não pode possuir presença de público;
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período
de 27 de abril de 2020 a 10 de maio de 2020.
4.2. A inscrição deverá ser realizada por meio da plataforma 1DOC,
o link para preenchimento ficará disponível no site da Prefeitura da
Estância de Atibaia.
4.3. As inscrições protocoladas fora do prazo estabelecido serão
indeferidas.
4.4. Para a inscrição o proponente deverá enviar os seguintes
documentos:
4.4.1. Ficha de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchida, legível
e assinada pelo proponente, sendo obrigatório o preenchimento de
todos os campos da ficha de inscrição;
4.4.2. Cópia do RG e do CPF do proponente, em caso de proposta
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Justificativa: Tal remanejamento de dotação se faz necessário para
aquisição emergencial de nebulizadores portáteis e aspiradores
cirúrgicos a serem utilizados durante a pandemia do Coronavírus em
consonância ao Comunicado nº 028/2020 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
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5. DA PREMIAÇÃO
5.1. Serão disponibilizados para este edital o valor de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais) e os prêmios serão divididos da seguinte
forma:
I. Para apresentações solo de no mínimo 50 minutos: R$500,00 (trezentos e cinquenta reais);
II. Para apresentações em grupo de até 3 (três), ao vivo ou gravadas e editadas (não é recomendado o encontro de pessoas) de no mínimo 50
minutos: R$ 900,00 (novecentos reais);
III. Para apresentações em grupo para mais de 3 (três) pessoas, ao vivo ou gravadas e editadas (não é recomendado o encontro de pessoas) de
no mínimo de 50 minutos a 80 minutos: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais);
IV. Para videoaulas (palestras e oficinas), devendo o proponente disponibilizar 2 módulos de mínimo de 30 minutos a 50 minutos cada o R$
800,00 (oitocentos reais);
5.2. Os pagamentos serão realizados pela Prefeitura da Estância de Atibaia mediante depósito em conta bancária, informada no ato da inscrição,
após a entrega do conteúdo à Secretaria de Cultura.
6. DA SELEÇÃO
6.1. Ocorrerá em duas etapas:
6.1.1. Primeira etapa: através da análise dos documentos apresentados no ato da inscrição por um servidor da Secretaria Municipal de Cultura.
6.1.2. Segunda etapa: através da análise da Comissão de Seleção dos projetos.
6.2. O resultado será divulgado a partir do dia 13 de maio de 2020 na Imprensa Oficial Eletrônica da Prefeitura da Estância de Atibaia.
7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS
7.1. Para a escolha e organização das oficinas será formada uma Comissão com 4 componentes sendo 02 (dois) membros servidores da Secretaria
de Cultura e 02 (dois) membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais.
7.2. Os integrantes da Comissão de Seleção poderão ser substituídos, mas sempre com a composição descrita acima.
7.3. As decisões da Comissão de Seleção serão soberanas e irrecorríveis.
8. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO
8.1. Serão contemplados 38 (trinta e oito) projetos, sendo distribuídos da seguinte forma:
a. para o item 5.1 I - 11 projetos;
b. para o item 5.1 II - 06 projetos;
c. para o item 5.1 III - 06 projetos;
d. para o item 5.1 IV - 15 projetos.
8.2. As propostas serão avaliadas pela comissão a partir dos seguintes critérios:
CRITÉRIOS
a) Excelência e originalidade da proposta:
Aspectos norteadores:
.Conteúdo relevante, clareza e coerência;
.Projeto com concepção artística inovadora;
.Conveniência de sua execução, descrita de maneira clara e objetiva;
b) Relevância da proposta:
Aspectos Norteadores:
.Capacidade de preencher lacuna ou carência constatada na área;
.Relevância e abrangência cultural da proposta considerando o potencial de
comunicação com a diversidade de público.
c) Conformidade da experiência profissional:

PESO

PONTOS

PONTUAÇÃO

8

0a5

0 a 40

8

0a5

0 a 40

Aspectos Norteadores:
.Proponente apresentou informações e documentos que demonstram capacidade e
experiência para realizar, com êxito, a proposta;

4

0a5

0 a 20

Pontuação Total (Máximo de 100 pontos)

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 36E7-A514-8231-08F8

coletiva, apresentar os documentos pessoais do representante do coletivo e a ficha com o nome de todos os integrantes do grupo, com o termo
de representação (Anexo II);
4.4.3. Termo de compromisso (Anexo III) devidamente preenchido;
4.4.4. Comprovante de endereço do proponente e/ou do representante do coletivo;
4.4.5. Comprovante de situação cadastral do CPF;
4.4.6. Declaração de vínculo empregatício – declarando que não possui vínculo empregatício direta ou indiretamente com a Prefeitura da
Estância de Atibaia;
4.4.7. Breve currículo do proponente e quando proposta coletiva, de todos os integrantes do grupo;
4.4.8. Dados Bancários;
4.4.9. Proposta contendo:
I. Modalidade Artística;
II. Portfólio e currículo cultural, que comprove as atividades realizadas (clipping de notícias, comprovantes, contratos, diplomas, certificados,
etc.);
III. Descrição detalhada da palestra, oficina ou apresentação;
IV. Release e 1 fotografia com boa resolução para posterior divulgação;
4.5. Não serão admitidas alterações ou complementações após entrega do material no ato da inscrição.
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8.3. As propostas avaliadas pelos critérios estabelecidos no item 8.2,
terão os seguintes pontos:
a) 0 (zero) ponto: Ausência de informações ou não atendimento do
critério (proposta desclassificada)
b) 01 (um) ponto: Baixo atendimento do critério. A proposta atende
timidamente ou de forma precária ao critério analisado.
c) 03 (três) pontos: Moderado atendimento do critério. A proposta
atende parcialmente ao critério, ainda necessitando de maior
aperfeiçoamento.
d) 05 (cinco) pontos: Alto atendimento do critério. A proposta atende
integralmente ao critério analisado.
8.4. Serão desclassificadas as propostas que obtiverem pontuação 0
(zero) em qualquer critério, constante do item 8.2, por ausência de
informações ou por não atenderem ao exigido no critério.
8.5. Em caso de empate na pontuação total de cada proponente, serão
utilizados os seguintes critérios de desempate, na ordem abaixo,
utilizados na sequência, caso o empate persistir:
a) O proponente que tiver a maior pontuação no critério A (item 8.2);
b) O proponente que tiver a maior pontuação no critério B (item 8.2);
c) O proponente que tiver a maior pontuação no critério C (item 8.2);
8.6. A Comissão Julgadora buscará, ainda, a diversidade de temas no
conjunto das propostas a serem selecionadas.
8.7. Serão desclassificadas todas as propostas que contenham itens
resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião, gênero e/ou conteúdo político partidário.
8.8. Os proponentes serão comunicados através do e-mail e/ou do
número de telefone constantes na ficha de inscrição.
9. DA EXECUÇÃO DO EDITAL
9.1 Os vídeos podem ser realizados com equipamento amador
(celulares e filmadoras), desde que apresentem qualidade mínima para
visualização e audição da aula ministrada ou apresentação artística e/
ou cultural.
9.2. As apresentações e videoaulas devem ter faixa etária livre.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA
10.1. Responsabilizar-se pela realização e cumprimento deste Edital;
10.2. Tornar público o resultado da seleção do presente Edital;
10.3. Confeccionar material de divulgação do “Culturar-te Atibaia
em Casa”, seguindo o padrão da Secretaria de Cultura e da Secretaria
de Comunicação, criar a abertura e fechamento dos vídeos com arte
gráfica e logomarcas, bem como divulgar em mídias vinculadas
à Prefeitura da Estância de Atibaia, assim como convites virtuais e
redes sociais;
10.4. Em parceria com o setor responsável deverá disponibilizar
o material finalizado no canal de Youtube ou outro indicado pela
Prefeitura da Estância de Atibaia e poderá ser acessado livremente
pelos usuários da rede mundial de computadores;
10.5. Todo o conteúdo disponibilizado pelo proponente estará sujeito
à aprovação pela equipe da Comissão de seleção dos projetos do
respectivo edital.
10.6. A Prefeitura deverá criar uma Playlist exclusiva para os produtos
do Festival “Culturar-te Atibaia em Casa” e publicá-los de acordo
com o cronograma de conteúdo.
10.7. A Secretaria de Cultura deverá criar um cronograma de
apresentações ao vivo e um cronograma de publicação das
apresentações gravadas e videoaulas (palestras e oficinas) bem como
divulgar os cronogramas publicamente em veículo oficial.
11. DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
11.1. Os proponentes contemplados no item 5.1 - IV, devem:
11.1.1. Estar cientes do compromisso de disponibilizar a primeira
aula na semana do dia 25 de maio e as demais em sequência, com
interrupção máxima de 7 dias, até o dia 08 de junho de 2020;
11.1.2. O proponente deve disponibilizar 2 módulos de mínimo de 30
minutos e máximo de 50 minutos cada;

11.1.3. Os arquivos digitais disponibilizados podem ser feitos com
equipamento de gravação amador ou profissional e devem conter as
seguintes especificações técnicas:
a. Formatos: MPEG-4, AVI, WMV, MP4
b. Tamanho: 1920 x 1080 (1080p)
c. Player Widescreen (16:9) - Horizontal
11.1.4. As videoaulas (palestras e oficinas) devem ter ficha técnica e
referências utilizadas na elaboração do minicurso;
11.1.5. Os arquivos devem ser entregues finalizados, incluindo
inserção de arte gráfica, logomarcas (descritas no item 7.2) e ficha
técnica à Secretaria de Cultura de Atibaia pela plataforma a ser
indicada em momento oportuno contendo o “TÍTULO DO EDITAL /
TÍTULO DO PROJETO”.
11.1.6. Caso a videoaula seja entregue não atendendo os requisitos de
qualidade mínima requisitados no item 11.1 - C, o proponente será
notificado pela equipe da Secretaria de Cultura e Conselho de Cultura
responsável pelo edital para adequar o vídeo em até 7 dias úteis após
a notificação.
11.2. Os proponentes contemplados nos itens 5.1 I, II e III, em que o
projeto esteja descrito como apresentação ao vivo, devem:
11.2.1. Estar à disposição de acordo com o cronograma das
apresentações a ser elaborado pela Secretaria de Cultura.
11.2.2. Estar de acordo com o item 9.1.
11.2.3. Em caso da falha na transmissão o proponente deverá estar
à disposição da secretaria de cultura para uma nova apresentação de
acordo com o cronograma.
11.3. Os proponentes contemplados nos itens 5.1. I, II e III, em que o
projeto do mesmo esteja descrito como apresentação gravada, devem:
11.3.1. As apresentações devem ser enviadas de acordo com o item
11.1.5;
11.3.2. As apresentações devem ter as especificações técnicas
descritas no item 11.1.3;
11.3.3. Caso a apresentação seja entregue não atendendo os requisitos
de qualidade mínima descritos no item 11.1.3, o proponente será
notificado pela equipe da Secretaria de Cultura e Conselho de Cultura
responsável pelo edital para adequar o vídeo em até 7 dias úteis após
a notificação.
11.4. Caso o proponente não atenda à notificação no prazo assinalado,
este ficará proibido de participar de editais culturais promovidos pela
Secretaria de Cultura da Estância de Atibaia pelo prazo de 1 (um) ano,
sem prejuízo de devolver eventuais valores recebidos.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O presente Edital ficará disponível no Imprensa Oficial
Eletrônica da Estância de Atibaia;
12.2. A inobservância das normas estabelecidas por este Edital
implicará o indeferimento da inscrição;
12.3. O envio das inscrições significa a concordância e aceitação de
todas as condições dispostas no presente edital, por parte de todos os
inscritos.
12.16. Quaisquer esclarecimentos sobre as inscrições poderão ser
fornecidos pela Secretaria Municipal de Cultura – Departamento de
Cultura, pelo e-mail: cnatal@atibaia.sp.gov.br
12.17. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal
de Cultura e pela Comissão de Seleção.
Atibaia, 23 de abril de 2020.

Rui Tiago de Oliveira
Secretário de Cultura

José Adilson da Cunha
Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia
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FICHA DE INSCRIÇÃO
(ANEXO I)
FESTIVAL CULTURAR-TE ATIBAIA EM CASA

IDENTIFICAÇÃO
PROJETO INDIVIDUAL
Nome:
Nome Artístico:
CPF:

PROJETO COLETIVO
Nome do Responsável:

CPF:
Nome dos Integrantes:

Nome Artístico dos Integrantes:

12345678910 Endereço Completo (rua, nº, complemento, bairro, cidade, estado, CEP):

Telefone: (

)

Celular: (

)

E-mail (legível):
Título:

Atibaia, _______ de __________________ de 2020.

___________________________________
Assinatura do Proponente
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TERMO DE REPRESENTAÇÃO
(ANEXO II)
FESTIVAL CULTURAR-TE ATIBAIA EM CASA

Eu, ____________________________________________, CPF ____________________________,
representante do coletivo _______________________________________________, composto pelos
integrantes:

Nome dos Integrantes:

Assinatura dos Integrantes:

2345678910 -

Responsabilizo-me pela inscrição para o Festival “Culturar-te Atibaia em Casa”, pelas informações contidas
na documentação apresentada e pelo cumprimento do regulamento apresentado no presente Edital.

Atibaia,______ de_________________ de 2020.

______________________________
Assinatura
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TERMO DE COMPROMISSO
(ANEXO III)
CULTURAR-TE ATIBAIA EM CASA

TERMO DE COMPROMISSO
Nome:
Nome Artístico:

Endereço Completo (rua, nº, complemento, bairro, cidade, estado, CEP):

Telefone: (

)

Celular: (

)

E-mail (legível):
Título:
Nos termos do Regulamento do Edital “Culturar-te Atibaia em Casa”, comprometo-me a:


Revisar o material gráfico de divulgação;



Responsabilizar-me por encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, bancária,
intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade industrial);



Mencionar a Prefeitura Municipal de Atibaia, Secretaria da Cultura e o Conselho Municipal de Políticas
Culturais - COMPOCAT nos créditos e em todo material de divulgação, seguindo as regras da
Secretaria de Comunicação;

Atibaia, _______ de __________________ de 2020.

___________________________________
Assinatura do Proponente
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Secretaria de Governo
Memorando nº 17.521/2020

PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Adauto Batista de Oliveira
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

D E C R E T O N° 9.159
de 24 de abril de 2020
Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
1.140.847,60 (hum milhão, cento e quarenta mil, oitocentos e
quarenta e sete reais e sessenta centavos).
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.

Maria Amélia Sakamiti Roda
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

Luiz Benedito Roberto Toricelli
SECRETÁRIO DE GOVERNO INTERINO

Art.1º – Fica aberto na Divisão de Controladoria da Secretaria de
Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, crédito
de R$ 1.140.847,60 (hum milhão, cento e quarenta mil, oitocentos
e quarenta e sete reais e sessenta centavos), para suplementar as
seguintes dotações orçamentárias do Executivo:
24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2151 ATENDIMENTOS SANTA CASA
1009 - 24.400.10.302.0062.2.151.335039.05.3120000.R$ 534.347,60
32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
300 DESPESAS FINANCEIRAS
2215 DEPÓSITO JUDICIAL LC 151/2015
1010 - 32.300.04.123.0085.2.215.339093.91.1000315.R$ 606.500,00

Memorando nº 17.525/2020
D E C R E T O N° 9.160
de 24 de abril de 2020
Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
2.311.200,00 (dois milhões, trezentos e onze mil e duzentos 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. 2º – O valor de R$ 606.500,00 (seiscentos e seis mil e quinhentos
reais) do presente crédito será coberto com recursos proveniente do
Superávit Financeiro do Exercício de 2019.

Art.1º – Fica aberto na Divisão de Controladoria da Secretaria de
Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, crédito
de R$ 2.311.200,00 (dois milhões, trezentos e onze mil e duzentos
reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do
Executivo:

Art. 3º – O valor de R$ 534.347,60 (quinhentos e trinta e quatro mil,
trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) do presente crédito
será coberto com recursos proveniente do Excesso de Arrecadação da
seguinte rúbrica de receita e seu respectivo valor:
1718.03.91.001 – Combate ao Coronavírus – COVID 19 – União
.......................................................................................R$ 534.347,60

11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
937 FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2182 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEMA
172 - 11.937.18.541.0074.2.182.339030.03.1100000.....R$ 17.700,00

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA
CIDADANIA” aos 24 de abril de 2020.

Saulo Pedroso de Souza

32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
300 DESPESAS FINANCEIRAS
2215 DEPÓSITO JUDICIAL LC 151/2015
889 - 32.300.04.123.0085.2.215.339093.01.1000315..R$ 2.293.500,00
Art. 2º – O valor do presente crédito será coberto com recurso
proveniente da anulação das seguintes dotações orçamentárias do
Executivo:
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Atos do Poder Executivo
11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
937 FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2182 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEMA
176 - 11.937.18.541.0074.2.182.449051.03.1100000.....R$ 17.700,00
17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
600 FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO FMI
2090 APOIO À INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO
TECNOLÓGICA
360 - 17.600.23.572.0041.2.090.339039.01.1100000....R$ 500.000,00
27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
512 FUNDO ESPECÍFICO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS
DE MELHORIA E INFRAESTRUTURA
1005 PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
813 - 27.512.15.451.0009.1.005.449051.01.1100000....R$ 108.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
928 - 99.999.99.999.9999.9.999.999999.01.1100000..R$ 1.685.500,00
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Câmara da Estância de
Atibaia
SERVIÇO FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E
DO PATRIMÔNIO
Extrato de Contrato
Contratado: ESCARELI CLÍNICA MÉDICA E ASSESSORIA
EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA:
Processo nº 079/20; Contrato nº.02/2020; Objeto: SERVIÇO
DE REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE
MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL; PREVENÇÃO DE
RISCOS
AMBIENTAIS;
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO, COM ASSESSORIA E LAUDO TÉCNICO
POR FUNÇÃO; Valor do Contrato: R$ 6.648,40 ( seis mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos ); Prazo de
Vigência: De 22/04/2020 à 22/04/2021; Dotação: 3.3.90.39 Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Data da Assinatura: 22 de
abril 2020
Valéria Silveira
Chefe de Serviço Financeiro, Orçamentário, Contábil e Patrimônio

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA
CIDADANIA” aos 24 de abril de 2020.

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Adauto Batista de Oliveira
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Marcelo Martiniano Bernardes
CHEFE DE GABINETE

Silvio Ramon Llaguno
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Edson Ricardo Mungo Pissulin
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS

LUCAS DE OLIVEIRA CARDOSO
Presidente

ATO DA MESA DIRETIVA Nº 07/2020
De 20 de abril de 2020
Dispõe sobre a nomeação de comissão de funcionários responsável
pela elaboração de projeto de reforma administrativa, consoante o
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela Edilidade
com o Ministério Público Estadual, referente aos Inquéritos Civis
n°s. 18/18, 2038/19, 2404/19 e 2577/19.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA, nos termos do art. 21 e do art. 22,
caput e incisos, do Regimento Interno, Resolução n° 02/2012, tece
considerações e determina:
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de projeto de
reforma administrativa, nos termos da cláusula terceira do TAC, a
qual prevê a sua apresentação para tramitação legislativa até o final
do mês de maio de 2020;

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

CONSIDERANDO a necessidade de haver a colaboração na forma
de uma comissão para ao desiderato acima;

Luiz Benedito Roberto Toricelli
SECRETÁRIO DE GOVERNO INTERINO

CONSIDERANDO que as rotinas internas e a estrutura
organizacional necessitam de aperfeiçoamento, o que deve ocorrer
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Câmara da Estância de Atibaia
através da aprovação do projeto acima citado.

ratificando as determinações a respeito da quarentena, inclusive com a
edição de novo Decreto com vigência a partir de 23 de abril de 2020;

DECIDE:

1 – Vereador sr. Ademilson Donizete Militão;
2 – Chefe de Recursos Humanos, sr. Wagner de Jesus Casemiro da
Silva;
3 – Analista de Comunicação, sr. Luiz Gonzaga Neto;
4 – Advogado, sr. Hugo Keiji Uchiyama;
5 – Advogado, sr. Luciano Rechieri de Oliveira;
6 – Chefe de Gabinete, sr. Felipe Jarussi Rabelo.
Par. ún. Fica nomeado coordenador dos trabalhos da comissão o sr.
Luiz Gonzaga Neto.
Art. 2°. A comissão possui o prazo de até o dia 20 de maio de 2020
para apresentar o projeto acima referido à Mesa Diretora.
Art. 3°. O presente Ato entra em vigor a partir de sua publicação.
SALÃO NOBRE PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA
NEVES.

LUCAS DE OLIVEIRA CARDOSO
PRESIDENTE

JOSÉ CARLOS MACHADO
1º VICE-PRESIDENTE

ADEMILSON DONIZETE MILITÃO
1º SECRETÁRIO

ATO DA MESA DIRETIVA Nº 008/2020
DE 22 de Abril de 2020
Dispõe sobre a prorrogação dos procedimentos e regras para fins de
prevenção à proliferação do Covid-19, e dá outras providências.
CONSIDERANDO que o Estado de São Paulo, através do Decreto
nº 64.946, de 17 de abril de 2020, prorrogou a quarentena como
medida necessária ao enfrentamento da pandemia da COVID-19
(Novo Coronavírus), no Estado de São Paulo, até 10 de maio do
ano 2020;
CONSIDERANDO que o Chefe do Poder Executivo Municipal vem

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar, nos termos do Decreto Estadual nº 64.946, o
recesso das atividades administrativas e parlamentares, até o dia 10
de maio de 2020, com exceção da sessão ordinária já designada para
o dia 28 de abril de 2020, na forma do Ato da Mesa nº 04/2020, sem a
presença de público, mas assegurada a transmissão ao vivo, via canal
oficial.
Parágrafo único – A sessão ordinária do dia 05 de maio de 2020 será
suspensa, assim como permanecem suspensos os prazos relativos à
atividade legislativa, conforme já previsto no art. 5º, do Ato da Mesa
nº 03/2020.
Art. 2°. O trabalho interno administrativo será mantido na forma
de “home office”, observando-se as condições previstas no Ato da
Mesa nº 02/2020, assim como permanece, em favor de cada vereador,
a deliberação acerca do funcionamento de seu próprio gabinete
e presença de assessores, frisando apenas a indispensabilidade
da observância do Decreto Municipal naquilo que se refere à
aglomeração, uso de máscaras e higiene.
Parágrafo único – Será implantado rodízio entre os servidores da
recepção/portaria, a fim de que, diariamente, o prédio da Edilidade se
mantenha aberto das 9h às 17h para acesso de vereadores, assessores
e demais servidores, restringindo-se apenas a presença de público
externo, a fim de evitar aglomeração.
Art. 3º. Os efeitos deste ato passam a valer a partir de 23 de abril de
2020, mantendo-se, naquilo que não for incompatível, o teor dos Atos
anteriores nºs 02/2020, 03/2020 e 04/2020, sem prejuízo da adoção de
outras medidas e disposições voltadas ao cumprimento deste.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, AOS 22 de
abril de 2020.

LUCAS DE OLIVEIRA CARDOSO
PRESIDENTE

JOSÉ CARLOS MACHADO
1º VICE-PRESIDENTE

ADEMILSON DONIZETE MILITÃO
1º SECRETÁRIO
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Art. 1º. Ficam nomeados para compor comissão responsável pela
elaboração de projeto de reforma administrativa mencionado nos
considerandos acima:

CONSIDERANDO que a Edilidade já se posicionou em Atos da
Mesa anteriores, nºs 02/2020, 03/2020 e 04/2020, a respeito das
medidas relativas ao isolamento e prevenção, bem como quanto às
rotinas administrativas, prazos e atividade legislativa;
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Entidades da Sociedade Civil
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

BALANÇO PATRIMONIAL
Livro...:

000

Empresa.:

ASSOCIACAO DESPORTIVA ATIBAIENSE

Período.:

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Folha:
NÚMERO DO CNPJ:

0001

51.913.770/0001-66

ATIVO
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA
CAIXA GERAL

13.406,42

13.406,42

7.659,37

7.659,37

8.648,77

8.648,77

2.108,59

2.108,59

BANCOS
BANCOS

21.065,79

CIRCULANTE
CONTAS A RECEBER
CONTAS A RECEBER
IMOBILIZADO

** Total do ATIVO **

10.757,36

31.823,15
31.823,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NA
IMPORTÂNCIA DE R$ 31.823,15 (TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS), CONFORME
ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

PRESIDENTE
SILVIO DE SOUZA SOBRINHO
CPF: 41432633864

Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SP116073O4

*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
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Entidades da Sociedade Civil
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

BALANÇO PATRIMONIAL
Livro...:

000

Empresa.:

ASSOCIACAO DESPORTIVA ATIBAIENSE

Período.:

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Folha:
NÚMERO DO CNPJ:

0002

51.913.770/0001-66

PASSIVO
PASSIVO
EXIGIVEL
CONTAS A PAGAR
CONTAS A PAGAR

(8.606,68)

(8.606,68)

(8.606,68)

40.429,83

40.429,83

40.429,83

PATRIMONIO SOCIAL
OUTRAS CONTAS
OUTRAS CONTAS
** Total do PASSIVO **

31.823,15
31.823,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NA
IMPORTÂNCIA DE R$ 31.823,15 (TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS), CONFORME
ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

PRESIDENTE
SILVIO DE SOUZA SOBRINHO
CPF: 41432633864

Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SP116073O4

*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
*********************
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Entidades da Sociedade Civil
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
Livro...:

000

Empresa.:

ASSOCIACAO DESPORTIVA ATIBAIENSE

Período.:

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Folha:
NÚMERO DO CNPJ:

0001

51.913.770/0001-66

RECEITA
RECEITAS BRUTAS
RECEITAS
RECEITAS BRUTAS
DEDUÇÃO DE RECEITA - LEI

(108,53)

DOAÇÕES

3.000,00

RECEITAS FINANCEIRAS

1.336,66

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

16,51

4.244,64

RECEITAS
RECEITA PATROMINIO

167.901,41
1.470,00

RECEITA LEI DO INCENTIVO

177.449,42

PEA NATAÇÃO

209.295,40

PEA TENIS

43.531,68

599.647,91

603.892,55

603.892,55
603.892,55

TOTAL DE RECEITA
DESPESA
DESPESAS GERAIS
DESPESAS GERAIS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS
JUROS E MULTAS

(1.767,61)
(39,91)

(1.807,52)

(1.807,52)

(1.807,52)

(170.022,81)

(170.022,81)

(170.022,81)

(9.184,55)

(9.184,55)

(9.184,55)

DESPESAS/CONVENIOS
DESPESAS CONVENIOS
DESPESAS CONVENIO PEA HANDEBOL
SERVIÇOS CONTABEIS
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO

(8.000,00)
(8.085,68)

SALARIOS E ORDENADOS

(52.200,00)

I.N.S.S.

(22.244,05)

F.G.T.S.

(8.305,91)

PIS

(628,33)

FERIAS

(6.444,45)

13ºSALARIO

(4.816,88)

CESTA BASICA

(3.000,00)

SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA

(8.000,00)

I.R. RETIDO NA FONTE
DESPESAS ORÇAMENTARIAS-EV.SALDO.CONV
DESPESAS COM UNIFORME
DESPESAS DIVERSAS

(64,75)
(1.522,76)
(12.750,00)
(800,00)

DESPESAS COM TRANSPORTE

(21.000,00)

DESPESAS C/ARBITRAGEME CAMPEONATOS

(12.160,00)

DESPESAS/CONVENIO
DESPESAS CONVENIOS
DESPESAS CONVENIO RECEITA PATRIMONIO
VALE TRANSPORTES
DESPESAS ORÇAMENTARIAS-EV.SALDO.CONV.

(335,00)
(8.391,05)

DESPESAS COM INTERNET

(349,50)

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

(109,00)

DESPESAS/CONVENIOS
DESPESAS CONVENIOS
DESPESAS CONVENIO RECEITA LEI INCENTIVO
SERVIÇOS CONTABEIS

(15.400,00)

DESPESAS C/MANUT.ESPORTIVO

(2.009,00)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

(2.500,00)
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Entidades da Sociedade Civil
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
Livro...:

000

Empresa.:

ASSOCIACAO DESPORTIVA ATIBAIENSE

Período.:

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Folha:

SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA

NÚMERO DO CNPJ:

0002

51.913.770/0001-66

(146.175,65)

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

(3.560,00)

DESPESAS ORÇAMENTAIS-EV.SALDO.CONV.

(1.214,80)

GENEROS ALIMENTICIOS

(2.640,00)

DESPESAS DIVERSAS

(3.454,00)

DESPESAS C/MANUTENÇÃO

(2.538,68)

(179.492,13)

(179.492,13)

(179.492,13)

(208.934,10)

(208.934,10)

(208.934,10)

(43.686,75)

(43.686,75)

DESPESAS/CONVENIOS
DESPESAS/CONVENIOS
DESPESAS CONVENIO PEA NATAÇÃO
SERVIÇOS CONTÁBEIS

(7.295,00)

DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO

(21.167,18)

SALARIOS E ORDENADOS

(80.405,23)

INSS

(22.717,52)

FGTS

(11.440,59)
(842,33)

FÉRIAS

(8.888,90)

13º SALARIO

(6.666,66)

CESTA BASICA

(6.200,95)

SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA

(8.060,00)

I.R. RETIDO NA FONTE

(7,35)

DESPESAS COM CICLISMO

(1.255,00)

DESPESAS COM GINASTICA ARTISTICA

(8.502,00)

DESPESAS COM RUGBY

(815,89)

DESPESAS C/ARBITRAGEM E CAMPEONATOS
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS C/MANUTENÇÃO

(4.660,00)
(1.399,50)
(18.610,00)

DESPESAS C/ CONVENIOS
DESPESAS C/ CONVENIOS
DESPESAS CONVENIO PEA TENIS
SERVIÇOS CONTÁBEIS
DESPESAS C/MAT. ESPORTIVO
SALARIO E ORDENADOS

(6.400,00)
(311,35)
(16.131,20)

INSS

(4.394,65)

FGTS

(2.065,12)

PIS

(173,33)

FÉRIAS

(1.777,77)

13º SALARIO

(1.333,33)

SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA

(3.600,00)

DESPESAS COM UNIFORME

(7.500,00)

(43.686,75)
(613.127,86)

TOTAL DE DESPESA
SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(9.235,31)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
APRESENTANDO UM PREJUIZO LIQUIDO DE R$ 9.235,31 (NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM
CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

PRESIDENTE
SILVIO DE SOUZA SOBRINHO
CPF: 41432633864

Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SP116073O4

*********************
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