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Ato cívico irá comemorar os 355 anos de Atibaia em transmissão on-line

O

desfile cívico no aniversário
de Atibaia é tradição e todos
os anos a cidade se prepara
para celebrar essa data tão especial.
Mas este período atípico que estamos
vivendo, no qual as aglomerações
devem ser evitadas pela saúde e
segurança de todos, fez com que as
formas de encontro e celebração fossem
reinventadas e a comemoração dos 355
anos de Atibaia irá acontecer de um
jeito diferente. As festividades deste
ano terão início no dia 24 de junho às
8h com ato cívico e benção ecumênica
no Paço Municipal, transmitidos ao vivo
pelos canais oficiais da Prefeitura nas
redes sociais Facebook e Instagram.
Do Paço Municipal, a programação de
aniversário segue para o palco do Centro
de Convenções “Victor Brecheret”, que
está sendo transformado num estúdio
com toda a tecnologia necessária para
que as lives transmitidas pelas redes
sociais da Prefeitura consigam chegar
com qualidade até o conforto e a
segurança dos nossos lares. A população
poderá acompanhar e interagir em
tempo real, ajudando a construir uma
bonita festa para nossa cidade: no dia
24 teremos a apresentação do grupo

Bon Odori Atibaia às 10h e o desfile
virtual das fanfarras mirins Faminha e
FAMA às 14h. As celebrações religiosas
deste dia acontecem às 16h, missa
solene à natividade de São João Batista
presidida pelo bispo diocesano Dom
Sérgio Aparecido Colombo, e às 19h30,
culto de ação de graças da Assembleia
de Deus Ministério de Belém com o
pastor Lélis Marinho. Para encerrar a
comemoração desse dia tão especial,
às 20h será transmitida live do cantor
Edu Rodrigues.
As apresentações on-line e ao vivo
pelas redes sociais continuam nos dias
25 a 28 (confira a programação abaixo)
e além das atrações imperdíveis, outra
novidade trazida pela festa deste
ano é a oportunidade de colaborar
com o Fundo Social de Solidariedade
durante as transmissões. Nas lives
será divulgado um QR Code que, após
ser lido pelo smartphone ou tablet,
redireciona para a página de doação do
Fundo Social, onde é possível escolher
o valor da colaboração. Participe da
celebração dos 355 anos de Atibaia e
promova a solidariedade sem sair de
casa, ajudando a fazer uma bonita festa
de aniversário para a nossa cidade.

24/06
8h: Ato Cívico e bênção Ecumênica no
Paço Municipal
10h: Apresentação Grupo Bon Odori
Atibaia
14h: Desfile Virtual Fanfarras Mirins –
Faminha e FAMA
16h: Missa Solene à Natividade de
São João Batista presidida pelo Bispo
diocesano Dom Sérgio Aparecido
Colombo
19h30: Culto de Ação de Graças da
Assembleia de Deus Ministério de Belém
– Pastor Lélis Marinho
20h: Show Edu Rodrigues
25/06
20h: Show Grupo Quinta Melodia
26/06
20h: Show Grupo Quinta Justa
27/06
20h: Concerto Voz de Mulher
28/06
10h: Apresentação Grupo de Taiko
Kawasuji Seiryu Daiko
16h: Espetáculo Infantil com Turma da
Maré
*A Programação está sujeita a alterações
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Devido à pandemia, tradicional desfile em comemoração ao aniversário da cidade será
apresentado em live no dia 24 de junho, a partir das 8h
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Compras, Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE
COMPRAS E LICITAÇÕES, 23 de junho de 2.020.

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

Daniela Maques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
EMPRESA COM REGISTRO CADASTRAL DEFERIDO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
Nº 24.052/2020. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição
de cestas básicas, com entregas parceladas, por um período de 06
(seis) meses - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTAÇÃO
- PORTARIA 369/2020- MINISTÉRIO DA CIDADANIA-MDS.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 02/07/2020 AS
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 03/07/2020 AS 08h30.
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).

PROTOCOLO: N.º 20.465/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES N.º 083/2020
INTERESSADO: GRÁFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA
LTDA.
JULGAMENTO: 19/06/2020
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE
COMPRAS E LICITAÇÕES, 19 de junho de 2020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE
COMPRAS E LICITAÇÕES, 23 de junho de 2.020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
AVISO – RERRATIFICAÇÃO E NOVA DATA

POR NÃO APRESENTAREM OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS
À SATISFAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO DECRETO MUNICIPAL
9.020/19 E ART. 27 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
PROTOCOLO: N.º 11.125/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES
INTERESSADO: PROSEND CROSSMEDIA PRODUÇÕES LTDA.
JULGAMENTO: 22/06/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
Nº 2.490/2020. OBJETO: Registro de preços para eventual prestação
de serviços de ressolagem de pneus, destinada aos veículos pesados
de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas,
por um período de 12 meses. Secretaria de Administração, no
uso de suas atribuições, comunica aos interessados que em razão
de RERRATIFICAÇÃO do Edital, REDESIGNA para até o dia
07/07/2020 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 08/07/2020 as 08h30m. A Ata
de rerratificação está disponível aos interessados no site http://www.
atibaia.sp.gov e www.bbmnet.com.br.

PROTOCOLO: N.º 13.367/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL
FORNECEDORES
INTERESSADO: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.
JULGAMENTO: 22/06/2020

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

PROTOCOLO: N.º 14.128/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL
FORNECEDORES
INTERESSADO: SINALISA SEGURANÇA VIÁRIA LTDA.
JULGAMENTO: 22/06/2020

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE
COMPRAS E LICITAÇÕES, 23 de junho de 2.020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
AVISO – SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
Nº 12.062/2020. OBJETO: Contratação de empresa para prestação
de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), para comunicação de
voz e dados, com aparelhos, destinado a diversas Secretarias, por um
período de 12 meses. A Secretaria de Administração no uso de suas
atribuições, em razão de impugnações/questionamentos apresentados
por empresas interessadas no presente certame, comunica a
SUSPENSÃO SINE-DIE do procedimento licitatório em referência.

DE

PROTOCOLO: N.º 13.695/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
FORNECEDORES
INTERESSADO: IMAGINATIVA COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI
JULGAMENTO: 22/06/2020

PROTOCOLO: N.º 16.942/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO
FORNECEDORES
INTERESSADO: DENIS DA COSTA CRUZ
JULGAMENTO: 22/06/2020

GERAL

DE

DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE
COMPRAS E LICITAÇÕES, 22 de junho de 2020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
AVISO DE DISPENSA
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EMPRESAS COM REGISTRO CADASTRAL INDEFERIDO
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações,
sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.
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Secretaria de Administração, aos 23 dias do mês de junho de 2020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATOS
PROCESSO Nº 16.561/19 - DISPENSA N° 014/19 PROCESSO
ELETRÔNICO N° 16.423/2020 - 1° TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 080/19 – Locatária: Prefeitura da
Estância de Atibaia – Locador: ACAN – Administração e Participação
Ltda – Objeto: prorrogação de prazo – Vigência: 12 meses – Valor: R$
108.000,00 – Assinatura: 17/06/2020.
PROCESSO DIGITAL MEMORANDO N° 1.030/2020 INEXIGIBILIDADE 012/20  TERMO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.º 053/20 – Contratante: Prefeitura da Estância
de Atibaia – Contratada: Medtronic Comercial Ltda – Objeto: aquisição
de insumos para bomba de infusão, para atendimento de pacientes,
conforme determinação judicial, por um período de 12 (doze) meses –
Vigência: 12 meses – Valor: R$ 205.427,60 - Assinatura: 05/05/2020.
PROCESSO Nº 05.046/17 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/17
- PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23.185/20 - 4º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 038/17
- Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Ciscre
Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda - Objeto:
prorrogação de prazo – Vigência: 3 meses – Valor: R$ 82.500,00 Assinatura: 19/06/20.
Secretaria de Administração, 23 de junho de 2020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
Extrato de Atas
Tornamos público que as Atas de Registro de Preços relacionadas a
seguir, encontram-se disponíveis no site: www.atibaia.sp.gov.br e no
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura da Estância de
Atibaia, à Rua Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia-SP.
PROCESSO N.º 02.271/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2020
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário em
geral, destinado ao uso em diversas Secretarias desta Prefeitura, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/06/2021).
Atibaia, 15 de junho de 2.020.
Ata de Registro de Preços n.º 297/2020
Empresa: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIOS EIRELI
Lote: 01
Descrição: - Armário de aço; com 20 portas; com pitão (dispositivo para
cadeado); veneziana para ventilação em cada porta; confeccionado em
capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; medidas aproximadas:
1975 mm x 1225 mm x 420 mm; garantia mínima: 06 meses.
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: Un
Marca: Itapoã Armário 20 Nacional
Valor Unitário: R$ 690,00
Valor Total: R$ 6.900,00
Lote: 03
Descrição: Armário de aço; com 12 portas; com pitão (dispositivo para
cadeado); veneziana para ventilação em cada porta; confeccionado em
capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; medidas aproximadas:
1975 mm x 925 mm x 420 mm; garantia mínima: 06 meses.
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: Un
Marca: Itapoã Armário 12 Nacional
Valor Unitário: R$ 540,00
Valor Total: R$ 5.400,00
Lote: 09
Descrição: Armário de aço fechado; armário de aço medindo 1980 x
900 x 450 mm (axlxp); contendo 02 portas de abrir, com no mínimo
03 dobradiças, 04 prateleiras ajustáveis, maçanetas em aço inox e
fechadura cilíndrica, as chapas de aço deverão ter espessura mínima
de 0,79 mm (chapa nº 22) para o corpo, porta e prateleiras, com
tratamento antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor cinza,
com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as
normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: Un
Marca: Itapoã Armário Fechado Nacional
Valor Unitário: R$ 490,00
Valor Total: R$ 24.500,00
Lote: 10
Descrição: Arquivo de aço com 04 gavetas - arquivo de aço com 04
gavetas 1335 x 470 x 710 mm:
arquivo de aço tipo vertical medindo 1335 x 470 x 710 mm (axlxp)
com 04 gavetas deslizantes em carrinhos
telescópicos, formato “ofício” para pastas suspensas, com fechadura
cilíndrica, puxadores de aço e porta etiqueta, estrutura de móvel rígido,
com chapas nas seguintes espessuras: caixa e gavetas com no mínimo
0,79 mm (chapa 22) e estrutura com no mínimo 1,27 mm, folhas de
aço com tratamento antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na
cor cinza, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo
com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: Un
Marca: Itapoã Arquivo 04 Nacional
Valor Unitário: R$ 475,00
Valor Total: R$ 23.750,00
Lote: 11
Descrição: Cadeira fixa, base contínua, sem apoio de braços, cadeira
fixa, base contínua, sem apoio de braços: cadeira fixa sem apoio de
braços, com concha dupla, com encosto e assento confeccionados em
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PROCESSO ELETRÔNICO N.º 23.870/20 - DISPENSA Nº 028/20 –
RATIFICAÇÃO. Vistos, Ratifico a dispensa de licitação na contratação
da empresa VR DIGITAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA,
no valor de R$ 139.230,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos e trinta
reais), para prestação de serviços de impressão e montagem em papel
A4 de atividades unificadas, a serem entregues aos alunos do Ensino
Fundamental da Rede Municipal de Ensino, devido a suspensão das
aulas presenciais consequente da pandemia do COVID-19, pelo
período de 03 (três) meses, nos termos dos artigos 4º, 4º-A e 4º-B da
Lei Federal nº 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 23 dias do mês de junho de 2.020.
MARCIA APARECIDA BERNARDES - Secretária de Educação.
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Lote: 12
Descrição: Cadeira fixa, base palito, sem apoio de braços com concha
dupla, encosto e assento confeccionado em madeira compensada,
moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster
panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com
acabamento em proteção em perfil de pvc, estofamento em espuma
injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura
de no mínimo 25 mm., apresentando densidade de 45 à 55 kg/m3,
encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de larg. x 35
cm de altura, e assento medindo no mínimo 45 cm de larg. x 40 cm.
de profundidade, estrutura fixa tipo palito para cadeira em tubo de
aço curvado com diâmetro de 25,40 mm., espessura de 2,25 mm e
placa do assento em aço estampado de 3,35 mm., totalmente soldada,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza
claro, com sapatas envolventes injetadas em polipropileno. prazo
de garantia de no mínimo 12 meses. Obs. o produto deve estar em
conformidade com as normas nr 17 abnt nbr 13962.
Consumo Estimado Anual: 150
Unidade: Un
Marca: Projeflex Executiva Palito Nacional
Valor Unitário: R$ 85,00
Valor Total: R$ 12.750,00
Lote: 20
Descrição: Longarina - longarina plástica 02 lugares: longarina plástica
2 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1000 x 800 x
550 mm (lxaxp), com assentos medindo aproximadamente 470 mm
de largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente
465 mm de largura e 320 mm de alturas injetadas em polipropileno
de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na
cor preta; estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem,
pintura eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados
com ponteiras de termoplástico injetado de alta resistência, prazo
de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as
legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: Un
Marca: Projeflex ISO Marca: Nacional
Valor Unitário: R$ 130,00
Valor Total: R$ 1.950,00
Lote: 21
Descrição: Longarina - longarina plástica 03 lugares: longarina plástica
3 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1600 x 800 x
550 mm (lxaxp), com assentos medindo aproximadamente 470 mm
de largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente

465 mm de largura e 320 mm de alturas injetadas em polipropileno
de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na
cor preta; estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem,
pintura eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados
com ponteiras de termoplástico injetado de alta resistência, prazo
de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as
legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: Un
Marca: Projeflex ISO Nacional
Valor Unitário: R$ 165,00
Valor Total: R$ 2.475,00
Lote: 22
Descrição: Longarina - longarina plástica 04 lugares: longarina plástica
4 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2200 x 800 x
550 mm (lxaxp), com assentos medindo aproximadamente 470 mm
de largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente
465 mm de largura e 320 mm de alturas injetadas em polipropileno
de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na
cor preta; estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem,
pintura eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados
com ponteiras de termoplástico injetado de alta resistência, prazo
de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as
legislações vigentes.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: Un
Marca: Projeflex ISO Nacional
Valor Unitário: R$ 225,00
Valor Total: R$ 6.750,00
Lote: 32
Descrição: Poltrona giratória tipo presidente com concha dupla, com
encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada
anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de
alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento
em proteção em perfil de pvc, estofamento em espuma injetada
de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no
mínimo 40 mm, apresentando densidade de 55 a 65 kg/m3, encosto
com espaldar alto medindo no mínimo (48 larg. x 56 alt.), assento
medindo no mínimo (45 larg. x 45 prof), com apoio para braços fixos
em poliuretano injetado, sistema de regulagem mecânico de altura e
inclinação com trava (relax) para o encosto e regulagem pneumático
(a gás) de altura para o assento, tubo central em aço, base formada por
05 patas e rodízios duplos de nylon, base confeccionada em aço com
acabamento em capas de polipropileno, pintura em tinta epóxi, na cor
cinza claro, prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de
acordo com as legislações vigentes nbr e nr 17.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: Un
Marca: Projeflex Presidente Nacional
Valor Unitário: R$ 350,00
Valor Total: R$ 10.500,00
Ata de Registro de Preços n.º 298/2020
Empresa: LUIS CESAR REIS
Lote: 19
Descrição: Gaveteiro volante 600 x 400 x 500 mm: gaveteiro volante
com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta
densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e
base com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico
texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais
e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de
espessura, medindo aproximadamente 600 x 400 x 500 mm (axlxp),
com 04 gavetas deslizando sobre guia telescópica com roldanas de
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madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor
azul, com acabamento em proteção em perfil de pvc, estofamento
em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com
espessura de no mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55
kg/m3, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de
largura e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de
largura e 40 cm de profundidade, estrutura fixa contínua para cadeira
em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de
2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente
soldada, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na
cor cinza claro, com sapatas envolventes injetadas em polipropileno,
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com
as legislações vigentes, ou seja, norma nr 17 - abnt 13.962.
Consumo Estimado Anual: 150
Unidade: Un
Marca: Projeflex Executiva Contínua Nacional
Valor Unitário: R$ 108,00
Valor Total: R$ 16.200,00
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Lote: 23
Descrição: Longarina - longarina secretária 04 lugares: longarina
secretária 04 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2000
x 1000 x 425 mm (lxaxp), com encosto e assento confeccionados em
madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido
100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor
preto, com acabamento em proteção em perfil de pvc, estofamento
em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com
espessura de no mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55
kg/m3, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de
largura e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de
largura e 40 cm de profundidade, confeccionada em estrutura metálica
de seção retangular 50 x 30 mm (chapa 18), totalmente soldada, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na preta, com
sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações
vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: Un
Marca: Reiflex
Valor Unitário: R$ 375,00
Valor Total: R$ 5.625,00
Lote: 24
Descrição: Longarina - longarina secretária 03 lugares fixa sem
braços com dimensões mínimas de 1400 x 1000 x 425 mm (lxaxp),
com encosto e assento confeccionados em madeira compensada,
moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster
panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor preto, com
acabamento em proteção em perfil de pvc, estofamento em espuma
injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura
de no mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m3,
encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura
e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura
e 40 cm de profundidade, confeccionada em estrutura metálica
seção retangular 50 x 30 mm (chapa 18), totalmente soldada, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na preta, com
sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia
de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações
vigentes.
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: Un
Marca: Reiflex
Valor Unitário: R$ 285,00
Valor Total: R$ 2.850,00
Ata de Registro de Preços n.º 299/2020
Empresa: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP
Lote: 04
Descrição: Armário aberto tipo estante 1800 x 900 x 500 (axlxp),
armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa única de
madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18
mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento
das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno

com 02 mm de espessura, com 04 prateleiras móveis, de chapa única
de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura,
revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na
cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado
de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 450,00
Valor Total: R$ 6.750,00
Lote: 05
Descrição: Armário aberto tipo estante porta baixa 1700 x 900 x 500
(axlxp) - armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais
com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com
acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda
de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas de abrir (vão
de baixo) de 700 mm em chapa única de madeira aglomerada de alta
densidade com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces
de laminado melamínico texturizado na cor argila, com puxadores
de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com
02 prateleiras móveis (uma no vão de baixo com porta e outra vão
superior) de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade
com 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no
mínimo de 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 500,00
Valor Total: R$ 7.500,00
Lote: 06
Descrição: Armário alto 1600 x 900 x 500 mm (axlxp), armário
alto com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada
de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura,
tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas
frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02
mm de espessura, com 02 portas de abrir em chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade, com espessura de 18 mm revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila,
com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior
e superior, com 03 prateleiras móveis, de chapa única de madeira
aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila,
com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo
com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 580,00
Valor Total: R$ 17.400,00
Lote: 07
Descrição: Armário baixo 750x 800 x 600 mm (axlxp), 2 portas
armário baixo medindo 750 x 800 x 600 mm (axlxp) com estrutura
externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25
mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na
cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil
fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas
de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
com espessura de 18 mm revestida em ambas as faces em laminado
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nylon, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento
inferior e superior, com pés em rodízios em plástico, com prazo de
garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas
vigentes.
Consumo Estimado Anual: 40
Unidade: Un
Marca: Reiflex
Valor Unitário: R$ 370,00
Valor Total: R$ 14.800,00
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melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica,
fechadura com travamento inferior e superior, com 01 prateleira
móvel, de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade
com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no
mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 340,00
Valor Total: R$ 10.200,00
Lote: 08
Descrição: Armário de aço armário de aço aberto para pasta az.
Especificações: armário de aço reforçado para pasta az, sem porta
com 50 divisórias, chapa 26-0,45mm, com 04 prateleiras fixas, 10
vãos individuais em cada prateleira, capacidade 60 kg para 50 pastas
az, pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medidas: mínimo de 1980
mm altura, mínimo de 1100 mm largura, mínimo de 320 mm de
profundidade, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de
acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 4
Unidade: Un
Marca: Pandin
Valor Unitário: R$ 800,00
Valor Total: R$ 3.200,00
Lote: 13
Descrição: Estação de trabalho 1200 x 1200 x 600 mm: estação de
trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado,
na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de pvc flexível
“180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura,
não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l” medindo
1200 x 1200 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 750
mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta
densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa
de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor
cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo
desnivelamento até 15 mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida
máxima de 300 x 200 x 450 mm (lxaxp), com tampo frontal em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas
as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18
mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda
de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas
vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza
claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão
de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de
espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com
abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas
de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada
de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 620,00
Valor Total: R$ 18.600,00
Lote: 14
Descrição: Estação de trabalho 1200 x 1400 x 600 mm: estação de
trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado,
na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de pvc flexível

“180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura,
não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l” medindo 1200
x 1400 x 600mm, espessura de 25 mm, na altura de 750 mm. Painel
frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado,
na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6 mm
de espessura com compartimento para passagem da fiação, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza
claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo
desnivelamento até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida
máxima de 300 x 200 x 450 mm (lxaxp), com tampo frontal. em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas
as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18
mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda
de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas
vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza
claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão
de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de
espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com
abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas
de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada
de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 650,00
Valor Total: R$ 16.250,00
Lote: 15
Descrição: Estação de trabalho 1400 x 1400 x 600 mm: estação de
trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado,
na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de pvc flexível
“180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura,
não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l” medindo
1400 x 1400 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 750
mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta
densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa
de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor
cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo
desnivelamento até 15 mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida
máxima de 300 x 200 x 450 mm (lxaxp), com tampo frontal em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas
as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18
mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda
de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas
vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza
claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão
de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de
espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com
abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas
de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada
de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 20
Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 720,00
Valor Total: R$ 14.400,00
Lote: 16
Descrição: Estação de trabalho 1400 x 1600 x 600 mm: estação de
trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade,
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Lote: 25
Descrição: Mesa redonda 1000 mm de diâmetro mesa com tampo
em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25
mm de espessura e 1000 mm de diâmetro, na altura de 750 mm,
sobreposto à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas
com perfil de pvc flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas,
com pés confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura,
elaborados em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento
antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os
pés têm como acabamento nas suas extremidades ponteiras de pvc
rígido na cor da estrutura e sapatas niveladoras de altura, permitindo
desnivelamento até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12
meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 270,00
Valor Total: R$ 4.050,00
Lote: 26
Descrição: Mesa redonda 1200 mm de diâmetro. Mesa com tampo
em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25
mm de espessura e 1200 mm de diâmetro, na altura de 750 mm,
sobreposto à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas
com perfil de pvc flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas,
com pés confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura,
elaborados em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento
antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os
pés têm como acabamento nas suas extremidades ponteiras de pvc
rígido na cor da estrutura e sapatas niveladoras de altura, permitindo
desnivelamento até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12
meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 10

Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 298,00
Valor Total: R$ 2.980,00
Lote: 28
Descrição: Mesa retangular 1600x600 mm. Mesa retangular com
gavetas 1600 x 600 mm: mesa retangular com gavetas em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas
as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com
as bordas encabeçadas com perfil de pvc flexível “180”, não sendo
permitidas quinas vivas, com tampo retangular medindo 1600 x 600
mm, espessura de 25 mm, na altura de 750 mm. Painel frontal em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila.
A estrutura deverá serem aço com chapa de 1,6 mm de espessura
com compartimento para passagem da fiação, com tratamento
antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com
sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até
15 mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 mm
x 200 mm x 450 mm (lxaxp), com tampo frontal em chapa única de
madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces
em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de
espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de
polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas
vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza
claro, com fechadura frontal com sistema de varão de travamento
simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com
puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾
do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com
as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 45
Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 450,00
Valor Total: R$ 20.250,00
Lote: 29
Descrição: Mesa retangular 1600 x 600 mm. Mesa retangular em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila,
com as bordas encabeçadas com perfil de pvc flexível “180”, não
sendo permitidas quinas vivas, com tampo retangular medindo 1600 x
600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 750 mm. Painel frontal em
chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em
ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila.
A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6 mm de espessura
com compartimento para passagem da fiação, com tratamento
antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com
sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até
15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de
acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 350,00
Valor Total: R$ 5.250,00
Lote: 30
Descrição: Paneleiro: com 2 portas; estrutura 100% mdf; puxadores
de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; 3 prateleiras
internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 40 cm;
profundidade aproximada: 28,5 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.
Consumo Estimado Anual: 15

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado,
na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de pvc flexível
“180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura,
não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “l” medindo
1400 x 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 750
mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta
densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa
de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor
cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo
desnivelamento até 15 mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida
máxima de 300 x 200 x 450 mm (lxaxp), com tampo frontal em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas
as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18
mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda
de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas
vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com
tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza
claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão
de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de
espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com
abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas
de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada
de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 20
Unidade: Un
Marca: Marzo Vitorino
Valor Unitário: R$ 750,00
Valor Total: R$ 15.000,00
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Unidade: Un
Marca: Soromoveis
Valor Unitário: R$ 695,55
Valor Total: R$ 10.433,25

Unidade: Un
Marca: Rs
Valor Unitário: R$ 440,00
Valor Total: R$ 13.200,00

Lote: 31
Descrição: paneleiro: com 4 portas; estrutura 100% mdf; puxadores
de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; 4 prateleiras
internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 70 cm;
profundidade aproximada: 49,6 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.
Consumo Estimado Anual: 15
Unidade: Un
Marca: Soromoveis
Valor Unitário: R$ 1.090,00
Valor Total: R$ 16.350,00

Lote: 27
Descrição: Mesa retangular para reunião 2400 x 1200 mm; em mdp
com tampo de 25 mm, melamina, com 1200 mm (largura) x 2400 mm
(comprimento) x altura entre 72 mm e 750 mm, bordas revestidas
com fita de pvc ou abs com raio mínimo de 2,mm, pés metálicos com
pintura epóxi, pés em chapa, pintura eletrostática a pó ou líquida. cor
argila, não sendo permitidas quinas vivas, painel frontal em chapa
única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas
as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as
bordas encabeçadas com perfil de borda de polietileno, não sendo
permitidas quinas vivas. A estrutura deverá ser em aço com chapa de
1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação,
com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor
cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo
desnivelamento até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12
meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 12
Unidade: Un
Marca: Madu
Valor Unitário: R$ 780,00
Valor Total: R$ 9.360,00

Ata de Registro de Preços n.º 300/2020
Empresa: M. DE L. TRINDADE SA SILVA – MOVEIS
Lote: 02
Descrição: Armário de aço-com 08 portas; com pitão (dispositivo para
cadeado); veneziana para ventilação em cada porta; confeccionado em
capa de aço nº 26; acabamento anticorrosivo; medidas aproximadas:
1930 mm x 690 mm x 400 mm. Garantia mínima: 6 meses.
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: Un
Marca: Marfvale
Valor Unitário: R$ 400,00
Valor Total: R$ 4.000,00
Lote: 18
Descrição: Estante de aço medidas: 1980 x 900 x 500 mm. Aberta nos
fundos e laterais, medindo 1980 mm de altura, com 06 prateleiras de
900 mm de largura x 500 mm de profundidade, para suportar carga
útil de no mínimo 100 kg por prateleira, as chapas de aço deverão
ter dois reforços em ômega obedecendo as espessuras: prateleiras
de 0,95 mm(chapa nº20), colunas em perfil “l” em chapa de 1,98
mm(chapa nº14). perfurado de 5 em 5 cm para regulagem de altura
das prateleiras, reforço em “x” no fundo e nas laterais, folhas de aço
com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática na cor cinza.
o móvel será acondicionado de modo garantir o recebimento em
perfeito estado, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricação de
acordo com as normas vigentes. O item deve ser entregue montado.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: Un
Marca: Marfvale
Valor Unitário: R$ 285,00
Valor Total: R$ 14.250,00

Secretaria de Administração, aos 23 dias do mês de junho de 2020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
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 ELETRÔNICO N.º M047/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 207/2019
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos
para plotter, destinados a Secretaria de Obras Públicas e Mobilidade e
Planejamento Urbano desta Prefeitura, com entregas parceladas, por
um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.

Ata de Registro de Preços n.º 301/2020
Empresa: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Ata de Registro de Preços n.º 097/2020
Empresa: RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS EIRELI

Lote: 17
Descrição: Estante de aço-com 09 prateleiras, semi-industrial;
reforçada produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por
fosfatização e pintura epoxi a pó por processo eletrostático; prateleiras
com 3ª dobra e reforço de omega de fundo. Especificações: altura: 3:00
m; profundidade: 0,40 cm; largura: 0,92; nº de prateleiras: 09; altura
entre as prateleiras: mínimo de 0,30 cm; prateleira: chapa 22 / 0,75
mm; coluna bitola: chapa 3 16; l3 50 x 30 furo oblongo; capacidade:
até 130 kg por plano; reforço ômega: 01; pintura eletrostática epóxi
a pó; estrutura desmontável; planos reguláveis; cor cinza; parafusos
sextavados com porca unc 1/4” x 1/2” o item deverá ser entregues
montado. Garantia de no mínimo 12 meses. Fabricação de acordo com
as normas vigentes.
Consumo Estimado Anual: 30

Lote: 01
Descrição: Cabeçote para impressora plotter hp tt 1100, cabeçote de
impressão cinza e preto fotográfico hp 72, numero da peça c9380a apenas produto original, não comprar compatível - similar.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 718,00
Lote: 02
Descrição: Cabeçote para impressora plotter hp 72 t1100, cabeçote
de impressão amarelo e preto fosco hp 72, número da peça c9384a apenas produto original, não comprar compatível- similar.
Unidade: UN
Marca: HP

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

Atos do Poder Executivo
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Lote: 03
Descrição: Cabeçote para impressora plotter hp 72 t1100, cabeçote de
impressão ciano e magenta hp 72, número da peça c9383a – apenas
produto original, não comprar compatível- similar.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 718,00
Lote: 05
Descrição: Cartucho cyan referência hp: c9371a. Apenas produto
original, não comprar compatível- similar.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 750,00
Lote: 06
Descrição: Cartucho de tinta (color). Cartucho model 300 ml. Amarelo
hp730 p2v70a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 1.250,00
Lote: 07
Descrição: Cartucho de tinta (color). Cartucho modelo 130 ml.
Amarelo hp730 p2v64a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 780,00
Lote: 08
Descrição: Cartucho de tinta (color). Cartucho modelo 130 ml. Ryan
hp730 p2v62a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 780,00
Lote: 09
Descrição: Cartucho de tinta (color). Cartucho modelo 130 ml. Gray
hp730 p2v66a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 780,00
Lote: 10
Descrição: Cartucho de tinta (color). Cartucho modelo 130 ml.
Magenta hp730 p2v63a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 780,00
Lote: 11
Descrição: Cartucho de tinta (color). Cartucho modelo 300 ml.
Magenta hp730 p2v69a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 1.250,00
Lote: 12
Descrição: Cartucho de tinta (color). Cartucho modelo 300 ml. Cyan
hp730 p2v68a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 1.250,00

Lote: 13
Descrição: Cartucho de tinta (color). Cartucho modelo 300 ml. Gray
hp730 p2v71a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 1.340,00
Lote: 14
Descrição: Cartucho de tinta (preta). Cartucho modelo130 ml. Mate
black hp730 p2v65a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 800,00
Lote: 15
Descrição: Cartucho de tinta (preta). Cartucho modelo 130 ml photo
black hp730 p2v67a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 800,00
Lote: 16
Descrição: Cartucho de tinta (preta). Cartucho modelo300 ml. Mate
black hp730 p2v72a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 1.240,00
Lote: 17
Descrição: Cartucho de tinta (preta). Cartucho modelo 300 ml. Photo
black hp730 p2v73a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 1.250,00
Lote: 19
Descrição: Cartucho gray referência hp: c9374a. Apenas produto
original, não comprar compatível- similar.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 539,00
Lote: 20
Descrição: Cartucho magenta referência hp: c9372a. Apenas produto
original, não comprar compatível- similar.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 628,98
Lote: 21
Descrição: Cartucho mate black (para plotter). Cartucho de tinta
130 ml preto fosco hp 72 numero da peça c9403a. Apenas produto
original, não comprar compatível- similar.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 546,00
Lote: 22
Descrição: Cartucho yellow referência HP: c9373a.
Unidade: UN
Marca: HP
Valor Unitário: R$ 518,00
PROCESSO N.º 06.112/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020

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 3313-EE0F-ECF4-2D13
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e emprego(ministério da economia/secretaria de trabalho) e lote de
fabricação.
Unidade: PR
Marca: Volk
Valor Unitário: R$ 1,75

Lote: 01
Descrição: Rolo de lã de carneiro 23 cm com cabo.
Unidade: UN
Marca: Roma
Valor Unitário: R$ 12,80

Lote: 21
Descrição: Luva de borracha antiderrapante tamanho P, forrada/flocada
internamente, antiderrapante, 100% látex de borracha natural. Cor:
amarela. Constando no produto (E.P.I.) o número do C.A.(certificação
de aprovação) válido emitido pelo ministério do trabalho e emprego
(ministério da economia/secretaria de trabalho) e lote de fabricação.
Unidade: PR
Marca: Volk
Valor Unitário: R$ 1,75

Ata de Registro de Preços n.º 099/2020
Empresa: J DE F P BARBOSA.

Ata de Registro de Preços n.º 101/2020
Empresa: IRINEU VALENTIM TONELOTTO.

Lote: 02
Descrição: Rolo de lã de carneiro 10 cm com cabo.
Unidade: UN
Marca: Compel
Valor Unitário: R$ 11,06

LOTES EXCLUSIVOS

Ata de Registro de Preços n.º 098/2020
Empresa: JCB MATERIAS LTDA-ME.

Lote: 04
Descrição: Cesto de lixo para escritório tipo madeira
Unidade: UN
Marca: Souza
Valor Unitário: R$ 8,68

PROCESSO N.º 010.135/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de
copa e cozinha, limpeza e higienização, destinados ao consumo nas
diversas Secretarias da Prefeitura, com entregas parceladas, pelo
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.
Ata de Registro de Preços n.º 100/2020
Empresa: CANAA DISTRIBUIDORA
PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI.

E

COMERCIO

DE

LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 07
Descrição: Copo descartável para café 50ml. Copo não transparente.
capacidade: 50 ml. Pacote contendo 100 unidades (caixa com 5000
unidades) - produzido em polipropileno; reforçado. Em conformidade
com a norma ABNT, NBR 14.865.
Unidade: PT
Marca: Coposul
Valor Unitário: R$ 1,45
Lote: 19
Descrição: Luva de borracha antiderrapante tamanho G, forrada/
flocada internamente, antiderrapante, 100% látex de borracha natural.
Cor: amarela. Constando no produto (E.P.I.) o número do C.A.
(certificação de aprovação) válido emitido pelo ministério do trabalho
e emprego(ministério da economia/secretaria de trabalho) e lote de
fabricação.
Unidade: PR
Marca: Volk
Valor Unitário: R$ 1,75
Lote: 20
Descrição: Luva de borracha antiderrapante tamanho M, forrada/
flocada internamente, antiderrapante, 100% látex de borracha natural.
Cor: amarela. Constando no produto (E.P.I.) o número do C.A.
(certificação de aprovação) válido emitido pelo ministério do trabalho

Lote: 08
Descrição: Desentupidor para vaso sanitário. Desentupidor para
sanitário, confeccionado em borracha flexível e cabo de madeira
resistente. Altura: 10 cm, diâmetro 16 cm. Comprimento do cabo: 50
cm.
Unidade: UN
Marca: DSR
Valor Unitário: R$ 2,65
Lote: 13
Descrição: Dispenser para papel higiênico em material abs na cor
cinza/branca com capacidade para rolo de 300 m.
Unidade: UN
Marca: Bellplus
Valor Unitário: R$ 20,00
Lote: 14
Descrição: Dispenser para papel toalha interfolhas em material abs;
dimensões 320 mm altura x 250 mm largura x 130 mm profundidade;
na cor branco; abertura e fechamento de pressão; para utilização de
papel toalha de 03 dobras/02 dobras de 23 cm x 23 cm.
Unidade: UN
Marca: Bellplus
Valor Unitário: R$ 20,20
Lote: 22
Descrição: Pano de chão branco alvejado tamanho 450 mm x 750 mm,
dados de dimensão deverão constar na etiqueta do produto. Fechado,
pano grosso e resistente.
Unidade: UN
Marca: TM
Valor Unitário: R$ 2,80
Lote: 23
Descrição: Pano de copa, medida aproximada: 48 cm x 78 cm. Tecido
100% algodão. Constando medidas e tipo de tecido na etiqueta do
produto. Desenhado, tecido resistente e com acabamento nas bordas.
Unidade: UN
Marca: TM

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de rolos de lã de
carneiro, destinado ao uso nos serviços de pintura de vias públicas pelo
Departamento de Trânsito, Secretaria de Mobilidade e Planejamento
Urbano, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 02/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.
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Lote: 24
Descrição: Rodo plástico duplo - 40 cm. Rodo com cepa de
polipropileno de alta resistência com sistema de rosca para fixação
do cabo; cepa medindo 40 cm. Borracha: eva, dupla de alta maciez
e absorção, com espessura mínima de 3,5 mm em cada borracha.
Cabo de madeira com rosca para fixação na base e revestimento em
polipropileno. Comprimento mínimo do cabo 120 cm.
Unidade: UN
Marca: DSR
Valor Unitário: R$ 3,45
Ata de Registro de Preços n.º 102/2020
Empresa: JOSÉ HUMBERTO BOTERO.
COTA PRINCIPAL
Lote: 01
Descrição: Copo descartável para água 180ml. Copo não transparente.
Capacidade: 180 ml. Pacote contendo 100 unidades (caixa com 2500
unidades) - produzido em polipropileno; reforçado. Em conformidade
com a norma ABNT, NBR 14.865.
Unidade: PT
Marca: Ibras
Valor Unitário: R$ 2,28

unidades.
Unidade: CX
Marca: Nobre
Valor Unitário: R$ 2,18
Ata de Registro de Preços n.º 104/2020
Empresa: RIVALDO VALERIO NETO.
LOTES EXCLUSIVOS
Lote: 10
Descrição: Dispenser p/ álcool em gel, em plástico abs; com
capacidade de 800 ml na cor branca/cinza. Formato retangular com
medidas aproximadas de 28,5 x 12,5 x 11 cm. Acionamento por
válvula de pressão - acompanhado de acessórios para fixação na
parede com visor para inserção do nível do produto.
Unidade: UN
Marca: JSN
Valor Unitário: R$ 14,04

COTA RESERVADA

Lote: 16
Descrição: Esponja de louça dupla face, composição: espuma de
poliuretano e fibra sintética com abrasivo, agente antimicrobiano.
Tamanho aproximado: 110 mm x 75 mm x 23 mm constando na
embalagem.
Unidade: UN
Marca: Brilhus
Valor Unitário: R$ 0,55

Lote: 01
Descrição: Copo descartável para água 180ml. Copo não transparente.
Capacidade: 180 ml. Pacote contendo 100 unidades (caixa com 2500
unidades) - produzido em polipropileno; reforçado. Em conformidade
com a norma ABNT, NBR 14.865.
Unidade: PT
Marca: Ibras
Valor Unitário: R$ 2,28

Lote: 25
Descrição: Vassoura de nylon n.05 cabo montado. Vassoura de nylon
nº 05, base de plástico, com cabo de madeira, revestido, rosqueável,
cerdas de nylon resistentes e em grandes quantidades. Medida
aproximada do cabo: 120 cm.
Unidade: UN
Marca: PG
Valor Unitário: R$ 5,75

Ata de Registro de Preços n.º 103/2020
Empresa: LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI.

PROCESSO N.º 01.147/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020

LOTES EXCLUSIVOS

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).
Órgão Gerenciador: Secretaria De Saúde.

Lote: 03
Descrição: Balde plástico com capacidade de 20 litros, com alça de
alumínio.
Unidade: UN
Marca: Arqplast
Valor Unitário: R$ 5,70
Lote: 11
Descrição: Dispenser para copo de água. Dispenser tubular acrílico,
borda metálica, vertical, capacidade para 100 copos de 180 ml.
Unidade: UN
Marca: JSN
Valor Unitário: R$ 18,50
Lote: 12
Descrição: Dispenser para copo de café. Dispenser tubular acrílico,
borda metálica, vertical, capacidade para 100 copos de 50 ml.
Unidade: UN
Marca: JSN
Valor Unitário: R$ 15,50
Lote: 17
Descrição: Filtro de papel n.103, capacidade: 800 ml. Caixa com 30

Ata de Registro de Preços n.º 105/2020
Empresa: BELLA’S GRAFICA EIRELI.
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,08
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,22
Lote: 04

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

Valor Unitário: R$ 2,00
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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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 4,12
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 0,20
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
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,60
Lote: 11
Descrição: Envelope para prontuário tipo saco kraft natural tamanho
360x260mm, 110 g/m2, cor 1x0 (preto)
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,32
Lote: 12
Descrição: Envelope para prontuário da família tipo saco kraft natural
tamanho 240 x 340 mm, 110 g/m², cor 1x0 (preto).
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,40
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 4,79
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 3,94
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 9,98
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 6,18

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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 12,95
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 7,50
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 6,95
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 7,98
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,95
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,98
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 5,40
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 3,48
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.

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
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Descrição: Cadastro domiciliar bloco com 100 folhas 100x1, tamanho
210x297mm, papel offset, 75 g/m2, 1x0 cor (preto), acabamento:
corte, refile simples e blocagem.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 5,08
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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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,94
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 7,40
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 1,09
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 5,50
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 3,90
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 2,00
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 2,20
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.
Unidade: UN

Valor Unitário: R$ 0,03
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.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,05
Lote: 09
Descrição: Cartão retorno infantil, tamanho 160 x 110 mm, papel
cartão amarelo, 240 g/m2, 1x1
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 0,09
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 7,00
Lote: 19
Descrição: Ficha de conferência viatura de suporte avançado SAMU,
bloco com 100 folhas 100x1, tamanho 210 x 297 mm, 63 g/m2, 1x1
cor (preto), acabamento: corte, refile simples e blocagem.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 13,00
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.
Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 3,50
PROCESSO N.º 36.752/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/19
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).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.
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..
Unidade: UN
Marca: Comfeel Plus Coloplast
Valor Unitário: R$ 60,00
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,
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Unidade: BL
Valor Unitário: R$ 4,28
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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.
Unidade: PR
Marca: Lemgruber
Valor Unitário: R$ 0,92
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.
Unidade: UN
Marca: Taylor
Valor Unitário: R$ 2,56
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.
Unidade: UN
Marca: Casex
Valor Unitário: R$ 19,49
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.
Unidade: UN
Marca: Cral
Valor Unitário: R$ 1,18
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.
Unidade: UN
Marca: Casex
Valor Unitário: R$ 6.57
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.
Unidade: UN
Marca: Descarbox
Valor Unitário: R$ 3,39
Lote: 17
Descrição: Luva plástica para procedimento com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - estéril; - descartável; - transparente;
- tamanho único; - ambidestra; - embalagem individual.
Unidade: UN
Marca: Plastluvas
Valor Unitário: R$ 0,06
Ata de Registro de Preços n.º 112/2020
Empresa: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.
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.
Unidade: UN
Marca: Nutriex
Valor Unitário: R$ 0,60
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.
Unidade: UN
Marca: Nutriex
Valor Unitário: R$ 0,60
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.
Unidade: FR
Marca: Cral
Valor Unitário: R$ 5,40

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
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canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas
e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com
abertura asséptica.
Unidade: UN
Marca: SR
Valor Unitário: R$ 0,05
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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.
Unidade: UN
Marca: Bace
Valor Unitário: R$ 3,80
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.
Unidade: UN
Marca: Bace
Valor Unitário: R$ 13,40
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.
Unidade: UN
Marca: Cralplast
Valor Unitário: R$ 8,00
Lote: 12
Descrição: Hastes flexíveis com ponta de algodão – caixa com 75
unidades.
Unidade: CX
Marca: Higie Topp
Valor Unitário: R$ 0,95
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.
Unidade: UN
Marca: Daru
Valor Unitário: R$ 9,00
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.
Unidade: UN

Marca: Daru
Valor Unitário: R$ 10,50
Ata de Registro de Preços n.º 116/2020
Empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
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.
Unidade: PR
Marca: Sanro
Valor Unitário: R$ 0,89
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.
Unidade: PR
Marca: Sanro
Valor Unitário: R$ 0,89
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.
Unidade: UN
Marca: BD Vacutainer
Valor Unitário: R$ 0,34
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.
Unidade: RL
Marca: Unicenter
Valor Unitário: R$ 4,60
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.
Unidade: UN
Marca: Descarpack
Valor Unitário: R$ 0,09
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Ata de Registro de Preços n.º 114/2020
Empresa: MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS
PARA SAÚDE EIRELI EPP.
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PROCESSO N.º 05.157/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de
enfermagem, com ordem judicial, destinado ao uso da Secretaria de
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 118/2020
Empresa: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI.
Lote: 01
Descrição: Bolsa para colostomia fechada opaca sistema 2 peças com
flange de 60 mm recortável de 10-55 mm. Bolsa para colostomia
fechada opaca, com filtro de carvão ativado, para sistema 2 peças,
para base adesiva sintética sem adesivo microporoso, flange de 60
mm, recortável de 10-55mm, aplicação sem pressão abdominal e
trava de segurança por click.
Unidade: UN
Marca: Coloplast
Valor Unitário: R$ 55,00
Lote: 02
Descrição: Bolsa para ileostomia e acessórios. Bolsa para ileostomia
e acessórios marca alterna Coloplast 1693, 60 mm. embalagem com
30 unidades.
Unidade: CX
Marca: Coloplast
Valor Unitário: R$ 650,00
Lote: 03
Descrição: Placa para colostomia. Placa para colostomia marca alterna
Coloplast 46769, 60 mm. embalagem com 05 unidades.
Unidade: CX
Marca: Coloplast
Valor Unitário: R$ 300,00

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 119/2020
Empresa: J DO A MINE ATIBAIA ME.
Lote: 22
Descrição: Tapeçaria em geral.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 135,00
Ata de Registro de Preços n.º 120/2020
Empresa: JS AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA.
Lote: 08
Descrição: Regulagem e manutenção de bomba injetora e
alimentação.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 98,00
Lote: 09
Descrição: Regulagem e manutenção eletrônica do motor.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 100,00
Lote: 11
Descrição: Revisão completa do sistema elétrico.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 105,00
Lote: 23
Descrição: Troca e manutenção do alternador.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 100,00
Lote: 24
Descrição: Troca e manutenção do motor de partida.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 110,00
Ata de Registro de Preços n.º 121/2020
Empresa: RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME.
Lote: 01
Descrição: Alinhamento, balanceamento e geometria
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 170,00

Lote: 04
Descrição: Placa para colostomia com flange de 60 mm recortável de
10-55 mm. Placa para colostomia base adesiva sintética sem adesivo
microporoso, plana, flange de 60 mm, recortável de 10-55mm,
composta por carboximetilcelulose sódica, goma guar, oxido de ferro
sintético, estireno-isopreno-estireno (sis) e poliisobutileno (pib).
Unidade: UN
Marca: Coloplast
Valor Unitário: R$ 63,00

Lote: 02
Descrição: Embuchamentos gerais
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 150,00

PROCESSO N.º 04.310/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Lote: 04
Descrição: Manutenção de terminais e direção
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 149,00

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços
de assistência técnica, com fornecimento de peças, destinada a
manutenção e conservação dos veículos movidos a diesel de diversas
Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada, por um período de
12 (doze) meses.

Lote: 03
Descrição: Lanternagem
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 150,00

Lote: 05
Descrição: Manutenção e reparo de tacógrafo
Unidade: H

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
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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.
Unidade: UN
Marca: Descarpack
Valor Unitário: R$ 0,11
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Valor Unitário: R$ 155,00

Valor Unitário: R$ 145,00

Lote: 06
Descrição: Manutenção, regulagem, revisão e retifica de motor
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 25
Descrição: Peças, acessórios e componentes
fornecimento de peças para os veículos pesados movidos a diesel da
prefeitura da Estância de Atibaia e demais veículos que possam ser
adquiridos.
Unidade: UN
Valor Unitário: 36,00 % DE DESCONTO

Lote: 10
Descrição: Retifica do motor do recalque completo
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 145,00
Lote: 12
Descrição: Revisão e reparo completo de câmbio e diferencial
Consumo Estimado Anual: 1.000
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 140,00
Lote: 13
Descrição: Revisão e substituição de suspensão e amortecedores
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 140,00
Lote: 14
Descrição: Serviço completo de engraxamento
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 139,00
Lote: 15
Descrição: Serviço completo de lubrificação
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 140,00
Lote: 16
Descrição: Substituição completa de juntas
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 140,00
Lote: 17
Descrição: Substituição completa do sistema de embreagem
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 139,00
Lote: 18
Descrição: Substituição de lonas, pastilhas de freios e discos
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 155,00
Lote: 19
Descrição: Substituição de rolamentos
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 155,00
Lote: 20
Descrição: Substituição de tacógrafo
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 160,00
Lote: 21
Descrição: Substituição do escapamento
Unidade: H

PROCESSO N.º 01.335/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
hospitalar, destinado ao uso do SAMU - Atibaia, com entregas
parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 122/2020
Empresa: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI.
Lote: 37
Descrição: Fio guia 30 cm, com as seguintes especificações técnicas
mínimas: - fio guia para entubação traqueal confeccionado em cobre
7 x 3,5 mm; - 30 cm de comprimento; - não estéril; - embalagem
individual - cada fio equivale a uma peça.
Unidade: UN
Marca: Mikatos
Valor Unitário: R$ 45,00
Lote: 43
Descrição: Reanimador infantil 500 ml, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: -reanimador manual em silicone
translúcido autoclavável completo; -reservatório de oxigênio infantil
com capacidade de 500 ml; -reanimador manual em silicone; -máscara
de silicone; -kit reservatório em silicone; -válvula para reservatório e
extensão perfeitamente adaptável ao oxigênio conexão tipo borboleta
na cor verde. Registro na Anvisa.
Unidade: UN
Marca: Compower
Valor Unitário: R$ 130,00
Lote: 44
Descrição: Reanimador manual adulto 1600 ml com as seguintes
especificações técnicas mínimas: -reanimador manual em silicone
translúcido autoclavável completo; -reservatório de oxigênio adulto
com capacidade de 1600ml; -reanimador manual em silicone;
-máscara de silicone; -kit reservatório em silicone; -válvula para
reservatório e extensão perfeitamente adaptável ao oxigênio com
conexão tipo borboleta na cor verde; -registro na Anvisa.
Unidade: UN
Marca: Compower
Valor Unitário: R$ 130,00
Lote: 45
Descrição: Reanimador neonatal 300 ml com as seguintes
especificações técnicas mínimas: -reanimador manual em silicone
translúcido autoclavável completo; -reservatório de oxigênio neonatal
com capacidade de 300ml; -reanimador manual em silicone; -máscara
de silicone; -kit reservatório em silicone; -válvula para reservatório e
extensão perfeitamente adaptável ao oxigênio com conexão tipo rosca
verde; -registro na Anvisa.
Unidade: UN
Marca: Compower

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

Lote: 07
Descrição: Pintura automotiva
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 140,00
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Ata de Registro de Preços n.º 123/2020
Empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA.
Lote: 05
Descrição: Cânula endotraqueal com balão n° 6,0, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC ( policloreto de vinila
) atóxico, com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm,
com paredes e formas lisas possibilitando a passagem de sondas
aspirativas; - balão piloto transparente que permite quando cheio, a
confirmação da pressão através de sua visualização; - balão piloto
com paredes finas para selagem efetiva, com identificação de
tamanho de tubo e graduação impressa em sua extensão; - válvula de
segurança confeccionada em PVC atóxico, com conexão luer em sua
extremidade distal de fácil adaptação; - tubo de insuflação resistente
a dobras, termossensível e cuff de baixa pressão; - extremidade do
tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que minimiza o
contato com a mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura
em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril - uso único;
- dimensões do tubo = 6,0 mm diâmetro interno e demais dimensões
proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Vital Gold
Valor Unitário: R$ 3,12
Lote: 06
Descrição: Cânula endotraqueal com balão n° 6,5, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC (policloreto de vinila)
atóxico, com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm,
com paredes e formas lisas possibilitando a passagem de sondas
aspirativas; - balão piloto transparente que permite quando cheio, a
confirmação da pressão através de sua visualização; - balão piloto
com paredes finas para selagem efetiva, com identificação de
tamanho de tubo e graduação impressa em sua extensão; - válvula de
segurança confeccionada em PVC atóxico, com conexão luer em sua
extremidade distal de fácil adaptação; - tubo de insuflação resistente
a dobras, termossensível e cuff de baixa pressão; - extremidade do
tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que minimiza o
contato com a mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura
em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril - uso único;
- dimensões do tubo = 6,5 mm diâmetro interno e demais dimensões
proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Vital Gold
Valor Unitário: R$ 3,12
Lote: 07
Descrição: Cânula endotraqueal com balão n° 7,0, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC ( policloreto de vinila
) atóxico, com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm,
com paredes e formas lisas possibilitando a passagem de sondas
aspirativas; - balão piloto transparente que permite quando cheio, a
confirmação da pressão através de sua visualização; - balão piloto
com paredes finas para selagem efetiva, com identificação de
tamanho de tubo e graduação impressa em sua extensão; - válvula de
segurança confeccionada em PVC atóxico, com conexão luer em sua
extremidade distal de fácil adaptação; - tubo de insuflação resistente

a dobras, termossensível e cuff de baixa pressão; - extremidade do
tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que minimiza o
contato com a mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura
em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril - uso único;
- dimensões do tubo = 7,0 mm diâmetro interno e demais dimensões
proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Vital Gold
Valor Unitário: R$ 3,12
Lote: 08
Descrição: Cânula endotraqueal com balão n° 7,5, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC ( policloreto de vinila
) atóxico, com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm,
com paredes e formas lisas possibilitando a passagem de sondas
aspirativas; - balão piloto transparente que permite quando cheio, a
confirmação da pressão através de sua visualização; - balão piloto
com paredes finas para selagem efetiva, com identificação de
tamanho de tubo e graduação impressa em sua extensão; - válvula de
segurança confeccionada em PVC atóxico, com conexão luer em sua
extremidade distal de fácil adaptação; - tubo de insuflação resistente
a dobras, termossensível e cuff de baixa pressão; - extremidade do
tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que minimiza o
contato com a mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura
em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril - uso único;
- dimensões do tubo = 7,5 mm diâmetro interno e demais dimensões
proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Vital Gold
Valor Unitário: R$ 3,12
Lote: 09
Descrição: Cânula endotraqueal com balão n° 8,0, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC ( policloreto de vinila
) atóxico, com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm,
com paredes e formas lisas possibilitando a passagem de sondas
aspirativas; - balão piloto transparente que permite quando cheio, a
confirmação da pressão através de sua visualização; - balão piloto
com paredes finas para selagem efetiva, com identificação de
tamanho de tubo e graduação impressa em sua extensão; - válvula de
segurança confeccionada em PVC atóxico, com conexão luer em sua
extremidade distal de fácil adaptação; - tubo de insuflação resistente
a dobras, termossensível e cuff de baixa pressão; - extremidade do
tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que minimiza o
contato com a mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura
em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril - uso único;
- dimensões do tubo = 8,0 mm diâmetro interno e demais dimensões
proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Vital Gold
Valor Unitário: R$ 3,12
Lote: 10
Descrição: Cânula endotraqueal com balão n° 8,5, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC (policloreto de vinila)
atóxico, com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm,
com paredes e formas lisas possibilitando a passagem de sondas

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 3313-EE0F-ECF4-2D13
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Lote: 11
Descrição: Cânula endotraqueal com balão n° 9,0, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC (policloreto de vinila)
atóxico, com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm,
com paredes e formas lisas possibilitando a passagem de sondas
aspirativas; - balão piloto transparente que permite quando cheio, a
confirmação da pressão através de sua visualização; - balão piloto
com paredes finas para selagem efetiva, com identificação de
tamanho de tubo e graduação impressa em sua extensão; - válvula de
segurança confeccionada em PVC atóxico, com conexão luer em sua
extremidade distal de fácil adaptação; - tubo de insuflação resistente
a dobras, termossensível e cuff de baixa pressão; - extremidade do
tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que minimiza o
contato com a mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura
em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril - uso único;
- dimensões do tubo = 9,0 mm diâmetro interno e demais dimensões
proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Vital Gold
Valor Unitário: R$ 3,12

Lote: 27
Descrição: Colar cervical PP: -confeccionado em polietileno, de
alta intensidade; -espessura mínima de 1,5 mm; -revestido espuma
macia tipo “eva” (etil vinil acetato) fecho em velcro; -cores padrão
universal; -botão preto que permite a montagem e o tamanho do
colar; -2 aberturas para palpação e ventilação da nuca; -abertura
frontal permitindo a palpação do pulso carotídeo e traquéia; -material
e botões que permitem a rádio-transparência; -tamanho PP; registro
na Anvisa.
Unidade: UN
Marca: Marimar
Valor Unitário: R$ 10,00
Lote: 30
Descrição: Dreno de torax n° 14 (pediátrico), com as seguintes
especificações técnicas mínimas: dreno de tórax com conector
encaixado estéril, descartável de formato convencional, calibre 14.
Confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível à
sua finalidade. Apresentando em sua extremidade proximal, orifícios
circulares devidamente localizados. Com maleabilidade adequada
a fim de evitar dobras e acotovelamento que possam interromper o
processo normal de drenagem. Os drenos deverão ter estampados,
em sua extremidade distal, de forma legível e permanente, o seu
calibre. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta
a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permite
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, numero de lote, data de
fabricação, e número de registro do Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínima deve ser de 12 meses, a partir da data de entrega.
Unidade: UN
Marca: Lac Medical
Valor Unitário: R$ 5,03

Lote: 25
Descrição: Colar cervical infantil: -confeccionado em polietileno, de
alta intensidade; -espessura mínima de 1,5 mm; -revestido espuma
macia tipo “eva” (etil vinil acetato) fecho em velcro; -cores padrão
universal; -botão preto que permite a montagem e o tamanho do
colar; -2 aberturas para palpação e ventilação da nuca; -abertura
frontal permitindo a palpação do pulso carotídeo e traquéia; -material
e botões que permitem a rádio-transparência; -tamanho infantil;
-registro na Anvisa.
Unidade: UN
Marca: Marimar
Valor Unitário: R$ 10,00

Lote: 31
Descrição: Dreno de torax n° 16 (pediátrico), com as seguintes
especificações técnicas mínimas: dreno de tórax com conector
encaixado estéril, descartável de formato convencional, calibre 16.
Confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível à
sua finalidade. Apresentando em sua extremidade proximal, orifícios
circulares devidamente localizados. Com maleabilidade adequada
a fim de evitar dobras e acotovelamento que possam interromper o
processo normal de drenagem. Os drenos deverão ter estampados,
em sua extremidade distal, de forma legível e permanente, o seu
calibre. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta
a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permite
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, numero de lote, data de
fabricação, e número de registro do Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínima deve ser de 12 meses, a partir da data de entrega.
Unidade: UN
Marca: Lac Medical
Valor Unitário: R$ 5,80

Lote: 26
Descrição: Colar cervical neonatal: -confeccionado em polietileno, de
alta intensidade; -espessura mínima de 1,5 mm; -revestido espuma
macia tipo “eva” (etil vinil acetato) fecho em velcro; -cores padrão
universal; -botão preto que permite a montagem e o tamanho do
colar; -2 aberturas para palpação e ventilação da nuca; -abertura
frontal permitindo a palpação do pulso carotídeo e traquéia; -material
e botões que permitem a rádio-transparência; -tamanho neonatal;
-registro na Anvisa.
Unidade: UN
Marca: Marimar
Valor Unitário: R$ 10,00

Lote: 32
Descrição: Dreno de tórax n° 32 (adulto), com as seguintes
especificações técnicas mínimas: dreno de tórax com conector
encaixado estéril, descartável de formato convencional, calibre 32.
Confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível à
sua finalidade. Apresentando em sua extremidade proximal, orifícios
circulares devidamente localizados. Com maleabilidade adequada
a fim de evitar dobras e acotovelamento que possam interromper o
processo normal de drenagem. Os drenos deverão ter estampados,
em sua extremidade distal, de forma legível e permanente, o seu
calibre. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta
a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permite

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
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aspirativas; - balão piloto transparente que permite quando cheio, a
confirmação da pressão através de sua visualização; - balão piloto
com paredes finas para selagem efetiva, com identificação de
tamanho de tubo e graduação impressa em sua extensão; - válvula de
segurança confeccionada em PVC atóxico, com conexão luer em sua
extremidade distal de fácil adaptação; - tubo de insuflação resistente
a dobras, termossensível e cuff de baixa pressão; - extremidade do
tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que minimiza o
contato com a mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura
em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril - uso único;
- dimensões do tubo = 8,5 mm diâmetro interno e demais dimensões
proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Vital Gold
Valor Unitário: R$ 3,12
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Lote: 33
Descrição: Dreno de tórax n° 34 (adulto), com as seguintes
especificações técnicas mínimas: dreno de tórax com conector
encaixado estéril, descartável de formato convencional, calibre 34.
Confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível à
sua finalidade. Apresentando em sua extremidade proximal, orifícios
circulares devidamente localizados. Com maleabilidade adequada
a fim de evitar dobras e acotovelamento que possam interromper o
processo normal de drenagem. Os drenos deverão ter estampados,
em sua extremidade distal, de forma legível e permanente, o seu
calibre. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta
a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permite
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote, data de
fabricação, e número de registro do Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínima deve ser de 12 meses, a partir da data de entrega.
Unidade: UN
Marca: Lac Medical
Valor Unitário: R$ 5,80
Lote: 34
Descrição: Dreno de tórax n° 38 (adulto), com as seguintes
especificações técnicas mínimas: dreno de tórax com conector
encaixado estéril, descartável de formato convencional, calibre 38.
Confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível à
sua finalidade. Apresentando em sua extremidade proximal, orifícios
circulares devidamente localizados. Com maleabilidade adequada
a fim de evitar dobras e acotovelamento que possam interromper o
processo normal de drenagem. Os drenos deverão ter estampados,
em sua extremidade distal, de forma legível e permanente, o seu
calibre. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta
a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permite
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote, data de
fabricação, e número de registro do Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínima deve ser de 12 meses, a partir da data de entrega.
Unidade: UN
Marca: Lac Medical
Valor Unitário: R$ 5,80
Lote: 39
Descrição: Frasco para drenagem de tórax 1000 ml com extensão e
conector, com as seguintes especificações técnicas mínimas: estéril,
descartável, capacidade de 1000 ml (mil), confeccionado em PVC,
atóxico, apirogênico, transparente e rígido, dotado de gravação
volumétrica em ml. Com a tampa de plástico rígido (polipropileno)
dotado de rosca autovedante e respiro com filtro de ar e dispositivo
para entrada e fixação do tubo interno, extensão externa e de alça
de sustentação confeccionada em material impermeável e flexível,
com comprimento mínimo de 1,2 ms. O tubo interno devera ser
confeccionado em PVC, transparente, com diâmetro e comprimento
adequado a sua finalidade, não ter ponta biselada e estar devidamente
fixado a tampa. A extensão externa deverá ser confeccionada em
PVC flexível e transparente, vir acompanhada de clamp capaz de
promover a interrupção da drenagem, e de conector universal para
adaptação em drenos de tórax. Com formato afunilado e denteado
de forma a adaptar-se perfeita e seguramente a qualquer calibre de
dreno pediátrico, sem causar qualquer tipo de vazamento, liquido

e ou gasoso, desprovido de protetor. Clamp e conector deverão ser
confeccionados em plásticos rígidos.
Unidade: UN
Marca: Lac Medical
Valor Unitário: R$ 16,80
Lote: 62
Descrição: Tala 63 cm x 9 cm. Material de imobilização p/transporte
de vitimas; do tipo tala moldável aramada com finalidade de
imobilização temporária de membros fraturados; confeccionado em
espuma antialérgica e grade metálica; grade confeccionado em arame
de aço flexível com tratamento contra oxidação recoberto com 3
camadas; de espuma sendo 2 externas em espuma antialérgica com
espessura mínima de 7,5mm; e uma terceira espuma mais interna semi
rígida com espessura aproximada de 15mm; a tala deve ser embalada
em plástico resistente onde conste dados do fabricante.
Unidade: UN
Marca: Marimar
Valor Unitário: R$ 8,40
Lote: 63
Descrição: Tala 86 cm x 10 cm. Material de imobilização p/
transporte de vitimas; do tipo tala moldável aramada com finalidade
de imobilização temporária de membros fraturados; confeccionado
em espuma antialérgica e grade metálica; grade confeccionado em
arame de aço flexível com tratamento contra oxidação recoberto com
3 camadas; de espuma sendo 2 externas em espuma antialérgica com
espessura mínima de 7,5mm; e uma terceira espuma mais interna semi
rígida com espessura aproximada de 15mm; a tala deve ser embalada
em plástico resistente onde conste dados do fabricante.
Unidade: UN
Marca: Marimar
Valor Unitário: R$ 10,80
Ata de Registro de Preços n.º 124/2020
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Lote: 38
Descrição: Fixador estéril para catéter periférico, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - fixador estéril para cateter
periférico prático e seguro, composto de tecido macio, com dorso
de rayon e poliéster; - resistente à água – não oclusivo, com adesivo
de acrilato hipoalergênico; - recorte central para saída dos equipos
e tubulações, duas tiras extras para estabilização de cateteres e
tubulações; - dimensões aproximadas = fixador 50 mm x 74 mm e
2 tiras extras com 74 mm x 12 mm; - fácil adaptação aos contornos
anatômicos.
Unidade: UN
Marca: 3M
Valor Unitário: R$ 1,05
Ata de Registro de Preços n.º 125/2020
Empresa: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI.
Lote: 28
Descrição: Colar cervical tamanho M. Confeccionado em polietileno
de alta resistência, com 2 mm, permitindo uma maior resistência e
apoio. é revestido com espuma macia tipo eva especial. em um dos
lados fecho com velcro de 50 mm. do outro lado, abertura especial,
preso com dois botões e fecho em velcro de 25 mm. padrão de cores
universal. possui também botão na cor preta, na área articulada que
identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando
também a forma universal de medidas nos dedos. na parte superior
(nuca) possui uma abertura para palpação e ventilação. na parte da
frente possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e
acesso a traquéia. polietileno, e.v.a., velcro e botões de nylon. rádio
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abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote, data de
fabricação, e número de registro do Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínima deve ser de 12 meses, a partir da data de entrega.
Unidade: UN
Marca: Lac Medical
Valor Unitário: R$ 5,80
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Lote: 29
Descrição: Colar cervical tamanho P. Confeccionado em polietileno
de alta resistência, com 2 mm, permitindo uma maior resistência e
apoio. é revestido com espuma macia tipo eva especial. em um dos
lados fecho com velcro de 50 mm. do outro lado, abertura especial,
preso com dois botões e fecho em velcro de 25 mm. padrão de cores
universal. possui também botão na cor preta, na área articulada que
identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando
também a forma universal de medidas nos dedos. na parte superior
(nuca) possui uma abertura para palpação e ventilação. na parte da
frente possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e
acesso a traquéia. polietileno, e.v.a., velcro e botões de nylon. rádio
transparente. suporte metoniano.
Unidade: UN
Marca: Resgate SP
Valor Unitário: R$ 10,39
Lote: 40
Descrição: Imobilizador de cabeça lateral adulto: -confeccionado
em espuma injetada; referência tipo head block; -com material
impermeável; -pontos para verificação de saída de líquido para o
ouvido; -constituído de uma base a ser fixada na prancha; -blocos
laterais ajustáveis e tirantes de testa e queixo.
Unidade: UN
Marca: Resgate SP
Valor Unitário: R$ 89,00
Ata de Registro de Preços n.º 126/2020
Empresa: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
Lote: 02
Descrição: Cânula de traqueostomia com balão n° 8,0, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - dispositivo utilizado para permitir
a ventilação e manutenção da respiração do paciente; - confeccionada
em cloreto de polivinila (PVC) atóxico com superfície lisa e ponta
arredondada; - filete radiopaco; - balonete de baixa pressão; - balonete
piloto com válvula de segurança e oclusor, obturador e haste de
fixação; - embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico
e abertura em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril
- uso único; - dimensões = 8,0 mm / fr:33 / comprimento de 9,0 cm.
Unidade: UN
Marca: Solidor
Valor Unitário: R$ 16,75
Lote: 03
cânula endotraqueal com balão n° 5,0, com as seguintes especificações
técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal indicado(a) para
suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca confeccionada
em plástico do tipo PVC ( policloreto de vinila ) atóxico, com
curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm, com paredes e formas
lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas; - balão piloto
transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão
através de sua visualização; - balão piloto com paredes finas para
selagem efetiva, com identificação de tamanho de tubo e graduação
impressa em sua extensão; - válvula de segurança confeccionada em
PVC atóxico, com conexão luer em sua extremidade distal de fácil
adaptação; - tubo de insuflação resistente a dobras, termossensível
e cuff de baixa pressão; - extremidade do tubo arredondada e
atraumática; - olho de murphy que minimiza o contato com a
mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; - embalagem
atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétalas

(permitindo fácil manuseio); - produto estéril - uso único; - dimensões
do tubo = 5,0 mm diâmetro interno e demais dimensões proporcionais
ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Ciruti
Valor Unitário: R$ 3,35
Lote: 04
Descrição: Cânula endotraqueal com balão n° 5,5, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC ( policloreto de vinila
) atóxico, com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm,
com paredes e formas lisas possibilitando a passagem de sondas
aspirativas; - balão piloto transparente que permite quando cheio, a
confirmação da pressão através de sua visualização; - balão piloto
com paredes finas para selagem efetiva, com identificação de
tamanho de tubo e graduação impressa em sua extensão; - válvula de
segurança confeccionada em PVC atóxico, com conexão luer em sua
extremidade distal de fácil adaptação; - tubo de insuflação resistente
a dobras, termossensível e cuff de baixa pressão; - extremidade do
tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que minimiza o
contato com a mucosa e aumento a distância da carina da traqueia; embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico e abertura
em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril - uso único;
- dimensões do tubo = 5,5 mm diâmetro interno e demais dimensões
proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Ciruti
Valor Unitário: R$ 3,35
Lote: 12
Descrição: Cânula endotraqueal sem balão n° 2,5, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC (policloreto de vinila) atóxico,
com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm, com paredes
e formas lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas; extremidade do tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que
minimiza o contato com a mucosa e aumento a distância da carina da
traqueia; - embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico
e abertura em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril uso único; - dimensões do tubo = 2,5 mm diâmetro interno e demais
dimensões proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Ciruti
Valor Unitário: R$ 3,80
Lote: 13
Descrição: Cânula endotraqueal sem balão n° 3,0, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC (policloreto de vinila) atóxico,
com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm, com paredes
e formas lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas; extremidade do tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que
minimiza o contato com a mucosa e aumento a distância da carina da
traqueia; - embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico
e abertura em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril uso único; - dimensões do tubo = 3,0 mm diâmetro interno e demais
dimensões proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Ciruti
Valor Unitário: R$ 2,80
Lote: 14
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transparente. suporte metoniano .
Unidade: UN
Marca: Resgate SP
Valor Unitário: R$ 10,39
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Lote: 15
Descrição: Cânula endotraqueal sem balão n° 4,0, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC ( policloreto de vinila ) atóxico,
com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm, com paredes
e formas lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas; extremidade do tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que
minimiza o contato com a mucosa e aumento a distância da carina da
traqueia; - embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico
e abertura em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril uso único; - dimensões do tubo = 4,0 mm diâmetro interno e demais
dimensões proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Ciruti
Valor Unitário: R$ 2,80
Lote: 17
Descrição: Cateter intravenoso 14 g, estéril, descartável, apirogênico,
para terapia intravascular periférica, fabricado em polímero
radiopaco, flexível, siliconizado e atóxico. Agulha em aço inoxidável,
siliconizada e com bisel trifacetado. Conexão luer lok, codificado por
cores de padrão universal. Embalado individualmente e esterilizado a
óxido de etileno. Atender a NR32 - segurança e saúde no trabalho em
serviços de saúde.
portaria GM n° 939 de 18 de novembro de 2008, dou 19/11/2008.
Unidade: UN
Marca: Polymed
Valor Unitário: R$ 1,73
Lote: 18
Descrição: Cateter intravenoso 16 g, estéril, descartável, apirogênico,
para terapia intravascular periférica, fabricado em polímero
radiopaco, flexível, siliconizado e atóxico. Agulha em aço inoxidável,
siliconizada e com bisel trifacetado. Conexão luer lok, codificado por
cores de padrão universal. Embalado individualmente e esterilizado a
óxido de etileno. Atender a NR32 - segurança e saúde no trabalho em
serviços de saúde. Portaria GM n° 939 de 18 de novembro de 2008,
dou 19/11/2008.
Unidade: UN
Marca: TKL
Valor Unitário: R$ 1,75
Lote: 19
Descrição: Cateter intravenoso 18 g, estéril, descartável, apirogênico,
para terapia intravascular periférica, fabricado em polímero
radiopaco, flexível, siliconizado e atóxico. Agulha em aço inoxidável,
siliconizada e com bisel trifacetado. Conexão luer lok, codificado por
cores de padrão universal. Embalado individualmente e esterilizado a
óxido de etileno. Atender a nr32 - segurança e saúde no trabalho em

serviços de saúde. Portaria GM n° 939 de 18 de novembro de 2008,
dou 19/11/2008.
Unidade: UN
Marca: Descarpack
Valor Unitário: R$ 1,75
Lote: 20
Descrição: Cateter intravenoso 20 g, estéril, descartável, apirogênico,
para terapia intravascular periférica, fabricado em polímero
radiopaco, flexível, siliconizado e atóxico. Agulha em aço inoxidável,
siliconizada e com bisel trifacetado. Conexão luer lok, codificado por
cores de padrão universal. Embalado individualmente e esterilizado a
óxido de etileno. Atender a nr32 - segurança e saúde no trabalho em
serviços de saúde. Portaria gm n° 939 de 18 de novembro de 2008,
dou 19/11/2008.
Unidade: UN
Marca: Descarpack
Valor Unitário: R$ 1,75
Lote: 21
Descrição: Cateter intravenoso 22 g, estéril, descartável, apirogênico,
para terapia intravascular periférica, fabricado em polímero
radiopaco, flexível, siliconizado e atóxico. Agulha em aço inoxidável,
siliconizada e com bisel trifacetado. Conexão luer lok, codificado por
cores de padrão universal. Embalado individualmente e esterilizado a
óxido de etileno. Atender a nr32 - segurança e saúde no trabalho em
serviços de saúde.
Portaria GM n° 939 de 18 de novembro de 2008, dou 19/11/2008.
Unidade: UN
Marca: Descarpack
Valor Unitário: R$ 1,75
Lote: 22
Descrição: Cateter intravenoso 24 g, estéril, descartável, apirogênico,
para terapia intravascular periférica, fabricado em polímero
radiopaco, flexível, siliconizado e atóxico. Agulha em aço inoxidável,
siliconizada e com bisel trifacetado. Conexão luer lok, codificado por
cores de padrão universal. Embalado individualmente e esterilizado a
óxido de etileno. Atender a NR32 - segurança e saúde no trabalho em
serviços de saúde. Portaria GM n° 939 de 18 de novembro de 2008,
dou 19/11/2008.
Unidade: UN
Marca: Descarpack
Valor Unitário: R$ 2,75
Lote: 23
Descrição: Catéter para oxigênio tipo óculos, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - estéril; - atóxico; - apirogênico; descartável - uso único.
Unidade: UN
Marca: Biosani
Valor Unitário: R$ 0,67
Lote: 36
Descrição: Equipo micro gotas estéril descartável para soluções
parenterais para fluido terapia, confeccionado em material
flexível, dotado de pinça com tampa protetora, estéril, embalado
individualmente, uso único proibido reprocessar (descartável).
Unidade: UN
Marca: Labor Import
Valor Unitário: R$ 0,94
Lote: 61
Descrição: Tala 53 cm x 8 cm. Material de imobilização p/transporte
de vitimas; do tipo tala moldável aramada com finalidade de
imobilização temporária de membros fraturados; confeccionado em
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Descrição: Cânula endotraqueal sem balão n° 3,5, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC (policloreto de vinila) atóxico,
com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm, com paredes
e formas lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas; extremidade do tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que
minimiza o contato com a mucosa e aumento a distância da carina da
traqueia; - embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico
e abertura em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril uso único; - dimensões do tubo = 3,5 mm diâmetro interno e demais
dimensões proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Ciruti
Valor Unitário: R$ 2,80
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espuma antialérgica e grade metálica; grade confeccionado em arame
de aço flexível com tratamento contra oxidação recoberto com 3
camadas; de espuma sendo 2 externas em espuma antialérgica com
espessura mínima de 7,5mm; e uma terceira espuma mais interna semi
rígida com espessura aproximada de 15mm; a tala deve ser embalada
em plástico resistente onde conste dados do fabricante .
Unidade: UN
Marca: SP
Valor Unitário: R$ 5,90

(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; estéril em forma
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada,
aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos
alternadamente dimensionados de acordo com o calibre de cada
sonda, a extremidade distal apresenta fixado dispositivo conector
universal com tampa.
Unidade: UN
Marca: Medsonda
Valor Unitário: R$ 0,54

Ata de Registro de Preços n.º 127/2020
Empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Lote: 66
Descrição: Torneirinha descartável de 3 vias com as seguintes
especificações técnicas mínimas: torneira de 3 vias rotativas com
setas indicadoras para infusão de soluções/medicamentos.
Unidade: UN
Marca: Mark Med
Valor Unitário: R$ 0,47

Lote: 35
Descrição: Eletrodo adulto descartável para monitorização cardíaca
e eletrocardiográfica composto de dorso de espuma tratada com gel
sólido, consistente, adesivo, condutivo e hipoalergênico que envolve
o contra pino de prata/cloreto de prata (AG/AGCL), recoberto por
capa de polietileno que garante a sua umidade e abrasividade e
pino de encaixe em aço inoxidável de baixa impedância de sinal,
garantindo rápida estabilização de linha de base e qualidade ao
traçado eletrocardiográfico.
Unidade: UN
Marca: Medpex
Valor Unitário: R$ 0,23
Lote: 47
Descrição: Sonda de aspiração traqueal n.06 estéril descartável, com
as seguintes especificações técnicas mínimas: - sonda de aspiração
traqueal nº 06; - estéril; - atóxica; - apirogênica; - produto de uso
único; - embalada individualmente.
Unidade: UN
Marca: Medsonda
Valor Unitário: R$ 0,38
Lote: 50
Descrição: Sonda gástrica 04, produto confeccionado em PVC
(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; estéril em forma
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada,
aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos
alternadamente dimensionados de acordo com o calibre de cada
sonda, a extremidade distal apresenta fixado dispositivo conector
universal com tampa.
Unidade: UN
Marca: Medsonda
Valor Unitário: R$ 0,52
Lote: 51
Descrição: Sonda gástrica 06, produto confeccionado em PVC

Ata de Registro de Preços n.º 128/2020
Empresa: NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
E HOSPITALARES LTDA.
Lote: 24
Descrição: Cobertor térmico aluminizado adulto, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: a) indicada para resgate, com
propriedades térmicas que mantém a temperatura corporal, evitando
a hipotermia e/ou choque térmico; b) confeccionado em polietileno
“ aluminizado”; c) tamanho adulto, com dimensões aproximadas de
2,10 x 1,40 m; d) fácil manuseio e compacto / dobrável.
Unidade: UN
Marca: Ortopratika
Valor Unitário: R$ 3,595
Lote: 46
Descrição: Sonda de aspiração traqueal n.04 estéril descartável, com
as seguintes especificações técnicas mínimas: - sonda de aspiração
traqueal nº 04; - estéril; - atóxica; - apirogênica; - produto de uso
único; - embalada individualmente.
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,36
Lote: 48
Descrição: Sonda de aspiração traqueal n° 14 estéril descartável atóxica,
apirogênica e produto de uso único. (embaladas individualmente)
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,434
Lote: 49
Descrição: Sonda de aspiração traqueal n° 16 estéril descartável
atóxica, apirogênica e produto de uso único.
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,452
Lote: 52
Descrição: Sonda gástrica 08, produto confeccionado em PVC
(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; estéril em forma
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada,
aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos
alternadamente dimensionados de acordo com o calibre de cada
sonda, a extremidade distal apresenta fixado dispositivo conector
universal com tampa.
Unidade: UN
Marca: Markmed
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Lote: 16
Descrição: Cânula endotraqueal sem balão n° 4,5, com as seguintes
especificações técnicas mínimas: - tubo ou sonda endotraqueal
indicado(a) para suporte ventilatório; - sonda translúcida e radiopaca
confeccionada em plástico do tipo PVC ( policloreto de vinila ) atóxico,
com curvatura anatômica; - graduação de 2 em 2 cm, com paredes
e formas lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas; extremidade do tubo arredondada e atraumática; - olho de murphy que
minimiza o contato com a mucosa e aumento a distância da carina da
traqueia; - embalagem atóxica, confeccionada em papel grau cirúrgico
e abertura em pétalas (permitindo fácil manuseio); - produto estéril uso único; - dimensões do tubo = 4,5 mm diâmetro interno e demais
dimensões proporcionais ao procedimento.
Unidade: UN
Marca: Vital Gold
Valor Unitário: R$ 2,83
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Valor Unitário: R$ 0,599

Valor Unitário: R$ 0,899

Lote: 53
Descrição: Sonda gástrica 10, produto confeccionado em PVC
(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esteril em forma
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada,
aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos
alternadamente dimensionados de acordo com o calibre de cada
sonda, a extremidade distal apresenta fixado dispositivo conector
universal com tampa.
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,72

Lote: 59
Descrição: Sonda gástrica 22, produto confeccionado em PVC
(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; estéril em forma
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada,
aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos
alternadamente dimensionados de acordo com o calibre de cada
sonda, a extremidade distal apresenta fixado dispositivo conector
universal com tampa.
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,899

Lote: 54
Descrição: Sonda gástrica 12
produto confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente,
flexível, atóxico; esteril em forma de cilindro reto e inteiriço, com
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada
de quatro orifícios distribuídos alternadamente dimensionados de
acordo com o calibre de cada sonda, a extremidade distal apresenta
fixado dispositivo conector universal com tampa.
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,659

Lote: 60
Descrição: Tala 30 cm x 8 cm, material de imobilização p/transporte
de vitimas; do tipo tala moldável aramada com finalidade de
imobilização temporária de membros fraturados; confeccionado em
espuma antialérgica e grade metálica; grade confeccionado em arame
de aço flexível com tratamento contra oxidação recoberto com 3
camadas; de espuma sendo 2 externas em espuma antialérgica com
espessura mínima de 7,5mm; e uma terceira espuma mais interna semi
rígida com espessura aproximada de 15mm; a tala deve ser embalada
em plástico resistente onde conste dados do fabricante.
Unidade: UN
Marca: Talafix
Ortopratika
Valor Unitário: R$ 4,775

Lote: 55
Descrição: Sonda gástrica 14, produto confeccionado em PVC
(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esteril em forma
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada,
aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos
alternadamente dimensionados de acordo com o calibre de cada
sonda, a extremidade distal apresenta fixado dispositivo conector
universal com tampa.
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,649
Lote: 56
Descrição: Sonda gástrica 16, produto confeccionado em PVC
(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esteril em forma
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada,
aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos
alternadamente dimensionados de acordo com o calibre de cada
sonda, a extremidade distal apresenta fixado dispositivo conector
universal com tampa.
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,77
Lote: 57
Descrição: Sonda gástrica 18, produto confeccionado em PVC
(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; estéril em forma
de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada,
aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos
alternadamente dimensionados de acordo com o calibre de cada
sonda, a extremidade distal apresenta fixado dispositivo conector
universal com tampa.
Unidade: UN
Marca: Markmed
Valor Unitário: R$ 0,799
Lote: 58
Descrição: Sonda gástrica 20.
Unidade: UN
Marca: Markmed

Lote: 64
Descrição: Tala fácil em eva ex gg 1,20 m x 12 cm, material de
imobilização para transporte de vítimas; do tipo tala moldável
aramada com finalidade de imobilização temporária de membros
fraturados; confeccionada em eva antialérgico e grade metálica;
grade confeccionada em arame de aço flexível com tratamento contra
oxidação recoberto com 3 camadas de eva sendo 2 externas em eva
antialérgico com espessura mínima de 7,5mm e uma terceira camada
mais interna semi rígida com espessura aproximada de 15mm; a
tala deve ser embalada em plástico resistente onde conste dados do
fabricante.
Unidade: UN
Marca: Talafix
Ortopratika
Valor Unitário: R$ 14,60
PROCESSO N.º 06.153/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/19
Objeto: Registro de Preços de medicamentos -Lista 24/2019, sem
indicação de marca, para atendimento de ações judiciais da Secretaria
Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/03/2021).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa
Animal.
Ata de Registro de Preços n.º 130/2020
Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Lote: 25
Descrição: Insulina Aspart – refil 3 ml + caneta descartável. Insulina
Aspart 100u/ml. Solução injetável 100u/ml de análogo de insulina de
ação rápida em sistema pré-enchido de 3 ml (caneta aplicadora de
insulina, com agulha de tampa curta).
Unidade: UN
Marca: Novorapid Flexpen

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

Atos do Poder Executivo
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Lote: 26
Descrição: Insulina Aspart solúvel 30% + Aspart Protamina 70% refil
com 3ml.
Unidade: FRP
Marca: Novomix 30 Penfil
Valor Unitário: R$ 33,80
Ata de Registro de Preços n.º 131/2020
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA.
Lote: 01
Descrição: Ácido tióctico (Ácido Alfa – Lipóico) 600 mg –
comprimido revestido.
Unidade: CO
Marca: Merck
Valor Unitário: R$ 3,159
Lote: 12
Descrição: Clonidina cloridrato 0,200 mg – comprimido. Contém
0,200 mg de Cloridrato de Clonidina, correspondentes à 0,173 mg
de Clonidina.
Unidade: CO
Marca: Boehringer
Valor Unitário: R$ 0,228
Lote: 13
Descrição: Clonidina, Cloridrato 0,150 mg comprimido, contém
0,150 mg de cloridrato de clonidina, correspondentes à 0,129 mg de
clonidina.
Unidade: CO
Marca: Boehringer
Valor Unitário: R$ 0,183
Lote: 20
Descrição: Empagliflozina 25 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Boehringer
Valor Unitário: R$ 4,736
Lote: 32
Descrição: Linagliptina 5 mg – comprimido revestido.
Unidade: CO
Marca: Boehringer
Valor Unitário: R$ 4,723
Lote: 36
Descrição: Ursodesoxicólico, ácido 150 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Zambon
Valor Unitário: R$ 2,314
Ata de Registro de Preços n.º 132/2020
Empresa: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Lote: 28
Descrição: Insulina lispro 100ui/ml frasco com 10ml
Unidade: FRP
Marca: Eli Lilly
Valor Unitário: R$ 72,43
Lote: 29
Descrição: Insulina lispro 100ui/ml refil cartucho com 3ml
Unidade: FRP

Marca: Eli Lilly
Valor Unitário: R$ 23,72
Ata de Registro de Preços n.º 133/2020
Empresa: KENAN MEDICAMENTOS LTDA.
Lote: 04
Descrição: Baclofeno 10 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 0,17
Ata de Registro de Preços n.º 134/2020
Empresa:
LUMAR
COMÉRCIO
FARMACÊUTICOS LTDA.

DE

PRODUTOS

Lote: 03
Descrição: Atorvastatina 20 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cimed
Valor Unitário: R$ 0,30
Lote: 10
Descrição: Ciprofibrato 100 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Geolab
Valor Unitário: R$ 0,37
Lote: 14
Descrição: Cloridrato de Ranitidina 150 mg/10ml suspensão oral
frasco 120ml.
Unidade: FR
Marca: Nativita
Valor Unitário: R$ 3,80
Lote: 21
Descrição: Escitalopram, Oxalato 10 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Delta
Valor Unitário: R$ 0,267
PROCESSO N.º 06.087/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2020
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).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 135/2020
Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
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
prendedor (de acordo com a prescrição médica); - com substituição
mensal ou quando necessária, dos respectivos acessórios;
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 11,70

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

Valor Unitário: R$ 31,80
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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.
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 3,90

Lote Único

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.
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 12,20

Item: 03
Descrição: Vigilância Desarmada Diurna.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 22,88

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.
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 2,49
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.
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 1,23
PROCESSO N.º 29.533/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/19
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de
vigilância / segurança patrimonial, destinadas ao uso de diversas
Secretarias e Coordenadorias desta Prefeitura, de forma parcelada,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.
Ata de Registro de Preços n.º 136/2020
Empresa: CYBERSEG PROTEÇÃO PATRIMONIAL EIRELI.

Item: 02
Descrição: Vigilância Armada Noturna.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 24,57

Item: 04
Descrição: Vigilância Desarmada Noturna.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 24,45
PROCESSO N.º 00.341/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de dietas, nutrição
completa e balanceada e suplemento alimentar, com indicação de
marca comercial para atender ações judiciais da Central de Nutrição
da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas por um
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 137/2020
Empresa:
ARBA
DISTRIBUIDORA
HOSPITALARES LTDA.

DE

PRODUTOS

Lote: 02
Descrição: Dieta enteral isenta de lactose e glúten sistema fechado
para pacientes com restrição a grandes volumes. Frasco 1000
ml, normocalórica (1,0 a 1,25 cal/ml) hiperproteica e com adição
de fibras, com zinco, cálcio, vitaminas C e E, complexo b e beta
caroteno e frutooligosacarídeos. frasco com 1000ml, marca conforme
determinação judicial: Jevity Plus.
Unidade: FR
Marca: Abbott
Valor Unitário: R$ 32,00
Lote: 04
Descrição: Nutrição completa e balanceada para crianças de 1 a 10
anos lata com 400 g. Fórmula alimentar em pó para uso oral ou enteral
para uso pediátrico. dieta normocalórica e normoproteica, com adição
de vitaminas e minerais, obedecendo as recomendações diárias (IDR).
composição: a base de xarope de milho, proteína do soro do leite,
caseinato sódico ou potássico, óleo de soja ou coco e vitaminas. baixo
índice ou isento de lactose e glúten, podendo presença de sacarose, com
densidade calórica aproximada 1.0 kcal e as seguintes distribuições:
proteínas (10 a 12%), carboidratos (44 a 53%) e lipídeos (20 a 35%),
sabor baunilha. Marca conforme determinação judicial: Pediasure.
Unidade: LT
Marca: Abbott
Valor Unitário: R$ 36,70
Lote: 07
Descrição: Suplemento dietético contendo 25 vitaminas e minerais.
Fonte de proteína, com prebio 1. Ingredientes: leite em pó, desnatado,

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

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;
Unidade: DI
Valor Unitário: R$ 9,50

Item: 01
Descrição: Vigilância Armada Diurna.
Unidade: H
Valor Unitário: R$ 23,10
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maltodextrina, frutooligosacarídeos, gordura láctea, inulina, minerais,
vitamina, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Não contém
glúten. Lata com no mínimo 400 gr. Sabor baunilha, marca conforme
determinação judicial: Ensure.
Unidade: LT
Marca: Abbott
Valor Unitário: R$ 38,00

do Ministério do Trabalho e Emprego, com entregas parceladas, por
um período de 12 doze meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 138/2020
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Lote: 03
Descrição: Vestimenta de segurança tipo avental de PVC
confeccionado em tecido sintético PVC, forrado com tecido de
poliéster, com três tiras do mesmo material para ajuste no pescoço
e cintura. Largura aproximada 70 cm. Comprimento aproximado 1
metro. O produto deve possuir certificado de aprovação do MTE/SIT
válido no momento da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA
em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.

Ata de Registro de Preços n.º 139/2020
Empresa: ROSILENE VIEIRA LOPES.
Lote: 05
Descrição: Nutrição completa para pessoas com doença de Crohn
lata com 400 g. Para uso enteral ou oral, normocalórica (1 a 1,2
kcal/ml) e normoproteica (14 a 18%), de baixa osmolaridade e
reduzida quantidade de ácidos graxos polinsaturados. ingredientes:
maltodextrina, caseinato de potássio obtido do leite de vaca, sacarose,
gordura do leite, mínimo de 20% de triglicerídeos de cadeia média
(TCM), óleo de milho, lecitina de soja, citrato de potássio bitartarato
de colina e óxido de magnésio. enriquecido com minerais (ferro,
cobre, zinco, cromo e molibdênio) e vitaminas (a, b1, b2, b6, b12, c,
d, e, k, ácido fólico, ácido pantotênico e biotina). isento de glúten e
lactose. Marca conforme determinação judicial: Modulen.
Unidade: LT
Marca: Nestle Modulen
Valor Unitário: R$ 374,00
Ata de Registro de Preços n.º 140/2020
Empresa: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI.
Lote: 01
Descrição: Dieta à base de aminoácidos não alergênicos, elementar
e nutricionalmente completa, adicionada de carboidratos, gorduras,
vitaminas, minerais e oligoelementos que atendem às necessidades de
crianças de 01 a 10 anos. Isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose
e glúten. Marca conforme determinação judicial: Neocate Advance.
Unidade: LT
Marca: Neo Advance
Valor Unitário: R$ 191,86
Lote: 03
Descrição: Modulo de carboidratos para espessamento instantâneo de
alimentos indicado para pacientes disfágicos e ou processo de disfagia
e ou dificuldade de deglutição. Embalagem: latas com capacidade
mínima de 125 g. Marca conforme determinação judicial: Nutilis Danone
Unidade: LT
Marca: Nutilis
Valor Unitário: R$ 62,32
PROCESSO ELETRÔNICO N.º 2.261/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
de proteção individual E.P.I. destinado ao uso dos Servidores
Municipais, em cumprimento a Lei 6.514, Portaria 3.214/1978 NR.06

Item: 01 - Vestimenta de segurança tipo avental de PVC branco.
Unidade: UN
Marca: Brascamp
Valor Unitário: R$ 7,10
Item: 02 - Vestimenta de segurança tipo avental de PVC preto.
Unidade: UN
Marca: Brascamp
Valor Unitário: R$ 7,10
Lote: 04
Descrição: Calçado de segurança tipo sapato fechado na parte
do calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA
(etil vinil acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca.
Palmilha em eva removível contendo tecido na parte superior. Solado
de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução
de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na
região do salto. certificado de aprovação emitido pelo MTE/SIT para
proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes
e contra umidade proveniente de operações com uso de água válido
durante o período da licitação e no ato da entrega. Em atendimento a
ISO 20347:2012 ou versão mais recente.
Item: 01 - Calçado de segurança tipo sapato nº 34.
Unidade: UN
Marca: Monseg
Valor Unitário: R$ 32,36
Item: 02 - Calçado de segurança tipo sapato nº 35.
Unidade: UN
Marca: Monseg
Valor Unitário: R$ 32,36
Item: 03 - Calçado de segurança tipo sapato nº 36.
Unidade: UN
Marca: Monseg
Valor Unitário: R$ 32,36
Item: 04 - Calçado de segurança tipo sapato nº 37.
Unidade: UN
Marca: Monseg
Valor Unitário: R$ 32,36
Item: 05 - Calçado de segurança tipo sapato nº 38.70UNMonseg.
Unidade: UN
Marca: Monseg
Valor Unitário: R$ 32,36

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

Lote: 06
Descrição: Suplemento de fibras da marca, lata 260 g. Marca conforme
determinação judicial: Fiber Mais.
Unidade: LT
Marca: Nestlé
Valor Unitário: R$ 83,99

Ata de Registro de Preços n.º 141/2020
Empresa: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI
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Item: 06 - Calçado de segurança tipo sapato nº 39.
Unidade: UN
Marca: Monseg
Valor Unitário: R$ 32,36

ANVISA.
Unidade: UN
Marca: Camper
Valor Unitário: R$ 2,64

Item: 07 - Calçado de segurança tipo sapato nº 40.
Unidade: UN
Marca: Monseg
Valor Unitário: R$ 32,36

Item: 04
Descrição: Respirador purificador de ar - partículas PFF2 VO.
Filtrante para partículas PFF2 (S), peça semi facial formato dobrável,
proteção contra poeiras, névoas, fumos e vapores orgânicos em baixa
concentração. Com carvão ativado. Com válvula para exalação. O
equipamento deve apresentar certificação do INMETRO dentro do
prazo de validade/selo de marcação do INMETRO. O produto deve
possuir certificado de aprovação do MTE/SIT válido no momento
da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres
indeléveis e visíveis no EPI.
Unidade: UN
Marca: Camper
Valor Unitário: R$ 2,77

Item: 09 - Calçado de segurança tipo sapato nº 42.
Unidade: UN
Marca: Monseg
Valor Unitário: R$ 32,36
Item: 10 - Calçado de segurança tipo sapato nº 43.
Unidade: UN
Marca: Monseg
Valor Unitário: R$ 32,36
Item: 11 -Calçado de segurança tipo sapato nº 44.
Unidade: UN
Marca: Monseg
Valor Unitário: R$ 32,36
Lote: 05
Item: 01
Descrição: Respirador purificador de ar - partículas PFF1. Filtrante para
partículas PFF1(s), peça semi facial formato dobrável, com válvula
para exalação. Proteção contra poeiras e névoas. o equipamento deve
apresentar certificação do INMETRO dentro do prazo de validade/
selo de marcação do INMETRO. O produto deve possuir certificado
de aprovação do MTE/SIT no momento da licitação e no ato da
entrega. marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Unidade: UN
Marca: Camper
Valor Unitário: R$ 1,37
Item: 02
Descrição: Respirador purificador de ar - partículas PFF2. Filtrante
para partículas PFF2 (s), peça semi facial formato dobrável, proteção
contra poeiras, névoas e fumos. com válvula para exalação. O
equipamento deve apresentar certificação do INMETRO dentro do
prazo de validade/selo de marcação do INMETRO. O produto deve
possuir certificado de aprovação do MTE/SIT válido no momento
da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres
indeléveis e visíveis no EPI.
Unidade: UN
Marca: Camper
Valor Unitário: R$ 1,14
Item: 03
Descrição: Respirador purificador de ar - partículas PFF2 N95.
Filtrante para partículas PFF2 (s), peça semi facial formato dobrável,
proteção contra poeiras, névoas, fumos e aerossóis de agentes
biológicos. o equipamento deve apresentar certificação do INMETRO
dentro do prazo de validade/selo de marcação do INMETRO. O
produto deve possuir certificado de aprovação do MTE/SIT válido
no momento da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em
caracteres indeléveis e visíveis no EPI. Deve possuir registro na

Ata de Registro de Preços n.º 142/2020
Empresa: JCB MATERIAIS LTDA
Lote: 09
Item: 01
Descrição: Vestimenta de segurança tipo avental raspa. Confeccionado
em raspa, com tiras do mesmo material para ajuste no pescoço e
cintura, sem emenda. tamanho único. Dimensões mínimas 1,00 m x
0,60 m. Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério
do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em
caracteres indeléveis e visíveis no EPI. Nível de desempenho mínimo
“A1” classe “2” em atendimento à ISO 11611:2015 ou revisão
posterior.
Unidade: UN
Marca: Plastcor
Valor Unitário: R$ 19,74
Item: 02
Descrição: Vestimenta de segurança tipo mangote. Confeccionada
em couro raspa, com tiras em raspa para ajuste, presas por fivelas
metálicas reforçadas com roletes e pinos. Costuras com fio 100%
algodão. Tamanho 40 cm. Certificado de aprovação (CA) emitido
e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). marcação do
número do CA, em caracteres indeléveis e visíveis no EPI. Nível
de desempenho mínimo “A1” classe “2” em atendimento à ISO
11611:2015 ou revisão posterior
Unidade: UN
Marca: Plastcor
Valor Unitário: R$ 23,41
Lote: 10
Item: 01
Descrição: Vestimenta de segurança tipo perneira. Confeccionada em
duas camadas de material laminado de PVC, metatarso em material
sintético. Com 3 talas em PVC ou polipropileno na parte frontal.
Costuras em solda eletrônica. sem fendas para ventilação. Fechamento
total com velcro. nível de desempenho mínimo “A1” e classe “2” em
atendimento à ISO 11611:2015 ou revisão posterior. Certificado de
aprovação (ca) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego
(MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indeléveis e
visíveis no EPI.
Unidade: PR
Marca: RS
Valor Unitário: R$ 23,14

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

Item: 08 - Calçado de segurança tipo sapato nº 41.
Unidade: UN
Marca: Monseg
Valor Unitário: R$ 32,36
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Item: 01
Descrição: Luva de segurança couro raspa punho 7 cm. Confeccionada
em raspa com tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o
indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos.
Elástico no dorso. Modelo cinco dedos. Punho 07 cm. Tamanho
único. Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério
do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA em
caracteres indeléveis e visíveis no EPI. Nível de desempenho mínimo
4244 de acordo com a norma técnica BS EN 388:2003 e EN 420:2003
+ A1:2009 ou revisão posterior.
Unidade: PR
Marca: Plastcor
Valor Unitário: R$ 5,62
Item: 02
Descrição: Luva de segurança couro raspa punho 20 cm.
Confeccionada em raspa com tira de reforço externo em raspa entre
o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face
palmar dos dedos. elástico no dorso. Modelo cinco dedos. Punho 20
cm. Tamanho único. Certificado de aprovação (CA) emitido e válido
no ministério do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do
CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI. Nível de desempenho
mínimo 4244 de acordo com a norma técnica BS EN 388:2003 e EN
420:2003 + A1:2009 ou revisão posterior.
Unidade: PR
Marca: Plastcor
Valor Unitário: R$ 9,60
Item: 03
Descrição: Luva de segurança couro vaqueta punho 7 cm - tm. 10
(GG).Confeccionada em vaqueta modelo cinco dedos com reforço
interno palmar. Elástico no dorso. Punho 07 cm. tamanho GG (10).
Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério do
trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em caracteres
indeléveis e visíveis no EPI. Nível de desempenho mínimo 3344 de
acordo com a norma técnica BS EN 388:2016 e BS EN 420:2003 +
a1:2009 ou revisão posterior.
Unidade: UN
Marca: Plastcor
Valor Unitário: R$ 15,25
Item: 04
Descrição: Luva de segurança couro vaqueta punho 7 cm - tm. 09 (G).
Confeccionada em vaqueta modelo cinco dedos com reforço interno
palmar. Elástico no dorso. Punho 07 cm. Tamanho G (9). Certificado
de aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho
e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em caracteres
indeléveis e visíveis no EPI. Nível de desempenho mínimo 3344 de
acordo com a norma técnica BS EN 388:2016 e BS EN 420:2003 +
A1:2009 ou revisão posterior.
Unidade: UN
Marca: Plastcor
Valor Unitário: R$ 15,25

Unidade: PR
Marca: Plastcor
Valor Unitário: R$ 18,69
Lote: 17
Item: 01
Descrição: Capacete de segurança conjugado. Capacete de segurança
tipo aba frontal, classe B, injetado em polietileno da alta densidade,
com tira / testeira absorvedora de suor confeccionado em material
sintético e jugular, dotados de suspensão com regulagem de tamanho
através de pinos, cor azul-escuro. Slots / fendas laterais no capacete
para acoplamento do protetor auditivo e do protetor facial ao capacete.
Protetor auditivo a ser acoplado do tipo concha, com hastes em nylon e
conchas em polietileno, atenuação mínima NRRSF = 17 DB. Protetor
facial a ser acoplado com suporte basculante em polietileno e lente em
policarbonato. os equipamentos conjugados devem constar no mesmo
certificado de aprovação (CA) emitido pelo ministério do trabalho e
emprego (MTE). CA emitido e válido no (MTE). Marcação do número
do CA, em caracteres indeléveis e visíveis no EPI. Equipamento
certificado pelo INMETRO. Em atendimento à ANSI .Z.87.1/2003,
ANSI S 12.6-2008 método B, NBR 8221:2003 ou revisão posterior.
Unidade: UN
Marca: Plastcor
Valor Unitário: R$ 128,50
Item: 02
Descrição: Capacete de segurança tipo classe A. Capacete de
segurança tipo aba frontal, classe a, injetado em polietileno da alta
densidade, com tira / testeira absorvedora de suor confeccionada em
material sintético, com três nervuras no casco, dotados de suspensão
com regulagem de tamanho através de pinos, cor azul escura. Com
jugular. Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério
do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em
caracteres indeléveis e visíveis no EPI. Equipamento certificado pelo
INMETRO em atendimento e em conformidade com a ABNT NBR
8221:2003 ou revisão posterior.
Unidade: UN
Marca: Plastcor
Valor Unitário: R$ 14,40
Item: 03
Descrição: Capacete de segurança tipo classe B. Capacete de
segurança tipo aba total, classe b, injetado em plástico de polietileno
de alta densidade, na cor branca, dotado de suspensão com regulagem
de tamanho através de pinos e tira / testeira absorvedora de suor
confeccionada em material sintético. Com jugular. Certificado de
aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego
(MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indeléveis e
visíveis no EPI. Equipamento certificado pelo INMETRO e em
conformidade com a ABNT NBR 8221:2003 ou revisão posterior.
Unidade: UN
Marca: Plastcor
Valor Unitário: R$ 27,28
Lote: 18

Item: 05
Descrição: Luva de segurança couro vaqueta punho 20 cm.
Confeccionada em vaqueta na palma, dedos, face dorsal e tira de
reforço entre polegar e indicador. modelo cinco dedos. punho em
couro tipo vaqueta com comprimento mínimo de 20 cm, dotado de
elástico. tamanho 9/10. certificado de aprovação (ca) emitido e válido
no ministério do trabalho e emprego (mte). marcação do número do
ca, em caracteres indeléveis e visíveis no epi. nível de desempenho
mínimo 3344 de acordo com a norma técnica bs en 388:2016 e bs em
420:2003 + a1:2009 ou revisão posterior.

Item: 01
Descrição: Balaclava. Confeccionado em tecido brim 100% algodão,
na cor azul, pala tipo boné bico de pato em polipropileno, abas
nas laterais com velcro para ajuste na parte frontal. Certificado de
aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego
(MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indeléveis e
visíveis no EPI. Produto em conformidade com a norma técnica ISO
11611:2015 ou revisão posterior.
Unidade: UN

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

Lote: 12
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Lote: 19
Item: 01
Descrição: Colete refletivo de segurança. Confeccionado em
PVC, forrado, com cintas fluorescentes refletivas, cor laranja, com
fechamento em velcro, com elástico nas laterais. Tamanho único.
Unidade: UN
Marca: Plastcor
Valor Unitário: R$ 16,52
Ata de Registro de Preços n.º 143/2020
Empresa: PALLACIO COMERCIAL LTDA TERIAIS LTDA
Lote: 16
Item: 01
Descrição: Luva de segurança tipo luva térmica. Destinado ao uso
em setor alimentício/cozinha. Suportar no mínimo 250º C. Modelo
mitene (mão de gato). Tamanho único G (9). Confeccionada em
tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone,
com forração destacável/removível sendo uma camada em de fibra
de poliéster e a segunda camada em tecido de algodão. Reforço
em Aramida e costuras em para-aramida. Comprimento mínimo 40
cm. Certificado de aprovação (CA). Emitido e válido no ministério
do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em
caracteres indeléveis e visíveis no EPI. Produto com nível de
desempenho 4343XX em conformidade com as normas técnicas BS
EN 407:2004 e BS EN 420:2003 + A1:2009 ou revisão posterior.
Unidade: PR
Marca: Riovalley
Valor Unitário: R$ 134,90
Lote: 20
Descrição: Confeccionada em elástico, dotado de suspensórios
ajustáveis com passadores. Cinta e alças na cor preta. Base do cinto
em elástico de alta densidade para evitar deformação com 200 mm de
largura e fechamento ajustável com velcro de alta aderência. Região
lombar com sustentação flanges de PVC maleável. Faixas laterais
com elásticos duplos de alta densidade. Item: 01 - Cinta abdominal
lombar tm. G - referência de tamanho 102 a 114 cm.
Unidade: UN
Marca: Plasticor
Valor Unitário: R$ 48,64
Item: 02 - Cinta abdominal lombar tm. GG - referência de tamanho
115 a 125 cm.
Unidade: UN
Marca: Plasticor
Valor Unitário: R$ 48,64

126 a 135 cm.
Unidade: UN
Marca: Plasticor
Valor Unitário: R$ 48,64
Ata de Registro de Preços n.º 144/2020
Empresa: PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Lote: 06
Item: 01
Descrição: Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30. UVA igual ou
superior a 1/3 de UVB. Contra a ação nociva dos raios ultravioletas
dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, oil free, ou
seja, não oleoso, produto não comedogênico, dermatologicamente
testado, hipoalergênico, com vitamina “E”, isento de paba, uso
profissional, produto com registro no ministério da saúde. Embalagem
bisnaga de 120 gramas. Possuir validade mínima do produto de um
ano a contar da data da entrega.
Unidade: UN
Marca: Sunlau
Valor Unitário: R$ 9,47
Item: 02
Descrição: Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30 com repelente de
insetos. UVA igual ou superior a 1/3 de UVB. Contra a ação nociva
dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações
solares, oil free, ou seja, não oleoso, produto não comedogênico,
dermatologicamente testado, hipoalergênico, com vitamina “E”,
isento de paba, uso profissional, produto com registro no ministério da
saúde. Embalagem bisnaga de 120 gramas. Possuir validade mínima
do produto de um ano a contar da data da entrega.
Unidade: UN
Marca: Sunlau
Valor Unitário: R$ 11,32
Lote: 07
Item: 01
Descrição: Creme protetor de segurança. Grupo 3 proteção contra
produtos químicos diversos: óleos, graxas, tintas, solventes, cimento,
cal, argamassa, colas entre outros Produto com registro no ministério
da saúde. Embalagem bisnaga de 200 gramas. Apresentar certificado
de aprovação – CA expedido pelo MTE/SIT válido no período da
licitação e no ato da entrega. Produto com validade mínima de um
ano a contar da data da entrega.
Unidade: BS
Marca: Henlau
Valor Unitário: R$ 6,00
Lote: 08

Item: 04 - Cinta abdominal lombar tm. P - referência de tamanho de
80 a 91 cm.
Unidade: UN
Marca: Plasticor
Valor Unitário: R$ 48,64

Item: 01
Descrição: Protetor auricular concha. Protetor auditivo contendo
dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas
extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco.
Atenuação mínima NRRSF 15 DB. O produto deve possuir certificado
de aprovação do MTE/SIT válido no momento da licitação e no ato da
entrega. Marcação do ca em caracteres indeléveis e visíveis no EPI.
Produto em conformidade com a norma técnica ANSI S12.6 – 2008
ou NBR 16076 - 2016 - método B.
Unidade: PC
Marca: Camper
Valor Unitário: R$ 9,75

Item: 05 - cinta abdominal lombar tm. XG - referência de tamanho

Item: 02

Item: 03 - Cinta abdominal lombar tm. M - referência de tamanho 92
a 101 cm.
Unidade: UN
Marca: Plasticor
Valor Unitário: R$ 48,64

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

Marca: RS
Valor Unitário: R$ 27,46
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Descrição: Protetor auricular silicone. Protetor auricular de inserção
com três flanges, confeccionado em silicone, com cordão. Embalagem
individual. atenuação mínima NRRSF 14 DB. O produto deve possuir
certificado de aprovação do MTE/SIT válido no momento da licitação
e no ato da entrega. Produto em conformidade com a norma técnica
ANSI S12.6 - 2008 - método B.
Unidade: UN
Marca: Protect
Valor Unitário: R$ 1,00

Lote: 38
Descrição: Gliclazida 30 mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Ranbaxy
Valor Unitário: R$ 0,09
Ata de Registro de Preços n.º 150/2020
Empresa: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos
- Lista 22/2019, 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 22/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 145/2020
Empresa: ALTERMED MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
LTDA.
Lote: 07
Descrição: Alendronato Sódico 70 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Elofar
Valor Unitário: R$ 0,18

Lote: 04
Descrição: Acido Valpróico 250 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Biolab
Valor Unitário: R$ 0,146
Ata de Registro de Preços n.º 151/2020
Empresa: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Lote: 13
Descrição: Amoxicilina + Clavulanato Potássico 500 mg + 125 mg
comprimido.
Unidade: CO
Marca: Sandoz
Valor Unitário: R$ 0,64
Lote: 21
Descrição: Budesonida 32mcg/dose spray nasal aquoso 100/120
doses, Budesonida 50mcg/dose (equivalente a 32mcg/dose) spray
nasal aquoso frasco com 100/120 doses.
Unidade: FR
Marca: Ache
Valor Unitário: R$ 7,98

Ata de Registro de Preços n.º 146/2020
Empresa: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Lote: 48
Descrição: Quetiapina, Fumarato 50 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 2,11

Ata de Registro de Preços n.º 152/2020
Empresa:
LUMAR
COMÉRCIO
FARMACÊUTICOS LTDA.

Ata de Registro de Preços n.º 147/2020
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

DE

PRODUTOS

Lote: 42
Descrição: Lidocaína 2% geleia bisnaga 30 g.
Unidade: BS
Marca: Brainfarma
Valor Unitário: R$ 2,30

Lote: 24
Descrição: Cefalexina 500 mg capsula.
Unidade: CAP
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 0,25

Ata de Registro de Preços n.º 153/2020
Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
QUÍMICOS

E

Lote: 40
Descrição: Levomepromazina 4% solução oral frasco com 20ml.
Unidade: FR
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 8,13

Lote: 06
Descrição: Albendazol 400 mg comprimido mastigável.
Unidade: CO
Marca: Prati-Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,27

Ata de Registro de Preços n.º 149/2020
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA.

Lote: 09
Descrição: Alopurinol 300 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati-Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,16

Lote: 20
Descrição: Beclometasona, dipropionato 50 mcg/dose, jato spray
nasal aquoso, frasco com 200 doses
Unidade: FR

Lote: 17
Descrição: Atenolol 100 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati-Donaduzzi

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 3313-EE0F-ECF4-2D13

PROCESSO N.º 33.102/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/19

Ata de Registro de Preços n.º 148/2020
Empresa:
CRISTÁLIA
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA.

Marca: Chiesi
Valor Unitário: R$ 13,00
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Lote: 18
Descrição: Atenolol 50 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati-Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,03
Lote: 22
Descrição: Cabergolina 0,5 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Prati-Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 8,20
Ata de Registro de Preços n.º 154/2020
Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Lote: 05
Descrição: Ácido Valpróico 250 mg/5ml xarope frasco com 100ml.
Unidade: FR
Marca: Hipolabor
Valor Unitário: R$ 2,70
Lote: 11
Descrição: Ambroxol xarope pediátrico 15 mg/5ml frasco com
100ml.
Unidade: FR
Marca: Farmace
Valor Unitário: R$ 1,45
Lote: 23
Descrição: Carbamazepina 2% suspensão frasco com 100ml.
Unidade: FR
Marca: Sanval
Valor Unitário: R$ 9,00
Lote: 29
Descrição: Dexametasona Elixir 0,5 mg/5ml fr.100ml.
Unidade: FR
Marca: Farmace
Valor Unitário: R$ 1,26
Lote: 33
Descrição: Enalapril, Maleato 10 mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Medquímica
Valor Unitário: R$ 0,028
PROCESSO N.º 33.818/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 196/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de fórmula
alimentar, para atender determinação judicial, destinado a Central de
Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços n.º 155/2020
Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
Item: 01
Descrição: Alimento nutricionalmente completo, à base de peptídeos.
Alimento nutricionalmente completo, à base de peptídeos, em pó,
para nutrição enteral ou oral. Acondicionamento: latas contendo 400

g. Marca conforme determinação judicial: Peptamen – Nestlé.
Unidade: LT
Marca: Peptamen Po 400G
Valor Unitário: R$ 201,00
Item: 02
Descrição: Fórmula enteral em pó, pediátrica, à base de peptídeos
para pacientes críticos de 1 a 10 anos lata 400 G. Fórmula enteral
em pó, pediátrica, à base de peptídeos para pacientes críticos de 1
a 10 anos. Acondicionamento: latas contendo 400 gramas. Marca
conforme determinação judicial: Peptamen junior pó
Unidade: LT
Marca: Peptamen Junior 400G
Valor Unitário: R$ 229,00
PROCESSO N.º 05.271/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de equipamentos
(Pirâmide cor branca, Som e Luz, Estruturas Metálicas de Alumínio
Box Truss Q25 e Q30, Canhão Seguidor, Palcos, Gerador, Grade Tipo
Barricada e Estruturas Metálicas Arquibancada) para uso nos eventos
organizados pela Secretaria de Cultura e Eventos, com entregas
parceladas pelo período de 12 meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/03/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura.
Ata de Registro de Preços n.º 156/2020
Empresa: ALLAN DE LIMA PEREIRA – ME.
Lote: 22
Descrição: Pirâmide cor branca 4 x 4 x 2,20 m: lonas, sem manchas,
com fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha
quando locado mais que uma para serem usadas juntas
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 300,00
Lote: 23
Descrição: Pirâmide cor branca 5 x 5 x 2,20 m: lonas, sem manchas,
com fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha
quando locado mais que uma para serem usadas juntas. Valor Unitário:
R$ 399,00
Ata de Registro de Preços n.º 157/2020
Empresa: CARLOS EDUARDO TAFURI – ME.
Lote: 03
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 02. Para shows de voz e
violão ou com bandas de pequeno porte. equipamentos p.a: 02 caixas
sub woofer (mod. sb800), 02 caixas definição (mod. kf750), 01 mesa
de som 24x04 vias, 01 rack periférico (compressor, equalizador,
crosover, etc.), 01 aparelho de cd, 15 microfones (com fio), 02
microfones sem fio, back line de palco (bateria, amplificador de baixo,
amplificador de guitarra), 06 monitores chão, 04 set lights, cabos e
conexões.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 2.100,00
Lote: 04
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 03, para atender grupos
musicais de pequeno e médio porte. equipamentos p.a. 08 caixas mod
kf-850 (sistema fly), 08 caixas mod sb-1000, amplificadores classe ab,
cabos e conexões, 01 console 32 canais (digital/analógica), 01 rack
periféricos (gate, compressor, eq); equipamento monitor: 01 amp.
debaixo, 01 amp. de guitarra, 01 corpo bateria (bb.cx.t1t2.hh…),01
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Valor Unitário: R$ 0,05
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Lote: 05
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 04, para atender grupos
musicais de médio porte. equipamentos de p.a.: 08 caixas mod kf 850
(sistema fly), 08 caixas mod sb-1000; amplificadores – classe ab: 01
console 48 canais digital; equipamento monitor: 01 amp. de baixo, 01
amp. de guitarra, 01 corpo bateria (bb.cx.t1t2.hh...), 01 console 48x16
vias digital, 10 monitores mod spot, sistema side fill (l+r), microfones
quantidade necessária, pedestais, direct box (quantidade necessária),
amplificadores, cabos e conexões; equipamentos de iluminação: 08
mooving beem 200, 24 refletores par 64 (foco5,foco 1), 02 minibruts
(06 lâmpadas), 04 set ligths (1000 w), 01 rack dimmer dmx, 01 mesa
avolite, cabos e conexões da, 01 máquina de fumaça (com auxílio de
ventiladores) e 16 refletores par led 3 w.
Valor Unitário: R$ 4.450,00
Ata de Registro de Preços n.º 158/2020
Empresa: CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO - ME.
Lote: 02
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 01, para atender eventos
com cerimonial e com música mecânica. equipamentos p.a.: 02 caixas
amplificadas com pedestal (mínimo 300 w), 02 monitores, 01 mesa de
som 06 canais, 01 aparelho cd, cabos e conexões.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 870,00
Lote: 15
Descrição: Palco metálico 6 x 6 m.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 2.200,00
Lote: 19
Descrição: Palco metálico 8 x 6 m.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 2.443,99
Ata de Registro de Preços n.º 159/2020
Empresa: F. L. SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA –
EPP.
Lote: 16
Descrição: Palco metálico 10 x 8 m
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 3.200,00
Lote: 20
Descrição: Pirâmide cor branca 10 x 10 x 2,50 m : lonas, sem
manchas, com fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de
calha quando locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 1.400,00
Ata de Registro de Preços n.º 160/2020
Empresa: FLUXION EVENTOS EIRELI.
Lote: 11

Descrição: Gerador silencioso 450 kva: gerador silencioso 450ka,
diesel, trifásico, tensão nominal 100/110/115/120/127/200/220/230/2
40vac, 60hz de frequência.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 3.178,00
Lote: 14
Descrição: Grade de proteção tipo barricada : estrutura metálica para
contenção de público (para grandes shows), modulada com encaixes e
travamento, medindo 1 m de comprimento por 1,20 m de altura para
fechamento frente de palco.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 30,00
Lote: 17
Descrição: Palco metálico 12 x 10 m.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 5.980,00
Lote: 18
Descrição: Palco metálico 16 x 14 m.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 10.925,00
Ata de Registro de Preços n.º 161/2020
Empresa: HDF LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS
EIRELI ME.
Lote: 24
Descrição: Pirâmide cor branca 6 x 6 x 2,20 m: lonas, sem manchas,
com fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha
quando locado mais que uma para serem usadas juntas.
Consumo Estimado Anual: 40
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 630,00
Valor Total: R$ 25.200,00
Lote: 25
Descrição: Pirâmide cor branca 8 x 8 x 2,20 m: lonas, sem manchas,
8 m x 8 m x 2,20 m com fechamentos laterais em lonas brancas, com
serviço de calha quando locado mais que uma para serem usadas
juntas.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 990,00
Ata de Registro de Preços n.º 162/2020
Empresa: MAC LOCAÇÕES E AMBIENTAÇÕES DE EVENTOS.
Lote: 13
Descrição: Gerador silencioso 50 kva: gerador silencioso 50 KVA,
diesel, trifásico, tensão nominal 100/110/115/120/127/200/220/230/2
40 VAC, 60 HZ de frequência.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 949,00
Ata de Registro de Preços n.º 163/2020
Empresa: POWER SOUND LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI –
ME.
Lote: 06
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 05, para atender bandas
de grande porte, dependendo do rider solicitado pela contratada.
equipamentos de p.a.: console importado de boa qualidade, com no
mínimo 02 paramétricos (referência DM 2000 yamaha), 02 periféricos
equalizadores klark teknik dn 360 ou similar, 02 compressor de bx
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console 32 x 8 vias, 06 monitores mod. spot sistema side fill (l+r),
microfones (quantidade necessária), pedestais, direct box (quantidade
necessária) amplificadores cabos e conexões; equipamento de
iluminação: 24 refletores par 64 (foco 5, foco 1), 02 minibruts (06
lâmpadas), 04 set lights (1000 w), 01 rack dimmer, 01 console
analógica de 12 canais, cabos e conexões.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 3.450,00
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Lote: 07
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 06, para atender bandas
de grande porte, dependendo do rider solicitado pela contratada.
sistema de sonorização de grande porte: 24 caixas acústicas de
subgrave, 24 caixas acústicas line array amplificadas para médias e
altas frequências, 08 potências 10000 watts rms, 08 potências 5000
watts rms, 04 potências 3000 watts rms, 02 processador digital com
04 entradas e 08 saídas, 04 caixas acústicas de subgrave para o side
fill, 04 caixas acústicas para médias e altas frequências para o side
fill, 02 potências 10000 watts rms para o side fill, 02 potências 5000
watts rms para o side fill, 02 potências 3000 watts rms para o side fill,
02 processadores digitais para o side fill, 02 consoles digitais p.a. e
monitor, 01 console digital de 64 canais para o p.a., 01 console digital
de 64 canais de entrada e 24 saídas individuais para os monitores,
01 sistema de intercomunicação entre os consoles, 16 qualizadores
analógicos de 31 bandas estéreos, 06 efeitos digitais, 32 canais de
compressores, 32 canais de gate, 08 potências 2000 watts rms para os
monitores, 20 monitores de duas vias; torres de delay: 03 torres de delay,
contendo cada uma 08 caixas igual ao sistema do p.a.; line arrray com
respectivos amplificadores e periféricos: 02 amplificadores fender the
twin, twin reverb (deville ou deluxe), 02 amplificadores marshall jcm
900, 100watts, com 02 caixas 4x12 marshal, 02 amplificadores para
contrabaixo, ampeg svt iv pro amp com 02 caixas 8x10 ampeg classic
ou galien krueger gk 800 com 02 caixas 8x10 gk, 02 baterias acústicas
completas tama, pearl ou dw, 30 microfones boom para coral com
1000 vozes, 06 microfones sem-fio shure beta 58 com transmissão
em uhf, 02 microfones shure beta 52, 10 microfones shure sm 57, 12
microfones shure sm 58 para voz dinâmico cardióide, 06 microfones
shure sm 98, 03 microfones akg c460, 02 microfones akg c414, 02
microfones akg c480, 04 head set, 02 lapelas de violão, 06 earphone
shure psm 400, 30 praticáveis, 90 pedestais, 01 multicabo 64 vias, 72
microfones (16 hipercardióides, 16 supercardióides, 08 shotgun, 04
pzm, 08 para a bateria acústica, 12 hipercardióides e 08 com garras
para metais), 12 direct box, 01 mainpower de 5000 watts, 01 kit de
cabos para interligar o sistema, 01 aparelho de cd, 01 aparelho de
md, 01 aparelho de tape deck, 01 kit para dj (02 pick-ups, 02 cdj
e 01 mixer compatível); equipe: 03 técnicos de som, 01 auxiliar e
carregadores. sistema de cdj mais periféricos necessários para serviço
de dj e todo cabeamento necessário para este pacote, incluindo:
transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro e
responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. iluminação:
locação diária de sistema de iluminação de grande porte: 120 canhões
par 64 focos 1, 2 e 5, 12 módulos de dimmer digitais de 12 canais, 01
mesa controladora digital de 48 canais dmx 512, 24 movies heads spot
1200, 18 moving heads wash 575, 18 moving beem, 16 ribalta led, 24
par led 3 w 18 elipsoidais, 18 pc de 1000 watts, 18 fresnel de 1000
watts, 12 set lites de 1000 watts, 12 colortran de 500 watts, 03 canhões
seguidores de 1200 watts, 12 minibrutts de 06 lâmpadas, 01 kit de

cabos para o sistema, 186 metros lineares de treliças de alumínio q 50,
16 talhas com capacidade de carga de 01 tonelada cada, 02 técnicos de
luz, 03 operadores de canhão seguidor, 04 auxiliares.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 15.000,00
Ata de Registro de Preços n.º 164/2020
Empresa: SELT – SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES
TEMPORÁRIAS EIRELI.
Lote: 01
Descrição: Canhão seguidor com mesa de comando acoplada ao
aparelho, lâmpada HMI 1.200w, voltagem 220 v, consumo 1.500 W,
efeito strobo de 1 a 10 flash/segundo, disco com 5 cores mais branco,
íris motorizada, supercoolers de resfriamento.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 450,00
Lote: 08
Descrição: Estrutura metálica de alumínio box truss Q25. Estrutura e
iluminação de palco – média (específico para teatros, bandas e eventos
em geral) estruturas q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho
aproximado de 8 m de frente x 4 m de altura, contendo 20 metros
de treliças, com peças de 1 m, 2 m, 3 m, ½ m, 2 talhas, 2 sleves,
2 paus de carga, 2 bases, kit segurança, montagem conforme local.
iluminação com 16 refletores par 64 led, com, no mínimo 3 watts de
potência cada, 04 mooving heads 575, 01 mesa dmx, 02 elipsoidais
com gelatinas, 01 máquina de fumaça.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 2.799,00
Lote: 09
Descrição: Estrutura metálica de alumínio box truss Q30. Estrutura
e iluminação de palco para shows grandes (específico para shows
de grande porte) estruturas q30 de alumínio, formato em quadrado
com tamanho de 10 m de frente x 8 m de profundidade x 5 de altura,
contendo: 52 metros de treliças com peças de 1 m, 2 m, 3 m, ½ m,
4 talhas 4 sleves, 4 paus de carga 2 bases, kit segurança, montagem
conforme local. iluminação com 16 mooving heads 575, 02 strobos
atômicos ou similar, 36 refletores com lâmpada par 64, 16 refletores
par led, com no mínimo 6 watts cada; 01 mesa de iluminação avolites
pérola 2010 ou similar, 02 máquinas de fumaça 2000watts com
ventilados, 1 canhão seguidor, 4 ribalta led sgm e 04 minibrutts.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 4.500,00
Lote: 12
Descrição: Gerador silencioso 200 KVA: gerador silencioso 200kva,
diesel, trifásico, tensão nominal 100/110/115/120/127/200/220/230/2
40 VAC, 60 HZ de frequência
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 1.491,00
Lote: 21
Descrição: Pirâmide cor branca 10 x 10 x 3,50 m: lonas, sem manchas,
com fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha
quando locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 1.190,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, aos 23 dias do mês de
Junho de 2020.
Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações
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160 ou similar, 02 spx 990 yamaha, 01 md rec, 01 cd player, p.a.
compatível com local de show (até 5000 pessoas); monitor: console
importado de boa qualidade com no mínimo dois paramétricos e
no mínimo 08 auxiliares pré fader – referência sm, 20 soundcraft;
periféricos 04 equalizadores klark teknik dn 360 ou similar, 02
compressores dbx 160, 01 spx 990 yamaha; monitores: clair brothers
am 12, eaw, microfone shure sm 58 sem fio, microfone shure sm
58 com fio, direct box, sub de bateria; - obs.: esses itens devem ser
fornecidos em número compatível com o rider apresentado pela
contratada. luz: 36 par, gelatinas de acordo com rider de iluminação
solicitado, 09 elipsoidal, 02 minibrutes (com 06 lâmpadas cada), 12
pc, 02 máquinas de fumaça (com auxílio de ventiladores), mesa e
módulo dimmer compatível para o rider retromencionado, 04 canhões
movies (com mesa digital) e 01 canhão seguidor.
Unidade: SV
Valor Unitário: R$ 9.500,00

A não quitação do débito implicará no ajuizamento ou protesto extrajudicial do mesmo. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente na Divisão de Relacionamento com o Contribuinte, no
prédio sede da Prefeitura, sito à Avenida da Saudade, n.º 252 – centro, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 16:00 h, ou ainda, solicitação de parcelamento através da plataforma digital Atibaia sem
papel: https://atibaia.1doc.com.br/atendimento.
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1doc/Fiscalização 236/2020
1doc/Fiscalização 12/2020
1doc/Fiscalização 1456/2020
1doc/Fiscalização 299/2019
1doc/Fiscalização 133/2020
1doc/Fiscalização 31/2020
1doc/Fiscalização 410/2020
1doc/Fiscalização 22/2019
1doc / Fiscalização 957/2020
1doc/Fiscalização 89/2020
1doc/Fiscalização 157/2019
1doc/Fiscalização 631/2020
1doc/Fiscalização 397/2019
1 doc / Memorando 2305/2020
1 doc/Fiscalização 367/2019

Atos do Poder Executivo

Endereço
Alameda Itu, 147-Atibaia-São Paulo
Avenida Irere, 1922-São Paulo - São Paulo
Rua Pedro Pinheiro, 322-Atibaia-São Paulo
Avenida Estilac Leal, 160-apto 122A-Guarulhos-São Paulo
Rua Joaquim da Silva,37-apto 02-Sorocaba-São Paulo
Avenida Jeronimo de Camargo, 15-Atibaia-São Paulo
Avenida dos Bandeirantes, 232-Atibaia-São Paulo
Rua Pedro Salgado, 319-Atibaia-São Paulo
Rua Carlos Flores,264-apto 802-Bento Gonçalves-R.G.Sul
Rua Florida, 1970-São Paulo-São Paulo
Rua das Rafias, 35-Atibaia-São Paulo
Rua Lirio, 11-Atibaia-São Paulo
Rua Santa Rita de Cassia, 116-sala 01-Guarulhos-São Paulo
Rua Otavio Passos, 138-Atibaia-São Paulo
Rua Ercilia Velardo Luongo, 175-São Paulo-São Paulo
Rua Franca Pinto,238-Atibaia-São Paulo
Rua Barão de Santa Eulalia,350-ap.10-São Paulo-São Paulo
Rua Bento Santana Branco,316-Bady Bassit-São Paulo
Rua das Lantanas, 305-Atibaia-São Paulo
Avenida Waldemar Bastos Buhler, 71-Atibaia-São Paulo
Rua Juvencio Maciel da Fonseca,216-Atibaia-São Paulo
Rua Otavio Passos, 138-Atibaia-São Paulo
Rua Arco Iris, 170-Atibaia-São Paulo
Rua Inhandui,02-São Paulo-São Paulo
Rua das Camélias, 169-Atibaia-São Paulo
Rua Manoel José Neto,, 85-Atibaia-São Paulo
Estrada do Sabão, 1403-bc 03-apto 121-São Paulo-São Paulo
Avenida Plutão, 896-Carapicuiba-São Paulo
Rua Persio de Queiroz Filho, 126-São Vicente-São Paulo
Rua Santa Anesia, 561-casa 03-São Paulo-São Paulo
Avenida Portugal, 277-apto 153-São Paulo-São Paulo
Rua Luis Felipe, 13-Guarulhos-São Paulo
Rua Macauba, 70-casa 01-Atibaia-São Paulo
Alameda Prof.Lucas N. Garcez, 3520-Atibaia-São Paulo
Avenida Horacio Neto, 1029-casa 09-Atibaia-São Paulo

Secretaria de Planejamento e Finanças

Nome
Alcides Pinto de Lima
Aldo Grecco
Alvinópolis Empreend.Imob.S/C Ltda
Anna Huber - Espólio
Antonio Amaral
Caio Leandro Lopes Oliveira
Campo Grande Eng.Empreend. Ltda
Carlos Bussi Carrasco
Carlos Eduardo Pinheiro Gaeta
Claro S/A
Daniel Bello Paula
Decio Dabrius-Espólio
Domingos Sales Eireli
Durvalina Alves Marcondes Quelu
Edvandro Soares de Sousa
Felipe Aparecido de Souza
Frederick Wassef
Greenday Const. E Adm.Eirelli EPP
Izadi Brito Ferreira
Jeferson de Araujo Cecilia
João Donizetti Benedito
José Carlos Marcondes Quelu
Laercio José do Nascimento
Leda Cristina Prates Vicenzetto
LMG Incorporação e Construção Ltda
Luiz Carlos Pereira-Espólio
Manoel Salvador Cerqueira
Maria Elenilda Franco Basilio
Matheus Freitas dos Anjos
Moufid Greige-Espólio
Reynaldo Marino
Shirlo Batista -Espólio
Sirlei Santos Barbosa
Stephaine Imoveis Ltda
Yuri Hayashida

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 260 do Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 280/98 e
alterações, NOTIFICA aos autuados abaixo, que os Autos de Infração e Multa foram cadastrados na Dívida Ativa do Município, para cobrança administrativa/amigável:
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Edital de Notificação de Cobrança Amigável
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NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura da Estância de Atibaia, através da sua Divisão da Dívida
Ativa do Município, nos termos do artigo 260 e 261 do Código
Tributário Municipal, notifica V.Sª, em atenção ao processo acima
referente ao cancelamento da inscrição fiscal nº 50.118, com data de
encerramento em 04/10/2018.
Informamos que há débito tributário oriundo de ISS e/ou Taxas do
exercício de 2018 no montante de 07/09 avos, incidente na referida
inscrição fiscal, que poderá ser objeto de parcelamento conforme
disposto no artigo 192 do Código Tributário Municipal, observando
ainda que, para pagamento a vista, poderá ser concedido 10% de
desconto.
Fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
publicação deste edital para as providências necessárias.
Caso não ocorra o pagamento a vista ou parcelamento, serão adotadas
as providências cabíveis.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se
façam necessários através dos telefones (11) 4414-2155- 4414-2069,
ou diretamente na Divisão de Relacionamento com o Contribuinte- na
Avenida da Saudade, nº 252- centro.
Soraia Bueno Ruiz
Assistente Especial em Serviços de Gestão
José Benedito Gonçalves
Divisão da Divida Ativa do Município

EVALDO CORREA
Proc. nº 26.091/18
NOTIFICAÇÃO
Vimos pela presente NOTIFICAR V.Sª. em atenção ao protocolado nº
27.145/2018, juntado ao processo acima solicitando cancelamento do
Auto de Infração e Multa referente ao exercício de 2018, incidente na
inscrição fiscal nº 22.053.
Temos a informar que seu pedido foi devidamente analisado e
INDEFERIDO.
Assim, informamos que a multa encontra-se cadastrada na Dívida
Ativa do Município, no qual poderá ser objeto de parcelamento
conforme disposto no artigo 192 do Código Tributário Municipal,
observando ainda que, para pagamento a vista, poderá ser concedido
10% de desconto.
Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do
recebimento desta, para manifestação.
Caso não ocorra o pagamento a vista ou parcelamento, serão adotadas
as providências cabíveis.
Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos pelos
telefones (11) 4414-2155, 4414-2069, 4414-2060, ou diretamente
na Divisão de Relacionamento com o Contribuinte da Prefeitura, na
Avenida da Saudade, nº 252- centro.
Soraia Bueno Ruiz
Assistente Especial em Serviços de Gestão
José Benedito Gonçalves
Divisão da Divida Ativa do Município
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A não quitação do débito implicará no ajuizamento ou protesto extrajudicial do mesmo. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente na Divisão de Relacionamento com o Contribuinte, no
prédio sede da Prefeitura, sito à Avenida da Saudade, n.º 252 – centro de Atibaia, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 16:00 h.

Atenção:

Origem / Processo Adm.
1doc/ Memorando 23516/2020
1doc/Protocolo 13955/2020
1doc/Protocolo 1142/2020
Endereço
Rua Capitão João Alves do Amaral, 181-Atibaia-São Paulo
Avenida Nicolau Cesarino,422-Extrema-Minas Gerais
Alameda João de Barro, 55-Atibaia-São Paulo
Nome
Benedita Aparecida da Cunha Oliveira
BRZ Empreendimentos e Construções S/A
Renata Correia da Silva

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 260 do Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº
280/98 e alterações, NOTIFICA aos contribuintes abaixo, que encontram-se cadastrados na Dívida Ativa do Município, para cobrança administrativa/amigável os seguintes débitos diversos:

DIEGO CAPELLO LAGO
Proc: nº 12.325/2019
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Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

Prefeitura da Estância de Atibaia
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria n° 134/19
(Exercício 2019)
Custo do projeto: R$ 385.012,60 (trezentos e oitenta e cinco mil e doze reais e sessenta centavos)
Local de realização do projeto: Parque Natural Municipal da Grota Funda - Atibaia/SP
Data de assinatura do TP: 18/11/2019
Início do projeto: 18/11/2019
Término: 18/11/2020

Resultados alcançados:
- ocupação do espaço e manutenção do sistema de alarmes no Centro de Apoio ao Visitante do
Parque, impedindo ações de vandalismo, roubos e depredação do patrimônio público;
- redução das invasões e entradas não autorizadas no Parque;
- registro da visitação;
- manejo de trechos de trilhas do Parque, tornando-as com condições favoráveis de visitação;
- recuperação de trechos de cursos d´água existentes no Parque;
- estudantes atendidos pelas ações de educação ambiental do projeto;
- biodiversidade, recursos naturais e patrimônio histórico-cultural do Parque protegidos através de
estratégias de sensibilização, fiscalização e prevenção de incêndios florestais;
- desenvolvimento de ações de fiscalização e prevenção de incêndios florestais no Parque e seu
entorno;
- publicação de matéria nos meios de comunicação;
- relatórios técnico e financeiro comprovando adequadamente a execução do projeto.
Custos de Implementação do Projeto
Categorias de despesa

Previsto

Realizado

Diferença

Bens permanentes

R$ 23.012,83

0,00

R$ 23.012,83

Materiais de consumo

R$ 46.101,29

R$ 2.683,00

R$ 43.418,29

Serviços Pessoa Física

R$ 146.719,68

0,00

R$ 146.719,68

Serviços Pessoa Jurídica

R$ 169.178,80

R$ 12.776,64

R$ 156.402,16

TOTAIS

R$ 385.012,60

R$ 15.459,64

R$ 369.552,96

Nome da OSCIP: Associação Serra do Itapetinga Movimento Pela Biodiversidade e Organização
dos Setores Ecológicos
Endereço: Rua João Pires, n° 947
Cidade: Atibaia
UF: SP
CEP: 12940-500
Tel.: 96425-3931
E-mail: simbiose2017@gmail.com
Nome do responsável pelo projeto: Vinícius Gaburro De Zorzi
Cargo / Função: Diretor Presidente
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Objetivos do projeto:
Promover a conservação participativa da natureza e do patrimônio histórico-cultural do Parque
Natural Municipal da Grota Funda para recuperar áreas degradadas, valorizar os serviços
ecossistêmicos prestados e gerar benefícios à sociedade.
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Multas de Infração de Trânsito Processadas
Item

Quantidade
1

4579

R$ 870.270,00

4.579

R$ 870.270,00

TOTAIS

Valor Estimado

Faturamento do Mês

Item

Valor Bruto

Valor Liquido

Valor Funset

Tarifas Bancárias
1

R$ 416.517,50

R$ 393.885,17

R$ 20.825,87

R$ 1.806,46

Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano

Mês: Março / 2020

R$ 705.185,65

3.906

R$ 705.185,65

TOTAIS

Valor Estimado

Faturamento do Mês
Item

Valor Bruto

Valor Liquido

Valor Funset

Tarifas Bancárias

1

R$ 275.014,49

R$ 260.616,93

R$ 13.750,72

R$ 646,84
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ATIBAIA–
SP
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0199.0000906/2020
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do
patrimônio público e social, da moralidade e eficiência administrativas,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma
do artigo 127, caput, e artigo 129, inciso III, ambos da Constituição
da República, bem como do artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei
8.625/93;
CONSIDERANDO a relevância e a magnitude das atribuições
conferidas ao Ministério Público no tocante à defesa do patrimônio
público, por força do artigo 129, inciso III, da Constituição da
República e das disposições da Lei 7.347/85;
CONSIDERANDO que a recomendação é instrumento destinado à
orientação de órgãos públicos ou privados, para que sejam cumpridas
normas relativas a direitos e deveres assegurados ou decorrentes das
Constituições Federal e Estadual e serviços de relevância pública e
social;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração
Pública e de seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade,
a moralidade, a publicidade e a eficiência;
CONSIDERANDO que compete aos municípios organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local (artigo 30, inciso V, da Constituição da
República);
CONSIDERANDO que a iluminação pública constitui serviço público
que tem por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros
públicos, de forma periódica, contínua ou eventual (Art. 2º, inciso
XXXIX, da REN-ANEEL 414/2010);
CONSIDERANDO que os Municípios e o Distrito Federal podem
instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do
serviço de iluminação pública – CIP ou COSIP, observado o disposto
no art. 150, I e III(artigo 149-A da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que segundo o parágrafo único do artigo 149-A
da Constituição Federal, é facultada a cobrança da contribuição na
fatura de consumo de energia elétrica;

Procuradoria Federal da ANEEL nº 00322/2016/PFANEEL/PGF/
AGU, de 27/06/2016,SIC nº 48554.001545/2016-79);
CONSIDERANDO que a prática do expediente conhecido
como “encontro de contas”, consistente na compensação dos
créditos tributários arrecadados com a CIP/COSIP pela empresa
concessionária, mediante retenção de valores correspondentes aos
custos do serviço de iluminação pública, se realizado sem previsão
legal e sem observância de uma série de requisitos, representa afronta
a dispositivos de direito financeiro e orçamentário, especialmente os
arts. 62 a 64 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e o art. 5º da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993, podendo resultar prejuízos ao erário e caracterizar ato
de improbidade administrativa (Parecer da Procuradoria Federal da
ANEEL nº 00279/2016/PFANEEL/PGF/AGU, de 03/06/2016,SIC nº
48536.003300/2016-02);
CONSIDERANDO que, segundo informações colhidas pelo
Ministério Público junto à Prefeitura local há indícios da prática
do referido expediente, pois diante dos documentos encaminhados,
no sistema de aferição e controle dos recursos despendidos pela
municipalidade com consumo de energia elétrica destinada à
iluminação pública, o valor das faturas mensais tem sido fixado de
maneira unilateral pela empresa concessionária, sem que, para tanto,
sejam utilizados equipamentos para medição do consumo real de
energia nos espaços públicos onde tal medição é possível, ou, no caso
de impossibilidade, não apontados parâmetros objetivos e claros para
determinação/estimativa do consumo mensal, consoante orientações
técnicas/normativas fornecidas pela ANEEL1.
CONSIDERANDO que tendo o Município de Atibaia implantado
a CIP/COSIP por meio da Lei Municipal 522/06, modificada pela
LC 706/15, que instituiu a Contribuição para Custeio dos Serviços
de Iluminação Pública em Atibaia, bem como instituído a empresa
concessionária Elektro como substituta tributária para arrecadação
do referido tributo, e tendo o Ministério Público constatado que a
concessionária de energia elétrica Elektro pode estar se utilizando
do expediente conhecido como “encontro de contas”, sem que exista
autorização legislativa para tanto, situação esta que, além de ilegal,
pode resultar prejuízos ao erário, conforme acima exposto;
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO resolve,
sem prejuízo de outras providências administrativas ou judiciais
para a apuração de eventuais responsabilidades civis, criminais e
administrativas dos agentes públicos e agentes privados envolvidos
em tais fatos, expedir a presente:
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ao SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ATIBAIA para que adote
as seguintes providências:

CONSIDERANDO que uma vez exercida esta faculdade pelos
Municípios de forma legítima, não pode a concessionária de
distribuição se opor (Parecer da Procuradoria Federal da ANEEL
nº 0580/2013/PGE-ANEEL/PGF/AGU, de 26/11/2013,SIC nº
48.516.006268/2013-00);

1. Notifique a empresa concessionária de distribuição de energia
elétrica para que cesse imediatamente eventual prática do expediente
conhecido como “encontro de contas”, até que tal prática seja prevista
e autorizada por lei municipal, bem como devidamente regulamentada,
devendo os valores arrecadados da CIP/COSIP ser imediatamente e
integralmente repassados aos cofres públicos municipais;

CONSIDERANDO que as empresas concessionárias do serviço de
distribuição de energia elétrica e de iluminação pública podem ser
constituídas como responsáveis tributárias pela arrecadação da CIP
(ou COSIP), pois possuem um liame jurídico com o fato gerador
deste tributo, que é o fato da cobrança ser realizada por meio da fatura
de energia, podendo ser eleitas como substitutas tributárias da CIP/
COSIP caso os detentores da competência tributária assim determinem
em lei (TJ/SP: Rec.Apelação 1005388-05.2015.8.26.0562;Parecer da

2. Havendo interesse pelo município, adote as providências necessárias
para alteração da Lei Municipal que instituiu a CIP/COSIP e sua
regulamentação, de forma a permitir especificamente a compensação
tributária tratada nesta Recomendação, cuidando para que, neste caso,
sejam integralmente observadas as normas de direito financeiro/
orçamentário acima mencionadas, fazendo cessar, ao mesmo tempo,
qualquer autorização eventualmente concedida para firmar contrato
(ou convênio) para esta arrecadação;
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Secretaria de Justiça
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O Sr. LEONARDO FUCHIUE RAMOS PINTO, portador da
cédula de identidade RG nº 40.413.184-0 e inscrito no CPF/MF sob
o nº 391.209.768-28, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de
Gabinete de Secretaria, na Secretaria de Justiça, a partir de 25 de
junho de 2020.
Publique-se
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 23 de junho de 2020.

3. Designe servidor e/ou equipe de servidores para desempenhar
as funções de aferição, controle e fiscalização quanto à liberação
(autorização) para pagamento das faturas de energia elétrica relativas à
iluminação pública, solicitando junto à concessionária de distribuição
a memória de cálculo com a composição para apuração do consumo
efetuado por estimativa de todas as unidades consumidoras que se
encontrem sem medição;
Para o cumprimento das providências ora recomendadas, o
Ministério Público de SP fixa o prazo de 30 dias, a contar da data
de recebimento da presente Recomendação, cabendo ao senhor
Prefeito o encaminhamento de documentos que demonstrem o cabal
atendimento do quanto contido neste documento, nos termos do artigo
8º, II e § 3º, da Lei Complementar nº 75/93.
Deverá ainda o senhor Prefeito conferir ampla publicidade à presente
Recomendação, publicando-a nos instrumentos de divulgação dos atos
oficiais da Prefeitura Municipal e na imprensa local, comprovandose tais providências perante esta Promotoria no mesmo prazo acima
assinalado.
Fica, por fim, desde logo consignado que, em caso de não acatamento
desta Recomendação, o Ministério Público adotará as medidas legais
e judiciais necessárias a fim de assegurar a sua implementação,
inclusive através do ajuizamento da ação civil pública cabível,
precipuamente para respeito aos princípios constitucionais que
norteiam a Administração Pública (art. 37, da Constituição Federal),
tudo sem prejuízo da continuidade das diligências para eventual
comprovação de atos de improbidade administrativa, o que se dará no
âmbito de competente Inquérito Civil.

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 1.829/2020-SRH
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c.
art. 101, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, e
Considerando o regime especial de contratação para os cargos de
livre provimento em comissão, instituído pela Lei Complementar nº
799, de 22 de março de 2019, resolve
NOMEAR
O Sr. CRISTIAN FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA, portador
da cédula de identidade RG nº 50.407.777-6 e inscrito no CPF/MF sob
o nº 415.501.798-96, para ocupar o cargo em comissão de Diretor do
Departamento de Manutenção, na Secretaria de Serviços, a partir
de 25 de junho de 2020.
Publique-se
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 23 de junho de 2020.

ATIBAIA, 1 de junho de 2020.
- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
REGINA BÁRBARA MURAD LOUZADA
Promotora de Justiça

PORTARIA Nº 1.830/2020-SRH

Secretaria de Recursos Humanos

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

PORTARIA Nº 1.828/2020-SRH
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c.
art. 101, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, e
Considerando o regime especial de contratação para os cargos de
livre provimento em comissão, instituído pela Lei Complementar nº
799, de 22 de março de 2019, resolve
NOMEAR

Considerando o regime especial de contratação para os cargos de
livre provimento em comissão, instituído pela Lei Complementar nº
799, de 22 de março de 2019, resolve
NOMEAR
O Sr. NAZARENO ANTONIO PINIANO, portador da cédula
de identidade RG nº 4.263.099-X e inscrito no CPF/MF sob o nº
374.858.228-53, para ocupar o cargo em comissão de Coordenador
Especial de Solidariedade, na Chefia de Gabinete do Prefeito, a partir
de 25 de junho de 2020, derrogando-se o acúmulo de interinidade
tratado pela Portaria nº 1.784/2020-SRH e mantendo-se os demais
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2.1) Em sendo utilizada a faculdade contida neste item, atentar
para que o projeto de lei modificativo preveja e estabeleça prazo
máximo para que a concessionária, na qualidade de sujeito passivo
da obrigação, recolha o tributo aos cofres públicos municipais, sob
pena de incidência de juros e multa, bem como para que a retenção de
valores pela concessionária somente seja feita após prévia e expressa
autorização do agente público responsável pelo setor/departamento
financeiro;
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efeitos.

centavos), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do
Executivo:

Publique-se

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 1.831/2020-SRH
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c.
art. 101, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, e
Considerando o regime especial de contratação para os cargos de
livre provimento em comissão, instituído pela Lei Complementar nº
799, de 22 de março de 2019, resolve
NOMEAR

23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE RECURSOS
HUMANOS
2134 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE RECURSOS HUMANOS
599 - 23.101.04.128.0059.2.134.319094.01.1100000.......R$ 9.649,50
26 SECRETARIA DE TURISMO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE TURISMO
2169 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE TURISMO
749 - 26.101.23.695.0068.2.169.339030.01.1100000..........R$ 500,00
Art. 2º – O valor do presente crédito será coberto com recurso
proveniente da anulação das seguintes dotações orçamentárias do
Executivo:
21 SECRETARIA DE SERVIÇOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS
2131 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS
574 - 21.101.15.451.0057.2.131.319016.01.1100000.......R$ 9.649,50

A Sra. TATIANA RAMIL ZAFONATTO BUENO, portadora da
cédula de identidade RG nº 24.895.994-3 e inscrita no CPF/MF sob o
nº 292.886.568-39, para ocupar o cargo em comissão de Assessor do
Gabinete do Prefeito, a partir de 25 de junho de 2020.

26 SECRETARIA DE TURISMO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE TURISMO
2171 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS
TURÍSTICOS
760 - 26.101.23.695.0069.2.171.339039.01.1100000..........R$ 500,00

Publique-se

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da
Cidadania”, aos 23 de junho de 2020.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA
CIDADANIA” aos 23 de junho de 2020.

- Saulo Pedroso de Souza PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Adauto Batista de Oliveira
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Secretaria de Governo

Ricardo Henrique Freire Vieira
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS

Memorando nº 25.655/2020
D E C R E T O N° 9.220
de 23 de junho de 2020
Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
10.149,50 (dez mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta
centavos).

Carlos Américo Barbosa da Rocha
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

Bruno Perrota Leal
SECRETÁRIO DE TURISMO
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

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.

Luiz Benedito Roberto Toricelli
SECRETÁRIO DE GOVERNO INTERINO

D E C R E TA
Art.1º – Fica aberto na Divisão de Controladoria da Secretaria de
Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, crédito
de R$ 10.149,50 (dez mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta

Memorando nº 18.915/2020
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Dispõe sobre a composição e as atribuições da Comissão de Avaliação
de Bens Imóveis do Município e Cálculo do Valor Locatício de
Imóveis, e dá outras providências.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX da Lei Orgânica
do Município,
D E C R E TA
Art. 1º Fica criada a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do
Município e Cálculo do Valor Locatício de Imóveis, órgão consultivo
e deliberativo, de assessoramento ao Poder Executivo Municipal.
Art. 2º A Comissão será integrada por 08 (oito) membros, nomeados
pelo Prefeito Municipal, sendo:
I - 01 (um) representante da Secretaria de Planejamento e Finanças;
II - 01 (um) representante da Secretaria de Obras Públicas;
III - 02 (dois) representantes da Secretaria de Administração;
IV - 01 (um) representante da Secretaria de Mobilidade e Planejamento
Urbano, devendo ser engenheiro ou arquiteto;
V - 01 (um) representante da Procuradoria-Geral do Município;
VI - 01 (um) representante da Secretaria de Governo;
VII - 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico.

VII - sugerir medidas, com os subsídios necessários, para a apreciação
do Prefeito Municipal, inclusive sobre a contratação de perícias e
laudos que entenderem necessários;
VIII - assessorar sempre que necessário, ao Prefeito Municipal;
IX - desempenhar outras atividades correlatas.
Parágrafo único. Para a contratação de peritos, com notória
especialização, e corretores para a elaboração de laudos e/ou perícias,
a Prefeitura poderá contratar profissionais através de credenciamento,
observando o procedimento adequado.
Art. 5º A Comissão, de que trata este Decreto, deverá elaborar “Laudo
de Avaliação”, o qual será assinado pelos membros que participaram
da avaliação e anexado ao respectivo processo administrativo, por
despacho do presidente, para posterior deliberação do Prefeito
Municipal.
Art. 6º O mandato dos membros da Comissão será de 02 (dois) ano,
permitida a recondução por igual período.
Art. 7º As funções de membros da Comissão não serão remuneradas,
sendo consideradas de serviço público relevante.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 5.435, de 08 de janeiro de 2008.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA “FÓRUM DA
CIDADANIA”, 23 de junho de 2020.

Parágrafo único. A comissão terá, dentre seus membros, um
presidente e um vice-presidente, para a coordenação dos trabalhos.
Art. 3º Cada avaliação ou arbitramento deverá contar com a presença
e assinatura de, no mínimo, 04 (quatro) membros da Comissão,
dentre os quais o presidente e, na ausência ou impedimento deste,
obrigatoriamente, do vice-presidente.
§ 1º Os membros da Comissão reunir-se-ão, ordinariamente, uma vez
por mês, salvo dispensa devidamente motivada pelo presidente em
caso de inexistência de matéria a ser deliberada.
§ 2º Por iniciativa do Prefeito Municipal, do presidente da Comissão
ou de, no mínimo, 04 (quatro) membros, serão convocadas, com
ao menos um dia de antecedência, tantas reuniões quantas forem
necessárias para a deliberação de assuntos da competência da
Comissão.
§ 3º As deliberações serão tomadas por maioria simples, observado
o quorum mínimo de instalação, competindo ao presidente o voto de
desempate, quando necessário.
Art. 4º São atribuições da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do
Município e Cálculo do Valor Locatício de Imóveis:
I - avaliar os imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal,
passíveis de alienação, doação ou permuta;
II - avaliar os imóveis particulares para fins de aquisição, locação,
comodato ou desapropriação;
III - avaliar as áreas urbanas remanescentes de obra pública ou
resultante de modificação de alinhamento;
IV - verificar a compatibilidade do valor locatício pretendido pelo
proprietário em relação ao mercado imobiliário local, tratando-se
de locação, arrendamento ou comodato de imóveis particulares pelo
Poder Público, bem como em suas revisões, em caso de omissão de
contrato;
V - avaliar os bens públicos em geral, passíveis de licitação, permuta
ou doação a entidades de assistência social;
VI - opinar quanto ao mérito, nos processos que lhes forem submetidos,
sobre a matéria objeto deste Decreto;

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Jairo de Oliveira Bueno
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Publicada e Arquivada na Secretaria de Governo, na data supra.

Luiz Benedito Roberto Toricelli
SECRETÁRIO DE GOVERNO INTERINO

Protocolo nº 14.824/2020
D E C R E T O Nº 9.222
de 23 de junho de 2020
Altera o Decreto nº 8.473, de 26 de fevereiro de 2018, que disciplina
o funcionamento do Sistema Municipal de Transporte Publico
classificado como Especial no Município de Atibaia, previsto na
Lei Complementar nº 306, de 09 de dezembro de 1999.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 73
da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o inciso VII do artigo 11 do Decreto nº 8.473, de
26 de fevereiro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11……………………………..........................…………………
(….)
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Art. 2º Fica acrescentado o §3º ao artigo 18 do Decreto nº 8.473, de
26 de fevereiro de 2018, com a seguinte redação:
“Art. 18 ………………….............................…………………………
§ 1º ……………………………................................…………………
§ 2º ……………………................................…………………………
§3º Não se aplica o disposto no §2º deste artigo durante o período
de suspensão das aulas escolares, devida a calamidade pública
decorrente da pandemia da Covid-19, sendo que neste caso o período
de renovação do alvará será de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
retorno das aulas escolares.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o §2º do artigo 11 do Decreto nº 8.473, de 26 de
fevereiro de 2018.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FORUM DA
CIDADANIA”, 23 de junho de 2020.

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

André Picoli Agatte
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO
URBANO

Considerando que a Associação dos Produtores de Flores e Plantas
Ornamentais de Atibaia e Região – Pró-Flor -, é a entidade estabelecida
no município com representatividade junto aos produtores de flores;
Considerando que dentre as atribuições do Poder Executivo, por
meio da Secretaria de Agricultura, desponta a de prestar assistência
técnica e extensão rural, mediante apoio aos produtores rurais na sua
produção e comercialização de seus produtos para a promoção do
desenvolvimento da agropecuária do município;
D E C R E TA
Art. 1º Fica instituído a Feira Permanente de Flores e Plantas
Ornamentais de Atibaia.
Parágrafo único. A feira deverá ser realizada mediante parceria
entre a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria
de Agricultura, e a Associação dos Produtores de Flores e Plantas
Ornamentais de Atibaia e Região – Pró-Flor – e apoio do Sindicato
Rural de Atibaia e Associação Hortolândia.
Art. 2º A administração da feira será de responsabilidade da
Associação Pró-Flor de Atibaia.
Art. 3º A feira será realizada aos sábados, no período das 10:00 às
17:00 horas, na Praça Santa Helena, Bairro Jardim Recreio Estoril.
Parágrafo único. Eventualmente poderão ser realizadas edições
especiais da feira, em locais e datas diferentes dos estabelecidos
no caput deste artigo, desde que previamente autorizado pela
administração municipal.
Art. 4º Poderão participar da feira os produtores rurais associados
à Associação Pró-Flor ou participantes de programas de promoção
agropecuária do município.

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

Luiz Benedito Roberto Toricelli
SECRETÁRIO DE GOVERNO INTERINO

Memorando nº 17.452/2020
D E C R E T O Nº 9.223
de 23 de junho de 2020
Dispõe sobre a criação da Feira Permanente de Flores e Plantas
Ornamentais.
O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da
Lei Orgânica do Município;
Considerando o disposto nos artigos 211 e 212 da Lei Orgânica do
Município da Estância de Atibaia;
Considerando que a produção de flores tem forte tradição no
município e, sendo fonte de renda, tem potencial para empregar um
grande número de pessoas;
Considerando que com a pandemia do vírus SARS-COVID-19
o mercado de flores foi severamente afetado, especialmente a
comercialização de plantas decorativas, face a restrição de atividades
comerciais e festivas;

Art. 5º Será permitida a comercialização de alimentos em barracas,
por instituições que promovam a agricultura, até o limite máximo de
10% do número de participantes.
Art. 6º Para a participação na feira, os produtores deverão:
I - fazer a inscrição junto à Associação Pró-Flor;
II - ter a inscrição aprovada pela Comissão Gestora da Feira;
III - assinar um termo de adesão junto à Associação Pró-Flor, que
deverá conter as regras de participação e a forma de rateio das
despesas da feira.
Art. 7º Fica constituída a Comissão Gestora da Feira, com os seguintes
membros:
I - um representante da Secretaria de Agricultura;
II - um representante da Associação Pró-Flor; e
III – um representante dos feirantes.
Parágrafo único. A comissão Gestora da Feira tem por atribuição
fiscalizar o funcionamento da feira e o cumprimento das regras pelos
participantes e decidir sobre a inclusão ou exclusão de participantes,
de acordo com as regras instituídas por este decreto e os termos de
adesão firmados com a Associação Pró-Flor.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA “FÓRUM DA
CIDADANIA”, 23 de junho de 2020.

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
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VII - possuir no máximo 13 (treze) anos de vida útil, a contar da data
de fabricação;
(…)
§1º …………………………………...........................……………….
§2º REVOGADO.
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Jorge Matsuda
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

VIII – REPRESENTANTES DOS DIRETORES DE ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL
a) Cláudia Roberta Colombo Cardoso – Titular
b) Cristiane Guarnieri do Amaral Rodrigues – Suplente

Publicada e Arquivada na Secretaria de Governo, na data supra.

Luiz Benedito Roberto Toricelli
SECRETÁRIO DE GOVERNO INTERINO

IX – REPRESENTANTES DO CONSELHO DE ESCOLA
a) Sheyla Carvalho Moço – Titular
b) Eliel Alves de Oliveira – Suplente
X – REPRESENTANTES DO CONSELHO DA JUVENTUDE
a) Luciano de Castro Nardini – Titular
b) Jese Cristina de Oliveira – Suplente

D E C R E T O Nº 9.224
de 23 de junho de 2020

XI – REPRESENTANTES DAS ESCOLAS PARTICULARES
a) Roberta Ferreira Grecco – Titular
b) Andrea Simone Silvestre – Suplente

Altera o artigo 1º do Decreto nº 8.582, de 11 de julho de 2018, que
nomeia os membros do Conselho Municipal de Educação, para o
mandato de 2018/2021.

XII – REPRESENTANTES DOS PROFESSORES OU DIRETORES
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL
a) Augusto Costa e Silva – Titular
b) Roberta da Silva Bonani – Suplente

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das
atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 73, inciso IX,
da Lei Orgânica do Município, c.c. artigo 2º e seu parágrafo 1º da Lei
Municipal nº 4.299, de 15 de maio de 2015,

XIII – REPRESENTANTES DOS SUPERVISORES DO ENSINO
MUNICIPAL
a) Maria Lúcia Cerbino Ferreira – Titular
b) Maria Aparecida Avelino Afonso – Suplente

D E C R E TA

XIV – REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
a) Rosa Helena Nunes da Silva – Titular
b) Joseti Aparecida da Silva Borges – Suplente

Art. 1º Fica alterado o artigo 1º do Decreto nº 8.582, de 11 de julho de
2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Ficam nomeados os membros que integrarão o Conselho
Municipal de Educação, nos termos previstos no artigo 2º da Lei
Municipal nº 4.299/15, que passa a contar com a seguinte composição:
I – REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
a) Eliane Doratiotto Endsfeldz – Titular;
b) Maria Lúcia Serrano – Suplente.
II – REPRESENTANTES DO ENSINO SUPERIOR:
a) Flávia Amaral Rezende – Titular;
b) Hilda Maria Cordeiro Barroso Braga – Suplente.
III – REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL MUNICIPAL
a) Diogo Soares de Assis – Titular;
b) Elen Cristine Romantini de Moraes – Suplente.
IV – REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DO ENSINO
INFANTIL MUNICIPAL
a) Marcela Camata Martinho Silva – Titular;
b) Cíntia Oliveira Costa – Suplente.
V - REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DO ENSINO
INFANTIL MUNICIPAL MODALIDADE CRECHE
a) Roberta Avanzi – Titular
b) Léa Roberta Campos Passos – Suplente
VI - REPRESENTANTES DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
MUNICIPAL
a) Francisco Carlos Alves – Titular
b) Cristiane Santos de Brites – Suplente

XV – REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
a) Simone Bacci – Titular
b) Cristiane Elvira Ferreira – Suplente
XVI – REPRESENTANTES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
a) Aparecida Fátima Santos – Titular
b) Ana Maria Netto – Suplente
XVII – REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
a) Cláudia Aparecida de Oliveira Generoso Fontes – Titular
b) Kátia Regina de Moraes – Suplente
XVIII – REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
a) Juliana Concepcion Moreno Castillo – Titular
b) Paula Regina Vitale Rios Tem – Suplente.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA
CIDADANIA”, 23 de junho de 2020.

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Márcia Aparecida Bernardes
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

VII – REPRESENTANTES DAS ENTIDADES SINDICAIS
a) Constâncio Christopher Aira Soria – Titular
b) Robson da Silva – Suplente

Luiz Benedito Roberto Toricelli
SECRETÁRIO DE GOVERNO INTERINO
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ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Período 16-06-2020 À 23-06-2020

1) REQUERIMENTO DE CADASTRO E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIA – LAUDO
TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEÍCULO – ALVARÁS SANITÁRIOS –
SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO DE 2020: DEFERIDOS

Proc.
Prot.
Razão Social
31510/2009 20600/2020 Distribuidora Serradura de
Produtos Alimenticios Ltda

CNPJ
11.054.453/0001-17

4637-1-07

COMÉRCIO ATACADISTA DE
CHOCOLATES, CONFEITOS,
BALAS, BOMBONS E
SEMELHANTES

20260/2020 20260/2020 CK de Oliveira Cafeteria

37.405.045/0001-56

5611-2/03

22464/2018 20358/2020 Ariane Cristina Gonçalves

30.792.937/0001-08

5611-2/03

38206/2012 19062/2020 Gelo Atibaia Indústria e
Comércio LTDA EPP
39703/2018 20398/2020 Jorge Arvelino Pereira

16.928.698/0001-40

1099-6/04

Lanchonete, casas de chá, de sucos e Alimentos
similares
Lanchonete, casas de chá, de sucos e Alimentos
similares
Fabricação de gelo comum
Alimentos

32.183.872/0001-29

4712-1/00

1539/2016

20420/2020 Churrascaria Skina Gaúcha
Ltda
5595/2002 20410/2020 Churrascaria G Bar Ltda
20423/2020 20423/2020 Pedro Lourenço Sobrinho

23.741.729/0001-14

5611-2/01

05.426.913/0001-98
35.238.287/0001-77

5611-2/01
4712-1/00

29151/2016 20461/2020 J. C. C. De Menezes
Lanchonete ME
20520/2020 20520/2020 Wilson de Oliveira

24.688.170/0001-79

5611-2/03

37.373.473/0001-44

5611-2/04

12181/2019 20548/2020 Maria Ilza de Oliveira

33.155.208/0001-39

5611-2/03

20590/2020 20590/2020 Renata de Oliveira Franco
20474/2020 20629/2020 Ponto Do peixe Frito Atibaia
LTDA
20643/2020 20643/2020 RF Alcantara Restaurante
Me
0063/95
20388/2020 Farmácia Magistral
Medicatrix Nature LTDA ME

32.011.638/0001-14
24.230.386/0001-96

20387/2020 Farmácia Magistral
Medicatrix Nature LTDA ME

Atividade

Área
Alimentos

Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios –
minimercados, mercearias e
armazéns
Restaurantes e similares

Alimentos

Alimentos
Alimentos

5611-2/01
5611-2/01

Restaurantes e similares
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios –
minimercados, mercearias e
armazéns
Lanchonete, casas de chá, de sucos e
similares
Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas,
sem entretenimento
Lanchonete, casas de chá, de sucos e
similares
Restaurantes e similares
Restaurantes e similares

29.180.511/0001-14

5611-2/01

Restaurantes e similares

Alimentos

62.173.547/0001-46

4771-7/02

Farmácia

62.173.547/0001-46

4771-7/01

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos sem manipulação de
fórmulas

Alimentos

Alimentos
Alimentos

Alimentos
Alimentos
Alimentos

Farmácia
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20390/2020 Farmácia Magistral
Medicatrix Nature LTDA ME

62.173.547/0001-46

4772-5/00

20389/2020 Farmácia Magistral
Medicatrix Nature LTDA ME
31534/2015 18981/2020 Unica Clinica de
Especialidades médicas Ltda
1038/2002 19028/2020 Unimagem Unidade de
Diagnóstico por imagem são
Francisco de Assis Ltda
1121/2000 19159/2020 Unimagem Unidade de
Diagnóstico por imagem são
Francisco de Assis Ltda
20918/2019 20628/2020 Cora Centro de Ortopedia e
Reabilitação Atibaia Ltda

62.173.547/0001-46

4771-7/03

22.601.315/0001-27

8630-5/03

66.073.503/0001-03

8640-2/06

66.073.503/0001-03

8640-2/05

12.755.371/0001-62

8630-5/02

4084/2006

20422/2020 Educação Estrelas Guias
Ltda Me
1952/1998 20518/2020 Patricia Ferreira de Souza
Carvalho
5357/2003 20758/2020 Pedro Paulo de Carvalho
Tavares Silva
13557/2016 20162/2020 Luciana Rodrigues Da Silva

08.202.824/0001-56

8511-2/00

Serviços de diagnóstico por imagem
com uso de radiação ionizante –
exceto tomografia
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames
complementares
Educação infantil - creches

150.358.138-19

8630-5/04

Atividade odontológica

047.026.736-45

8630-5/04

Atividade odontológica

15.220.415/0001-48

9602-5/01

20616/2020 20718/2020 Paula Alves

14.419.406/0001-18

9602-5/01

777.131.178-49

8690-9/04

Cabeleireiros, manicure, pedicure e
barbearia
Cabeleireiros, manicure, pedicure e
barbearia
Atividades de podologia

0063/95

42349/2020 20904/2020 Delfina de Souza
Nascimento

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene
pessoal
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos homeopáticos
Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas
Serviços de ressonância magnética

Farmácia

Farmácia
Medicina
Medicina

Medicina

Medicina

Medicina
Odontologi
a
Odontologi
a
Prestador
de Serviços
Prestador
de Serviços
Prestador
de Serviços

Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste documento.
Os referidos cadastros e laudos técnicos de avaliação deverão ser retirados pelos responsáveis ou representantes legais na Rua Bruno
Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Atibaia - Administração da Divisão de Vigilância Sanitária - e as licenças de
funcionamento sanitária no SIVISA CIDADÃO, e fixados nos respectivos Estabelecimentos em local visível ao público.

2) AUTOS DE INFRAÇÃO EXPEDIDOS

Prot. AI
F
1864/2020

AI

Razão Social/Nome do
Autuado
0096 Arthur de Albuquerque

Motivo

Não adotar medidas necessárias para a manutenção
de sua propriedade limpa e isenta de condições que
propiciem a proliferação de animais sinantrópicos.
F
0097 Jose Martiniano Bernardes Não adotar medidas necessárias para a manutenção
1867/2020
de sua propriedade limpa e isenta de condições que
propiciem a proliferação de animais sinantrópicos.
F
0099 Tania Rodrigues de Oliveira Não adotar medidas necessárias para a manutenção
1873/2020
de sua propriedade limpa e isenta de condições que

Legislação

Área

Artº 46 da Lei Complementar
652/2012.

Ambiental

Artº 46 da Lei Complementar
652/2012.

Ambiental

Artº 46 da Lei Complementar
652/2012.

Ambiental
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propiciem a proliferação de animais sinantrópicos.
Os documentos de recurso, defesa ou solicitação de prazo devem constar o número e a identificação do auto (ex: AIF + número, AIP +
número, NRM + número) e, para pessoa física, deve constar o nome completo e CPF. Para pessoa jurídica, deve constar a Razão Social e o
CNPJ.

Processo
F 1667/2020
F 1616/2020
F 1617/2020
F 1623/2020
F 1633/2020
F 1594/2020
F 1532/2020
F 1530/2020
1424/2020
1422/2020
M 4958/2020

Nome/Razão Social
Rubens Bogaert
Takashi Yamanaka
Shinobu Yamanaka
Daniel Souza Zan
Silvia Sara Castori de Oliveira
Paula Maria da Silva
Edmilson Barbosa de Almeida
Erminia Schiano Compra e Venda de Imóveis Próprios Eireli EPP
Mauricio Rabello
Valdir Consoli
Moldava Empreendimentos e Participações S/A

Nº do AIP

Tipo

Referente ao Auto de
Infração

Área

0106
0105
0104
0107
0108
0059
0060
0061
0062
0063
0064

AIPM
AIPM
AIPM
AIPM
AIPM
AIPM
AIPM
AIPM
AIPM
AIPM
AIPM

0092
0089
0090
0082
0084
0101
0072
0074
0068
0067
0071

Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

Os documentos de recurso, defesa ou solicitação de prazo devem constar o número e a identificação do auto (ex: AIF + número, AIP
+ número, NRM + número) e, para pessoa física, deve constar o nome completo e CPF. Para pessoa jurídica, deve constar a Razão
Social e o CNPJ.

4) NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA EXPEDIDAS

Nº de NRM

REF ao AIPM

Razão Social/Nome do Autuado

PROCESSO

ÁREA

0023

0103

Claudio Petrucci Binatti

311903/2020

Ambiental

0077
0076
0050

0056
0076
0057

Adriano Neves Marques
Agostinho Ferreira
Jose Mauro Nunes Soares

283050/2020
283050/2020
4680/2020

Ambiental
Ambiental
Ambiental

5) SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Área

Processo

Farmá

3723/20

Razão Social da Empresa/ Nome do Autuado

V.E. Indústria e Comércio de Brindes e Aromatizadores

Protocolo

Situação

3723/202

Indeferido
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3) AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE (Advertência, Multa, Interdição Parcial ou Total,
Cancelamento de Licença, Apreensão de Produtos, Interdição de Produtos Parcial ou Total, Inutilização de
Produtos, Apreensão de Equipamentos, Proibição de Propaganda, Suspensão de Venda e Cancelamento de
Registro)
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cia
Alimentos
Medicina
Medicina
Medicina
Odontologia
Medicina
Farmácia
Farmácia
Farmácia
Alimentos
Medicina
Medicina
Farmácia
Alimentos
Alimentos
Medicina
Farmácia
Medicina
Medicina

20
42762/2016
19260/2017
16917/2020
0063/95
28250/2012
8002/2012
1093/1999
4937/2019
1093/1999
20578/2020
39999/2010
39999/2010
16304/2014
20618/2020
20617/2020
8002/2012
7391/2020
43565/2010
20891/2020

Eireli
Geronimo Alimentação e Serviços Ltda ME
Salvatti & Batista Laboratório de Anatomia
Laboratórios Doctor Mogi Guaçu LTDA
Farmácia Magistral Medicatrix Naturae LTDA ME
Karine Oliveira Lopes
CNH.Atibaia Exames Médicos para Motoristas Ltda
Flavio Jose Ribeiro
Drogaria GRN Eireli Me
Flavio Jose Ribeiro
Francisco Ferreira da Silva
Lar Geriátrico Amabile Lucia Vicentainer Ltda - Me
Lar Geriátrico Amabile Lucia Vicentainer Ltda - Me
MA Conde Drogaria Ltda - EPP
Francisco Ferreira da Silva
Francisco Ferreira da Silva
CNH.Atibaia Exames Médicos para Motoristas Ltda
Oliver Farmácia de Manipulação e Drogaria Ltda
Hospital Novo Atibaia S.A
Laboratórios Doctos Mogi Guaçu

0
20264/2020
20237/2020
16917/2020
20227/2020
20069/2020
18802/2020
20341/2020
20396/2020
20579/2020
20578/2020
19326/2020
19321/2020
20540/2020
20618/2020
20617/2020
18804/2020
20072/2020
20793/2020
20891/2020

Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Deferido
Deferido
Deferido
Indeferido
Indeferido
Deferido
Deferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Deferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido

6) RECURSOS ANALISADOS

Área

Processo De Referência

Ambiental

F 1531/2020

Ambiental
Ambiental

Nome/Razão Social

Protocolo do Recurso

Situação

Thiago Xavier Mota

17497/2020

Deferido

F 1634/2020
O 1335/2020

Fabiano Oliveira Leite
Linea Empreendimentos Imob. Ltda

19233/2020
F 1645/2020

Deferido
Deferido

Ambiental

O 255/2020

Davidson Expedito Oliveira Franco

F 1666/2020

Deferido

Ambiental

19787/2020

Gilberto Crescenti

19787/2020

Deferido

7) RECLAMAÇÕES/DENÚNCIAS ATENDIDAS

Protocolo
O 204/2020

Endereço
Rua dos Faveiros

Bairro
Jardim dos Pinheiros

O 319/2020

Al. das Araras

Condomínio Serra da
Estrela
Jardim das Cerejeiras
Loteamento Fazenda

M 7589/2020 Rua Acácia Dourada
P 18862/2020 Terras da Faz. Santana

Área
Motivo
Ambiental Cavalos em terreno residencial

Situação
Segue Protocolo
Fiscalização
Ambiental Terreno e piscina sem manutenção Segue Protocolo
Fiscalização
Ambiental Terreno sem manutenção
Solucionado
Ambiental Construção sem manutenção
Não constatada situação
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O 240/2020

Praça Bento Paes

Santana
Jardim Brasil

Ambiental Fiscalização em piscina

O 1843/2020

Al. das Araucárias

Tanque

Ambiental Piscina sem manutenção

P 16492/2020 R. Padre Armando Tamasia Jardim Roseli

Ambiental Imóvel com acúmulo de água

F 1645/2020
F 1634/2020
F 1666/2020
37413/2019
31976/2019

Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

R. da Madeira
R. Omar Antonio Grespan
Al. Jundiaí
Rua da Imprensa
Av. Jeronimo de Camargo

Recreio Estoril
Loteamento Loanda
Jardim do Lago
Jardim Terceiro Centenário
Guaxinduva

Acúmulo de Inservíveis
Piscina sem manutenção
Piscina sem manutenção
Infestação de pombos
Foco e proliferação de mosquitos

de risco à saúde
Não constatada situação
de risco à saúde
Segue Protocolo
Fiscalização
Segue Protocolo
Fiscalização
Solucionado
Solucionado
Solucionado
Solucionado
Solucionado

Processo

Nome/Razão Social

Estrutura/Auto

Motivo

Estrutura

Cancelamento de Inscrição

Ambiental

AIF 0073

Solucionado

Fabiano Oliveira Leite

Ambiental

AIF 0086

Solucionado

F 1645/2020

Linea Empreend. Imob. Ltda

Ambiental

AIF 0091

Solucionado

F 1666/2020

Davison Expedito Oliveira Franco

Ambiental

AIF 0093

Solucionado

10644/2020

Rua Santa Helena 60 Tanque

Ambiental

Estrutura

Imóvel sem manutenção

12862/2020

Alameda Lucas Nogueira Garcez

Ambiental

Estrutura

Foco de dengue

7939/2020

Rua Brasil 969 Alvinopolis

Ambiental

Estrutura

Terreno sem manutenção

8588/2020

Gilberto Crescente - Espolio

Ambiental

AIF 0085

Esgoto em via pública

F 1439/2020

João Batista de Sales

Ambiental

AIF 0087

Maus tratos de animais

37413/2019

R.Parras Pousada e Capacitação Eireli

Ambiental

AIF 0020

Proliferação de pombos

31976/2019

Amvian Industria Comercio de Peças
Automotivas Ltda

Ambiental

AIF 0002

Não adotar medidas necessárias para a manutenção
de sua propriedade limpa e isenta de condições que
propiciem a proliferação de animais sinantrópicos.

F 1531/2020

V.E. Industria e Comercio de Brindes e
Aromatizadores Eireli
Thiago Xavier Mota

F 1634/2020

3724/2020

Área
Farmácia

José Eduardo Mariano
Diretor do Depto. de Vigilância em Saúde

Email: visa@atibaia.sp.gov.br
Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia – SP
Fone: 4414-3350
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8) ENCAMINHADO PARA ARQUIVO MORTO (encerramento de atividades,
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