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Inscrições e aulas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, no Centro de Convivência da Terceira Idade

Atibaia conta com 18 atividades especiais para a população da terceira idade

Em Atibaia os idosos têm diversas oficinas gratuitas à 
disposição, que ajudam a manter a saúde física e mental 
em dia. A Prefeitura, por meio da Coordenadoria Especial 

do Idoso, oferece 18 atividades de aprendizado, lazer e saúde, 
no Centro de Convivência da Terceira Idade e em praças, e para 
participar, os interessados devem se cadastrar no mesmo local. 

As oficinas são de: atividades físicas, Yoga/alongamento, Pilates, 
pintura em tecido, coral percussivo, Tai Chi Chuan, dança sênior, 
Capoeira, artesanato, canto, grupo de estimulação cognitiva/
memória, meditação, violão, artes plásticas (papietagem), 
barbante, costura artística, percussão e psicologia para pacientes e 

familiares de parkinsonianos. 

A Prefeitura vem buscando ampliar a oferta de atividades que 
garantam o envelhecimento ativo dos munícipes. O objetivo é 
oferecer momentos de promoção à saúde do corpo e da mente, 
além de lazer e descontração à população da melhor idade do 
município, estimulando a prática de atividades físicas e intelectuais. 

Para se cadastrar, os idosos devem comparecer ao CCTI (Praça 
Santo Antonio, nº 79, Alvinópolis) com duas fotos 3x4, cópias do 
RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço e atestado 
médico, renovável a cada seis meses. Confira os dias e horários de 
cada uma das oficinas no www.atibaia.sp.gov.br

Neste sábado, dia 24 de fevereiro, a Prefeitura da Estância de 
Atibaia, em parceria com o Programa de Ação Cultural do Estado 
de São Paulo - Proac, promove na cidade um intercâmbio entre 
companhias de teatro e a peça “DaDesordemQueNãoAndaSó”. O 
encontro acontece às 15h e o espetáculo às 20h, ambos abertos 
ao público no Centro de Convenções e Eventos “Victor Brecheret”. 
Para assistir ao teatro, os interessados devem retirar os ingresso 
com uma hora de antecedência no mesmo local. A classificação 
indicativa é de 12 anos.

A peça, contemplada pelo Prêmio Zé Renato em 2017, é idealizada, 
realizada e produzida pela união das companhias ARTERA Companhia 
de Teatro e a Cia. Provisório-Definitivo e tem direção de Carlos 

Baldim. Em Atibaia, o 
intercâmbio será entre 
a Cia. Artaud e a Cia. 
Provisório-Definitivo, 
que conversarão sobre 
processos de trabalho, 
produção e tentarão 
encontrar pontos 
de convergências e 
divergências entre si, 
a fim de compartilhar 

experiências. O elenco é composto por Andrea Tedesco, Anna 
Cecilia Junqueira, Paula Arruda, Pedro Guilherme e Ricardo Corrêa.

Espetáculo - “DaDesordemQueNãoAndaSó” conta a história de 
uma família de classe média. A mãe, Maureen, por causa da ausência 
do marido, trabalha em diversos lugares e não tem tempo para 
cuidar dos filhos. O filho Stevie, portador da síndrome de Aspenger, 
é deixado sozinho em seu quarto ao seu próprio cuidado, enquanto 
sua irmã, a adolescente Julie, faz tentativas desastradas de entrar 
no mundo adulto. A menina resolve sair escondida descumprindo 
o combinado com sua mãe e, preocupado, Stevie resolve procurá-
la e acaba indo parar em um parque de diversões, onde causa um 
grande acidente e acredita ter se tornado um assassino. A partir 
deste momento, começa uma história permeada de encontros 
e desencontros que mistura ficção, realidade e poesia, na qual o 
jovem procura compreender as consequências dessa intensa e 
inesquecível aventura.

Intercâmbio entre companhias de teatro aberto ao público será realizado às 15h e 
espetáculo começará às 20h, ambos no Centro de Convenções

Peça teatral “DaDesordemQueNãoAndaSó” 
acontece neste sábado em Atibaia
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Audiência Pública

AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL

Comunicamos à população, de acordo com o § 4, artigo 9 da Lei 
Complementar nº 101/00, que será realizada no dia 28/02/2018 às 18:00 
horas na Câmara Municipal de Atibaia, situado à Avenida Nove de 
Julho nº 265 – Centro - Atibaia – SP., a Audiência Pública referente à 
Avaliação das Metas Fiscais do município de Atibaia – 3º quadrimestre 
de 2.017.
Secretaria de Planejamento e Finanças, aos 08 de fevereiro de 2.018.

Fabiano Martins de Oliveira - 
Secretário de Planejamento e Finanças

Compras, Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018, referente ao PROCESSO 
Nº 2.275/2018, cujo objeto é a contratação empresa especializada para 
prestação de serviços de locação de veículos, sem motoristas e sem 
fornecimento de combustível, destinado ao uso de diversas secretarias 
desta prefeitura, de forma parcelada por um período de 12 (doze) meses. 
Entrega e abertura dos envelopes às 09 horas do dia 02 de Abril de 2.018, 
na Sala de Licitações da Secretaria de Administração, à Rua Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP. Para aquisição de cópias do edital 
os interessados deverão acessar site www.atibaia.sp.gov.br, ou, dirigir-
se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10hs às 
16 hs, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 10,00. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/18, PROCESSO Nº 4.857/2018, cujo 
o objeto é o “Registro de preços para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios (dietas), lista 02/2018, destinadas ao atendimento de 
Determinações Judiciais da Secretaria Municipal da Saúde (com 
indicação de marca), com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses”. recebimento de propostas iniciais até: 08/03/2018 às 
08h25. abertura de propostas dia 08/03/2018 às 08h30 e início da sessão 
de disputa de preços dia: 09/03/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2018, PROCESSO Nº 5.263/2018, 
cujo o objeto é o “Registro de preços para eventual aquisição de 
medicamentos, lista 06/2018, destinados ao atendimento das farmácias e 
solução fisiológica e solução de ringer lactato, destinados ao atendimento 
do SAMU, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, 
por um período de 12 (doze) meses”. Recebimento de propostas iniciais 
até: 08/03/2018 às 08h25. Abertura de propostas dia 08/03/2018 às 
08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 09/03/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2018, PROCESSO Nº 5.280/2018 
cujo o objeto é o “Registro de preços para eventual aquisição de baterias, 
destinadas aos veículos leves e pesados de diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses”. Recebimento de propostas iniciais até: 12/03/2018 às 08h25. 
Abertura de propostas dia 12/03/2018 às 08h30 e início da sessão de 
disputa de preços dia: 13/03/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/18, PROCESSO Nº 4.844/2018, cujo 

o objeto é o “Aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento 
de Determinações Judiciais da Secretaria Municipal da Saúde”. 
Recebimento de propostas iniciais até: 12/03/2018 às 08h25. Abertura 
de propostas dia 12/03/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de 
preços dia: 13/03/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018, PROCESSO Nº 5.656/2018, 
cujo objeto é o “Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
para manutenção de bens imóveis, destinados ao uso de diversas 
Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período 
de 12 (doze) meses”. Recebimento de propostas iniciais até: 12/03/2018 
às 08h25. Abertura de propostas dia 12/03/2018 às 08h30 e início da 
sessão de disputa de preços dia: 13/03/2018 às 08h30.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, PROCESSO Nº 4.318/2018, 
cujo o objeto é o “Registro de preços para eventual aquisição de ração 
para cães adultos, destinada ao consumo dos animais apreendidos pelo 
C.C.Z. da Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses”. Entrega dos 
envelopes e início da sessão de lances: “Proposta e Documentação”, às 
09 horas dia 08 de março de 2.018 na sala de Licitações, sita na R Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, PROCESSO Nº 4.854/2018, 
cujo o objeto é o “Registro de preços para eventual aquisição de baterias, 
destinadas aos veículos leves e pesados de diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses”. Entrega dos envelopes e início da sessão de lances: “Proposta e 
Documentação”, às 14h dia 08 de março de 2.018 na Sala de Licitações, 
sita na Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, PROCESSO Nº 38.315/2017, 
cujo objeto é o “Registro de preços para eventual prestação de serviços 
de exames médicos, destinados aos pacientes do SUS, atendidos na 
Rede e com atendimento pela Central de Vagas e nas Unidades Básicas 
da Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, de forma parcelada, por um 
período de 12 (doze) meses”. Entrega dos envelopes e início da sessão 
de lances: “Proposta e Documentação”, às 09h dia 12 de março de 2.018, 
na Sala de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/
SP.

Para aquisição dos editais os interessados deverão acessar os sites http://
www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp, ou, dirigir-se à sede da Prefeitura 
da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10h às 16h, mediante o 
recolhimento de emolumentos no valor de R$ 10,00(dez reais). Demais 
informações: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
23 de fevereiro de 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
 Diretora do Departamento de Compras e Licitações – Interina

AVISO DE REVOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 38.314/2017. Pregão Presencial nº 010/2018. 
Interessado: Secretaria de Recursos Humanos. Objeto: Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços técnicos profissionais em Medicina 
do Trabalho, execução do Programa de Controle Médico e Saúde 
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Ocupacional (PCMSO), nos termos da norma regulamentadora nº 07 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, de forma parcelada, por um período 
de 12 (doze) meses. DESPACHO. Vistos, 1º – CONSIDERANDO que 
o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário 
no qual permite a Administração rever suas atividades para que se 
destinem ao seu fim específico; 2º – CONSIDERANDO que o interesse 
público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato 
da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o interesse 
de todos os cidadãos; E, em face dos elementos constantes no presente 
processo administrativo, REVOGO a presente licitação por razões de 
interesse público, nos termos do artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 15 dias do mês 
de Fevereiro de 2.018. Carlos Américo B. Da Rocha – Secretário de 
Recursos Humanos. Demais informações: Departamento de Compras e 
Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-
2510.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
22 de fevereiro 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3.236/2018. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 008/2018. INTERESSADO: Diversas Secretarias. 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para 
manutenção de bens imóveis (tintas) destinados ao uso de diversas 
Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas por um período 
de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos 
constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, 
Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação do 
Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Presencial 
Nº 008/2018, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias, conforme se descreve abaixo: COTA 
PRINCIPAL: SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
EPP, para os itens 01 (R$ 170,00) e 05 (R$ 129,00); BELLOTON 
COMERCIAL EIRELI EPP., para os itens 02 (R$ 235,00), 03 (R$ 
230,00) e 04 (R$ 170,00); COTA RESERVADA: SUPERAÇÃO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, para os itens 01 (R$ 170,00), 
04 (R$ 170,00) e 05 (R$ 129,00); BELLOTON COMERCIAL EIRELI 
EPP., para os itens 02 (R$ 235,00) e 03 (R$ 230,00). 1. À Divisão de 
Licitações, para registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de 
Registro de Preços, registro no sistema de licitações e demais anotações 
legais; 2. À Divisão de Compras Diretas, para controle e emissão das 
Autorizações de Fornecimento; 3. À Secretaria de Administração para 
as demais providências, devendo emitir as solicitações e autorização 
das respectivas despesas. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 20 dias 
do mês de fevereiro de 2018 – Jairo Bueno de Oliveira – Secretário 
de Administração. Demais informações: Departamento de Compras e 
Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-
2510.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 
22 de fevereiro 2.018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa
 Diretora do Departamento de Compras e Licitações 

PROCESSO N° 42.520/2017
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cadeiras de rodas 
e colchões pneumáticos, destinados ao uso na Rede de Atenção Básica 

da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos 
constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 
43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação 
da Srta. Pregoeira, que acato na íntegra e, em consonância ao Decreto 
Municipal 8.814, de 28 de dezembro de 2017, HOMOLOGO o Pregão 
Eletrônico Nº 003/18, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados 
pela empresa adjudicatária, conforme se descreve abaixo: PEZANI 
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, para o lote 04 (R$ 575,17) da 
cota principal e para o lote 08 (R$ 575,17) da cota reservada; Os lotes 
01, 02 e 03 da cota principal e os lotes 05, 06 e 07 da cota reservada 
foram FRACASSADOS. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:  
1. À Divisão de Licitações, para registro da homologação, publicação, 
lavratura da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações 
e demais anotações legais; 2. À Divisão de Compras Diretas, para 
controle e emissão das Autorizações de Fornecimento; Para as demais 
providências, a Secretaria de Saúde deverá emitir as solicitações e 
autorização das respectivas despesas. Prefeitura da Estância de Atibaia, 
ao 14º dia do mês de fevereiro de 2018. Maria Amélia Sakamiti Roda – 
Secretaria Municipal da Saúde.

Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitações, 
22 de Fevereiro de 2018.

Taynara Ferraz Alves Siqueira
Pregoeira

PROCESSO N 41.372/17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2018

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de paletes de 
madeira, destinados ao uso da coordenadoria especial de defesa civil, 
com entregas parceladas por um período de 12 doze meses. LICITAÇÃO 
FRACASSADA E HOMOLOGAÇÃO. Considerando a conduta adotada 
pela Pregoeira Municipal, no qual declarou FRACASSADA a presente 
licitação, conforme parecer constante dos autos, HOMOLOGO o 
procedimento licitatório em referência e AUTORIZO a abertura de novo 
procedimento licitatório. Prefeitura da Estância de Atibaia, ao 20º dia do 
mês de  fevereiro de 2018.  Ernesto Carlos da Costa - COORDENADOR 
DE DEFESA CIVIL.

Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitações, 
23 de fevereiro de 2018.

Adriane Trofino
Pregoeira

PROCESSO Nº 43.719/17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/18

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de uniformes, 
destinados ao uso dos funcionários do Setor de Merenda Escolar da 
Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes 
no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso 
VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. 
Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico Nº 
006/18, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores 
unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias, conforme se descreve abaixo: CONFECÇÕES 
PEREIRA LOPES LTDA, para o lote 01, Item 01 (R$ 22,18), Item 02 (R$ 
45,00), Item 03 (R$ 46,75) e Item 04 (R$ 45,00), perfazendo um valor 
global estimado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); A. M. WELLER 
CONFECÇÕES, para o lote 02, Item 01 (R$ 52,58), Item 02 (R$ 52,58), 
Item 03 (R$ 52,58), Item 04 (R$ 52,58), Item 05 (R$ 52,58) e Item 06 
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(R$ 47,42), perfazendo um valor global estimado de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) e para o lote 03, Item 01 (R$ 19,50), perfazendo um valor 
global estimado de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1. À Divisão de Licitações, 
para registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro 
de Preços, registro no sistema de licitações e demais anotações legais; 2. 
À Divisão de Compras Diretas, para controle e emissão das Autorizações 
de Fornecimento; Para as demais providências, a Secretaria interessada 
deverá emitir as solicitações e autorização das respectivas despesas. 
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 19° dia do mês de fevereiro de 
2018. Márcia Aparecida Bernardes - Secretária de Educação.

PROCESSO Nº 01.935/18
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/18

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de gás GLP a 
granel, destinado ao aquecimento da piscina do CIEM, utilizada pelos 
alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação nas 
aulas de natação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses. LICITAÇÃO DESERTA E HOMOLOGAÇÃO. Considerando a 
conduta adotada pela Pregoeira Municipal, no qual declarou DESERTA a 
presente licitação, conforme parecer constante dos autos, HOMOLOGO 
o procedimento licitatório em referência e AUTORIZO a abertura de 
novo procedimento licitatório. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 
16 dias do mês de fevereiro de 2.018. Márcia Aparecida Bernardes - 
Secretária de Educação.

Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitações, 
23 de fevereiro de 2018.

Ana Flavia Neves Teixeira
Pregoeira

PROCESSO N° 39.847/2017
PREGÃO ELETRÔNICO N° 243/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de 
limpeza e higienização, destinados ao uso em diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. 
HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no presente 
processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei 
Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Srta. Pregoeira, 
que acato na íntegra e, em consonância ao Decreto Municipal 8.814, 
de 28 de dezembro de 2017, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico Nº 
243/17, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores 
unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pela 
empresa adjudicatária, conforme se descreve abaixo: NUTRICIONALE 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para o lote 01 (R$ R$ 2,81) da 
cota principal; IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME, para os lotes 
03 (R$ R$ 1,29), 05 (R$ 21,90), 07 (R$ 4,79), 08 (R$ 4,68) da cota 
principal e para os lotes 12 (R$ 4,00), 14 (R$ 1,29), 15 (R$ 0,72), 16 (R$ 
21,90), 18 (R$4,79) e 19 (R$ 4,68) da cota reservada; LC COMERCIAL 
EIRELI - EPP, para o lote 04 (R$ 0,62) da cota principal; PAPA LIX 
PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA, para o lote 06 (R$ 9,72) da 
cota principal e para o lote 17 (R$ 9,72) da cota reservada; UNAPEL - 
COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI, para o lote 10 (R$ 1,93) 
da cota principal e para o lote 21 (R$ 1,93) da cota reservada; ORLA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, para o lote 11 (R$ 6,31) 
da cota principal; RIVALDO VALERIO NETO, para o lote 22 (R$ 6,31) 
da cota reservada; Os lotes 02 e 09 da cota principal e os lotes 13 e 20 
da cota reservada foram FRACASSADOS. Publique-se na forma da lei. 
Encaminhe-se: 1. À Divisão de Licitações, para registro da homologação, 
publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, registro no sistema 
de licitações e demais anotações legais; 2. À Divisão de Compras 
Diretas, para controle e emissão das Autorizações de Fornecimento; 
Para as demais providências, a Secretaria de Administração deverá 

emitir as solicitações e autorização das respectivas despesas. Prefeitura 
da Estância de Atibaia, ao 23º dia do mês de fevereiro de 2018. Jairo de 
Oliveira Bueno - Secretaria de Administração.

Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitações, 
23 de Fevereiro de 2018.

Taynara Ferraz Alves Siqueira
Pregoeira

INTIMAÇÃO

Assunto: Inadimplemento das Obrigações. Processo n.º 21.193/17. 
Pregão Eletrônico n.º 148/17. Com relação a autorização de fornecimento 
n.º 159/18, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição 
de materiais odontológicos, listas 02, 03 e 04/2017, destinados ao uso 
nos Consultórios Odontológicos, da Secretaria Municipal de Saúde, nos 
termos do edital do Pregão Eletrônico n.º 148/17 e de acordo com o 
relatado pela Divisão de Suprimentos da Saúde nos autos do processo 
quanto ao atraso na entrega dos materiais odontológicos, INTIMAMOS 
a empresa MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 25.341.162/0001-14, para apresentar 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis. Outrossim, ficam os autos com vistas franqueadas 
à empresa para fins de direito.

Assunto: Inadimplemento das Obrigações. Processo n.º 25.009/17. 
Pregão Eletrônico n.º 179/17. Com relação a autorização de fornecimento 
n.º 264/18, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição 
de materiais odontológicos, listas 05, 06 e 07/2017, destinados ao uso 
nos Consultórios Odontológicos, da Secretaria Municipal de Saúde, nos 
termos do edital do Pregão Eletrônico n.º 179/17 e de acordo com o 
relatado pela Divisão de Suprimentos da Saúde nos autos do processo 
quanto ao atraso na entrega dos materiais odontológicos, INTIMAMOS 
a empresa MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 25.341.162/0001-14, para apresentar 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis. Outrossim, ficam os autos com vistas franqueadas 
à empresa para fins de direito.

Assunto: Inadimplemento das Obrigações. Processo n.º 31.319/17. 
Pregão Eletrônico n.º 206/17. Com relação a autorização de 
fornecimento n.º 426/18, cujo objeto é o registro de preços para eventual 
aquisição de materiais odontológicos, lista 08, 09 e 10/2017, destinados 
ao uso do Centro de Especialidades Odontológicas, da Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do edital do Pregão Eletrônico n.º 
206/17 e de acordo com o relatado pela Divisão de Suprimentos 
da Saúde nos autos do processo quanto ao atraso na entrega dos 
materiais odontológicos, INTIMAMOS a empresa DENTAL PRIME 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES 
EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 21.504.525/0001-34, para 
apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena 
de aplicação das penalidades cabíveis. Outrossim, ficam os autos com 
vistas franqueadas à empresa para fins de direito.

Secretaria de Administração - Departamento de Compras e Licitações, 
22 de fevereiro de 2.018. 

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

EXTRATO DE CONTRATOS

Processo nº 06.099/17 – Concorrência Pública n° 002/17 – Termo 
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de Contrato Administrativo n.º 019/18 – Contratante: Prefeitura da 
Estância de Atibaia – Contratada: Solovia Engenharia e Construções 
Ltda – Objeto: Complementação de serviços de manutenção preventiva, 
corretiva, reparações, adaptações e muro para contenção de águas 
pluviais – Jardim Brasil – Vigência: 02 meses – Valor: R$ 97.641,96 – 
Assinatura: 22/02/18.

Processo nº 06.099/17 – Concorrência Pública n° 002/17 – 1° Termo 
de Aditamento ao Contrato Administrativo n.º 143/17 – Contratante: 
Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Solovia Engenharia e 
Construções Ltda – Objeto: Prorrogação de prazo – Vigência: 60 dias – 
Assinatura: 02/02/18.

Processo nº 18.353/08 – Dispensa nº 011/08 – 9º Termo de Aditamento 
ao Contrato de Locação n.º 304/08 – Locatária: Prefeitura da Estância de 
Atibaia – Locadores: Andréa Bomura Rosato e José Pedro Sartori Neto 
– Objeto: Prorrogação de prazo e redução no valor mensal do aluguel 
de R$ 7.142,37, para R$ 6.428,13 – Vigência: 06 meses – Valor: R$ 
38.568,78 – Assinatura: 02/10/17.

Processo nº 33.456/16 – Pregão Presencial n° 076/16 – 1° Termo de 
Aditamento ao Contrato Administrativo n.º 109/16 – Contratante: 
Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Centro Terapêutico 
Serra Dourada Ltda - ME – Objeto: Prorrogação de prazo – Vigência: 12 
meses – Valor: R$ 12.240,00  – Assinatura: 21/12/17.

Processo nº 19.691/16 – 6° Termo de Aditamento ao Contrato 
Administrativo n.º 076/16 – Contratante: Prefeitura da Estância de 
Atibaia – Contratada: Lucas de Lima – Objeto: Prorrogação de prazo – 
Vigência: 12 meses – Valor: R$ 12.240,00 – Assinatura: 17/01/18.

Processo nº 24.048/07 – 2º Termo de Aditamento ao Contrato de 
Comodato n.º 219/07 – Comodatária: Prefeitura da Estância de Atibaia 
– Comodante: Giuliana Dolci Pellegrino – Objeto: Prorrogação de prazo 
– Vigência: 05 anos – Assinatura: 28/12/17.

Processo nº 26.292/17 – Concorrência Pública n° 011/17 – Termo de 
Contrato Administrativo n.º 014/18 – Contratante: Prefeitura da Estância 
de Atibaia – Contratada: ARC Comércio Construção e Administração de 
Serviços Ltda – Objeto: Prestação de serviços de sinalização de trânsito 
e apoio a gestão operacional do sistema viário, com fornecimento de 
equipamentos, materiais e mão de obra – Vigência: 24 meses – Valor: R$ 
4.406.636,62 – Assinatura: 16/02/18.

Processo nº 03.961/18 – Termo de Contrato Administrativo n.º 016/18 – 
Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Re Pensar 
Elaboração e Execução de Cursos Eireli – ME – Objeto: Prestação 
de serviços para elaboração, execução e avaliação de workshop aos 
servidores da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
(IGD-SUAS) – Vigência: 03 meses – Valor: R$ 7.890,00 – Assinatura: 
21/02/18.

Processo nº 36.749/16 – Pregão Presencial n° 083/16 – 1° Termo de 
Aditamento ao Contrato Administrativo n.º 113/16 – Contratante: 
Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Fagner Clementino 
Franco 31649603878 – Objeto: Prorrogação de prazo – Vigência: 12 
meses – Valor: R$ 17.916,00  – Assinatura: 05/02/18.

Processo nº 08.901/17 – Concorrência Pública n° 001/17 – 1° Termo 
de Aditamento ao Contrato Administrativo n.º 073/17 – Contratante: 
Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: FM Empreendimentos 
Eireli – Objeto: Prorrogação de prazo – Vigência: 60 dias – Assinatura: 
20/02/18.

Processo nº 35.491/15 – Pregão Presencial n° 101/15 – 2° Termo de 
Aditamento ao Contrato Administrativo n.º 001/16 – Contratante: 

Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Arq Soluções em 
Serviços Eireli – Objeto: Prorrogação de prazo – Vigência: 02 meses – 
Valor: R$ 233.040,00 – Assinatura: 05/01/18.

Processo nº 29.265/17 – Pregão Presencial n ° 112/17 – Termo de 
Contrato Administrativo n.º 018/18 – Contratante: Prefeitura da Estância 
de Atibaia – Contratada: Guerra Implementos e Acessórios Veicular 
Ltda - EPP – Objeto: Prestação de serviços de adaptação de veículos, 
utilizados em transporte escolar para alunos com necessidades especiais 
(cadeirantes), da Rede Municipal de Ensino – Vigência: 60 dias – Valor: 
R$ 19.200,00 – Assinatura: 22/02/18.

Processo nº 41.229/17 – Pregão Presencial n° 116/17 – Termo de 
Contrato de Comodato n.º 012/18 – Comodatária: Prefeitura da 
Estância de Atibaia – Comodante: Superarmed Equipamentos Médicos 
Hospitalares Ltda – ME – Objeto: Comodato dos equipamentos de 
oxigênio medicinal comprimido, destinado ao uso do serviço móvel 
de urgência (SAMU), da Secretaria Municipal da Saúde – Vigência: 12 
meses – Assinatura: 14/02/18.

Processo nº 42.040/17 – Dispensa n ° 001/18 – Termo de Contrato 
Administrativo n.º 009/18 – Contratante: Prefeitura da Estância de 
Atibaia – Contratada: CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
Ltda – Objeto: Prestação de serviços de mensalidade e passagem expressa 
em pedágios e estacionamentos, registrados por sistema automático 
de arrecadação, no modelo pós-pago, para utilização nos veículos dos 
diversos setores da Prefeitura da Estância de Atibaia – Vigência: 12 
meses – Valor: R$ 210.125,84 – Assinatura: 31/01/18.

Secretaria de Administração, 23 de fevereiro de 2018. 

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

EMPRESAS COM REGISTRO CADASTRAL DEFERIDOS

PROCESSO: N.º 42.763/2017
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE 
FORNECEDORES N.º 002/18
INTERESSADO: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA 
LTDA.
JULGAMENTO: 20/02/2018

PROCESSO: N.º 2.686/2018
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE 
FORNECEDORES N.º 003/18
INTERESSADO: REALBRAS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÃO LTDA.
JULGAMENTO: 20/02/2018

PROCESSO: N.º 3.351/2018
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE 
FORNECEDORES N.º 004/18
INTERESSADO: SINALISA SEGURANÇA VIÁRIA LTDA.
JULGAMENTO: 20/02/2018

Atibaia, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2.018

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

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

Tornamos público que o Termo de Aditamento relacionado a seguir, 
encontra-se disponível no site: www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura da Estância de Atibaia, à Rua 
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Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia-SP.

Processo n.º 18.019/17
Pregão Eletrônico n.º 126/17

Termo de Aditamento à Ata de Registro de Preços n.° 520/17
Data de assinatura: 14 de fevereiro de 2018.
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
Objeto: O presente termo tem por objeto o decréscimo de preços dos 
lotes 15 e 38.

Processo n.º 42.802/16
Pregão Eletrônico n.º 041/17

Termo de Aditamento à Ata de Registro de Preços n.° 263/17
Data de assinatura: 21 de fevereiro de 2018.
Empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
Objeto: O presente termo tem por objeto a troca de marca do lote 28.

Secretaria de Administração, aos 21 dias do mês de Fevereiro de 2018. 

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

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 41.229/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 116/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de oxigênio 
medicinal comprimido (com comodato do equipamento), destinado 
ao serviço móvel de emergência (SAMU) da Secretaria Municipal da 
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/02/2019).
Atibaia, 14 de Fevereiro de 2.018.

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

Item: 01
Descrição: Oxigênio medicinal comprimido com as seguintes 
especificações técnicas: fornecimento de gases medicinais comprimidos 
(oxigênio medicinal) armazenados em cilindros de 1 m³ / 3.5 m³ ou 10 
m³, em sistema de comodato (tolerância de 10% em relação ao volume).
Consumo Estimado Anual: 1.800
Unidade: M3
Marca: White Martins
Valor Unitário: R$ 27,95
Valor Total: R$ 50.310,00

Secretaria de Administração, aos 23 dias do mês de Fevereiro de 2018. 

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

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

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 
8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) 

preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, 
a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N.º 29.606/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 195/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
hospitalares (bolsa de ostomia, bolsa intestinal drenável, bolsa para 
ileostomia, seringa e fraldas), com e sem marca, listas 01/2017 e 02/2017, 
destinados ao atendimento de Determinações Judiciais da Secretaria 
Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 699/17
Empresa: CIRÚRGICA CALIFÓRNIA EIRELI – ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Bolsa de ostomia, bolsa drenável de 1 peça, opaca, de 
colostomia/ileostomia, recortável, medida de 64 mm, caixa com 10 
unidades, marca: Convatec.
Unidade: CX
Marca: Convatec
Valor Unitário: R$ 175,00

Lote: 02
Descrição: Bolsa intestinal drenável, bolsa intestinal drenável, 2 peças, 
opaca, base de resina sintética, adesivo microporoso, fng de 57 mm, 
pressão abdominal, marca: Convatec.
Unidade: UN
Marca: Convatec
Valor Unitário: R$ 50,00

COTA RESERVADA

Lote: 07
Descrição: Bolsa de ostomia, bolsa drenável de 1 peça, opaca, de 
colostomia/ileostomia, recortável, medida de 64 mm, caixa com 10 
unidades, marca: Convatec.
Unidade: CX
Marca: Convatec
Valor Unitário: R$ 175,00

Lote: 08
Descrição: Bolsa intestinal drenável, bolsa intestinal drenável, 2 peças, 
opaca, base de resina sintética, adesivo microporoso, fng de 57 mm, 
pressão abdominal, marca: Convatec.
Unidade: UN
Marca: Convatec
Valor Unitário: R$ 50,00

Ata de Registro de Preços n.º 700/17
Empresa: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 04
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho P. Fralda geriátrica 
descartável tamanho P, conforme Determinação Judicial marca: Bigfral.
Unidade: UN
Marca: Bigfral
Valor Unitário: R$ 1,65
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Lote: 05
Descrição: Fralda descartável infantil tamanho + de 20 kg, peso: acima 
de 20 kg, absorção: entre 10 a 12 horas, composição: 2 unidades de fita 
de fechamento mecânico para facilitar o abre/fecha da fralda; aloe vera; 
poliacrilato de sódio para absorção e retenção de líquido (tipo flocgel); 
polpa de celulose para absorção de líquido; adesivos termoplásticos 
para união de componentes; 6 fios de elastano nas pernas e 2 fios na 
barreira para ajuste anatômico; não tecido de polipropileno hidrofílico 
permeável para passagem de fluídos; não tecido de polipropileno 
hidrofóbico impermeável para bloqueio de fluidos; barreira com altura 
aproximada de 45,0 mm; comprimento total de aproximadamente 
de 490,0 mm; e capacidade de absorção de líquido mínima de 361 g. 
O produto deverá trazer estampado na embalagem: data em que foi 
embalado e identificação de lote; dados do fabricante; dados do técnico 
responsável com número de crq; dados de autorização Anvisa; número 
do SAC para reclamações. O produto deverá ser dermatologicamente 
testado em laboratório credenciado pela Anvisa e em conformidade com 
a Portaria 1480/90. Validade do produto de 3 anos a partir da fabricação.
Unidade: UN
Marca: Pompom
Valor Unitário: R$ 1,20

COTA RESERVADA

Lote: 10
Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho P. Fralda geriátrica 
descartável tamanho P, conforme Determinação Judicial marca: Bigfral.
Unidade: UN
Marca: Bigfral
Valor Unitário: R$ 1,65

Lote: 11
Descrição: Fralda descartável infantil tamanho + de 20 kg, peso: acima 
de 20 kg, absorção: entre 10 a 12 horas, composição: 2 unidades de fita 
de fechamento mecânico para facilitar o abre/fecha da fralda; aloe vera; 
poliacrilato de sódio para absorção e retenção de líquido (tipo flocgel); 
polpa de celulose para absorção de líquido; adesivos termoplásticos 
para união de componentes; 6 fios de elastano nas pernas e 2 fios na 
barreira para ajuste anatômico; não tecido de polipropileno hidrofílico 
permeável para passagem de fluídos; não tecido de polipropileno 
hidrofóbico impermeável para bloqueio de fluidos; barreira com altura 
aproximada de 45,0 mm; comprimento total de aproximadamente 
de 490,0 mm; e capacidade de absorção de líquido mínima de 361 g. 
O produto deverá trazer estampado na embalagem: data em que foi 
embalado e identificação de lote; dados do fabricante; dados do técnico 
responsável com número de crq; dados de autorização Anvisa; número 
do SAC para reclamações. O produto deverá ser dermatologicamente 
testado em laboratório credenciado pela Anvisa e em conformidade com 
a Portaria 1480/90. Validade do produto de 3 anos a partir da fabricação.
Unidade: UN
Marca: Pompom
Valor Unitário: R$ 1,20

Lote: 12
Descrição: Seringa de 60 ml descartável e estéril, bico cateter com 
as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em 
polipropileno; descartável; estéril; atóxica; apirogênica; bico cateter; 
capacidade de 60 ml; sem agulha; embalagem de polietileno associado a 
papel grau cirúrgico, abertura com sistema de pétalas.
Unidade: UN
Marca: SR
Valor Unitário: R$ 2,19

Ata de Registro de Preços n.º 701/17
Empresa: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 06
Descrição: Seringa de 60 ml descartável e estéril, bico cateter com 
as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em 
polipropileno; descartável; estéril; atóxica; apirogênica; bico cateter; 
capacidade de 60 ml; sem agulha; embalagem de polietileno associado a 
papel grau cirúrgico, abertura com sistema de pétalas.
Unidade: UN
Marca: Advantive
Valor Unitário: R$ 1,99

PROCESSO N.º 27.929/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 194/17

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de locação 
de ônibus urbano, para viagens dentro do município, destinado ao uso 
dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, de 
forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 702/17
Empresa: MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA.

Lote: 01
Descrição: Transporte com Ônibus Urbano – Prestação de Serviços de 
Locação de Ônibus Urbano, com no mínimo 44 (Quarenta e quatro) 
lugares, para viagens dentro do Município de Atibaia. Percorrendo até 
80 Km por viagem.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 350,00

PROCESSO N.º 31.752/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 086/17

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de 
assistência técnica e fornecimento de peças, destinados a manutenção e 
conservação dos veículos leves de diversas Secretarias desta Prefeitura, 
de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Transportes e Trânsito.

Ata de Registro de Preços n.º 703/17
Empresa: JS AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA ME.

Lote: 15
Unidade: H
Descrição: Substituição de componentes do sistema de freio.
Valor Unitário: R$ 30,00

Ata de Registro de Preços n.º 704/17
Empresa: ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME.

Lote: 01
Unidade: H
Descrição: Alinhamento, balanceamento e geometria. 
Valor Unitário: R$ 60,00

Lote: 02
Unidade: H
Descrição: Manutenção e substituição de terminais e embuchamentos.
Valor Unitário: R$ 33,00

Lote: 03
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Unidade: H
Descrição: Reparo e serviços de lanternagem em geral.
Valor Unitário: R$ 60,00

Lote: 04
Unidade: H
Descrição: Revisão e manutenção do sistema de injeção.
Valor Unitário: R$ 30,00
Valor Total: R$ 45.000,00

Lote: 06
Unidade: H
Descrição: Pintura automotiva.
Valor Unitário: R$ 60,00

Lote: 07
Unidade: H
Descrição: Manutenção e reparo do tacógrafo.
Valor Unitário: R$ 60,00

Lote: 08
Unidade: H
Descrição: Regulagem e manutenção eletrônica do motor.
Valor Unitário: R$ 30,00

Lote: 10
Unidade: H
Descrição: Retífica do motor do recalque completo.
Valor Unitário: R$ 60,00

Lote: 11
Unidade: H
Descrição: Revisão e substituição completa do sistema elétrico.
Valor Unitário: R$ 60,00

Lote: 12
Unidade: H
Descrição: Revisão e reparo completo de câmbio e diferencial.
Valor Unitário: R$ 38,00

Lote: 13
Unidade: H
Descrição: Substituição completa do sistema de embreagem.
Valor Unitário: R$ 33,00

Lote: 14
Unidade: H
Descrição: Manutenção e substituição completa de juntas.
Valor Unitário: R$ 33,00

Lote: 17
Unidade: H
Descrição: Substituição e manutenção do escapamento.
Valor Unitário: R$ 60,00

Lote: 19
Unidade: H
Descrição: Tapeçaria geral.
Valor Unitário: R$ 60,00

Lote: 20
Unidade: H
Descrição: Troca e manutenção do alternador.
Valor Unitário: R$ 34,00

Lote: 22

Unidade: H
Descrição: Substituição de vidros e para brisas.
Valor Unitário: R$ 60,00

Lote: 23
Unidade: H
Descrição: Manutenção e substituição de cintos de segurança.
Valor Unitário: R$ 60,00

Lote: 24
Unidade: UN
Descrição: Fornecimento de peças para os veículos leves da Prefeitura 
da Estância de Atibaia e demais veículos que possam ser adquiridos.
Valor Unitário: 53% de desconto

Ata de Registro de Preços n.º 705/17
Empresa: COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS LTDA ME.

Lote: 05
Unidade: H
Descrição: Manutenção e substituição de terminais e direção.
Valor Unitário: R$ 30,00

Lote: 09
Unidade: H
Descrição: Manutenção e substituição de juntas homocinéticas.
Valor Unitário: R$ 20,00

Lote: 16
Unidade: H
Descrição: Substituição de rolamentos.
Valor Unitário: R$ 30,00

Lote: 18
Unidade: H
Descrição: Revisão e substituição na suspensão e amortecedores.
Valor Unitário: R$ 30,00

Lote: 21
Unidade: H
Descrição: Troca e manutenção do motor de partida.
Valor Unitário: R$ 30,00

PROCESSO N.º 29.811/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 199/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de uniforme 
operacional, destinado ao uso dos funcionários da Secretaria de 
Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 06/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 706/17
Empresa: CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA – ME.

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Boné modelo americano.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 7,50

Lote: 03
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Item: 01
Descrição: Camisa polo manga curta TM. EXG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,00

Item: 02
Descrição: Camisa polo manga curta TM. G.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,00

Item: 03
Descrição: Camisa polo manga curta TM. GG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,00

Item: 04
Descrição: Camisa polo manga curta TM. M.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,00

Item: 05
Descrição: Camisa polo manga curta. XGG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,00

Lote: 04

Item: 01
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. EG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 02
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. EG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 03
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. G.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 04
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. G.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 05
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. GG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 06
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. GG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN

Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 07
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. M.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 08
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. M.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 09
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. P.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 10
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. P.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 11
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga curta TM. XGG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,60

Item: 12
Descrição: Camisa polo operacional gola azul manga longa TM. XGG.
Marca: Jesuíno Uniformes
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,70

Ata de Registro de Preços n.º 707/17
Empresa: A. M. WELLER CONFECÇÕES.

Lote: 02

Item: 01
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 36.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,92

Item: 02
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 38.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,93

Item: 03
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 40.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,93

Item: 04
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 42.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,93
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Item: 05
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 44.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Item: 06
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 46.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Item: 07
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 48.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Item: 08
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 50.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Item: 09
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 52.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Item: 10
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 54.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Item: 11
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 56.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

Item: 12
Descrição: Calça modelo profissional em brim TM. 58.
Marca: Uni – K
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 28,94

PROCESSO N.º 31.315/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 207/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos 
– lista 40 e 42/2017, destinados ao atendimento de determinações 
judiciais, com e sem marca, da secretaria municipal da saúde, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 708/17
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.

Lote: 02
Descrição: Ciclosporina 0,5 mg/ml emulsão oftálmica estéril flaconete 
com 0,4 ml.

Unidade: UN
Marca: Allergan
Valor Unitário: R$ 4,029

Lote: 14
Descrição: Salmeterol, Xinafoato 36,25mcg (equivalente a 25mcg de 
salmeterol) + fluticasona, propionato 125mcg. Aerossol para inalação 
oral spray, frasco com 120 doses.
Unidade: FR
Marca: Glaxo
Valor Unitário: R$ 76,86

Lote: 16
Descrição: Brimonidina tartarato 0,1%, solução oftálmica frasco com 
5ml, marca conforme determinação judicial: Alphagan Z.
Unidade: FR
Marca: Alphagan Z
Valor Unitário: R$ 27,44

Ata de Registro de Preços n.º 709/17
Empresa: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Lote: 05
Descrição: Desvenlafaxina Monoidratada, Succinato 100 mg. 
Comprimido revestido de liberação controlada cada comprimido de 
liberação controlada contém 151,77 mg de Succinato de Desvenlafaxina 
Monoidratada equivalente a 100 mg de Desvenlafaxina.
Unidade: CO
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 1,87

Lote: 06
Descrição: Desvenlafaxina Monoidratada, Succinato 50 mg. 
Comprimidos revestidos de liberação controlada.
Unidade: CO
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 1,70

PROCESSO N.º 25.817/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 200/17

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de cestas básicas, 
destinadas às pessoas vulneráveis do município, com entregas parceladas 
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Ata de Registro de Preços n.º 710/17
Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Cesta básica, descrição do conteúdo da cesta básica: 01 un 
arroz agulhinha tipo 1, embalagem de 5 kg, classe longo fino, subgrupo 
polido. ser de primeira qualidade, tendo no mínimo 90% de grãos inteiros 
e no máx. 3% de grãos brancos, isento de grãos amarelos, isento de 
impurezas e materiais estranhos; validade mínima de 12 meses. Marca: 
Sereno; 03 un feijão-carioca tipo 01, embalagem em pacotes de 01 kg, 
novo, classe cores, grupo 1 comum, na cor característica, de formato 
e tamanho naturais, maduros, limpos e secos, isentos de impurezas e 
materiais estranhos. Marca: Dona Pepa; 05 un açúcar refinado especial 
(sacarose de cana-de-açúcar), embalados em pacotes contendo 1 kg; 
validade mínima de 12 meses. Marca: Caravelas; 01 un macarrão com 
ovos tipo parafuso, embalados em pacotes contendo 500 g. Ingredientes 
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, 
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corante natural, isento de amido e farinha de trigo tipo 2; validade mínima 
de 12 meses. Marca: Paulista; 01 un macarrão com ovos tipo espaguete, 
embalados em pacotes contendo 500 g. Ingredientes básicos: sêmola de 
trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural, isento 
de amido e farinha de trigo tipo 2; validade mínima de 12 meses. Marca: 
Paulista; 03 óleo de soja refinado tipo 01, composição: 100% óleo de 
soja, refinado, sem adição de conservantes ou acidulantes. Embalagem: 
frasco de 900 ml; validade mínima de 05 meses. Marca: Liza; 01 un fubá 
mimoso tipo 1, isento de impurezas e materiais estranhos, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, embalagens contendo 500 g; validade mínima 
de 06 meses. Marca: Zanin; 01 un sal refinado, extraiodado, embalados, 
pacotes de 01 kg; Ingredientes básicos: sal refinado extraiodado, iodato 
de potássio, antiumectantes (ferrocianeto de sódio e dióxido de silício); 
validade indeterminado. Marca: Cisne; 01 un extrato de tomate simples 
concentrado, embalagem deverá ser de no mínimo de 340 g. Ingredientes 
básicos: tomate, açúcar e sal; validade mínima de 06 meses. Marca: 
Xavante; 02 un leite em pó integral instantâneo, pacote ou lata contendo 
400 g. Enriquecido com no mínimo 2 (duas) vitaminas e 1 (um) mineral; 
validade mínima de 12 meses. Marca: Romano; 01 un café em pó do tipo 
tradicional, selo de pureza Abic, embalagem a vácuo ou almofadada de 
500 g. Marca: Brasil; 01 pct de farinha de mandioca torrada, com 500 
gr, tipo 1, grupo seco fino, isento de impurezas, materiais estranhos e 
coloração escura; validade mínima de 05 meses. Marca: Gabi. Obs.: a 
cesta básica deverá ser entregue em embalagem plástica reforçada.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 64,80

Lote: 02
Descrição: Cesta básica, descrição do conteúdo da cesta básica: 02 
pacotes de macarrão com ovos tipo parafuso/espaguete, ingredientes 
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corante natural (urucum e/ou cúrcuma), isento de amido 
de milho e farinha de trigo tipo 2. Embalagem primária: pacotes com 
capacidade mínima de 500 grs. Validade mínima de 12 meses. Marca: 
Paulista; 01 pacote de achocolatado em pó: ingredientes: açúcar, cacau, 
maltodextrina, estabilizante lecitina de soja. Embalagem latas ou 
pacotes com capacidade 400 grs. Validade mínima de 06 meses. Marca: 
Chokilar; 05 kg de arroz tipo agulhinha: arroz tipo agulha, cor branca 
polida, longo, fino, tipo1, sem sujidades. Embalagem primária: pacotes 
contendo 05 quilos. Validade mínima de 12 meses. Marca: Sereno; 01 
kg de sal refinado extra, iodado: composição: sal refinado extra, iodato 
de potássio, antiumectantes (ferrocianeto de sódio e dióxido de silício), 
embalagem primária: pacotes de polietileno de 01 (um)quilo, devendo 
conter externamente os dados de identificação, informações nutricionais 
e quantidade do produto; validade indeterminado. Marca: Cisne; 01 
frasco de óleo de soja tipo 1, embalagem primária: garrafa pet contendo 
900 ml; validade mínima 5 meses. Marca: Coamo; 01 kg de açúcar 
refinado: embalagem primária: pacotes de polietileno contendo 01 (um) 
quilo. Validade mínima de 12 meses. Marca: Caravelas; 01 pacote de 
fubá mimoso: farinha fina de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9), embalagem primária: pacotes de polietileno com 500 
gr., validade mínima de 06 meses. Marca: Zanin; 01 pacote de café em 
pó: café torrado e moído tipo tradicional, deverá conter selo de pureza 
ABIC, embalagem primária: pacotes de 500 g. Marca: Brasil; 02 quilos 
de feijão carioquinha: classe cores, grupo 1 comum. Característica do 
produto: deverá ser novo, de cor característica, de formato e tamanho 
naturais, maduros, limpos e secos, isentos de impurezas e materiais 
estranhos, embalagem: pacotes contendo 1 kg. Marca: Dona Pepa; 
01 pacote de farinha de mandioca crua: tipo 1, grupo seca, subgrupo 
fino branca, isento de impurezas e materiais estranhos; embalagem 
primária plástica atóxica contendo mínimo de 500 g;  validade mínima 
05 meses. Marca: Toyo; 01 pacote de molho de tomate: ingredientes 
básicos: tomate, cebola, açúcar, sal, alho, especiarias, óleo. embalagem 
primária: sachê de 340 g. Validade mínima: 06 meses. Marca: Bonare; 
01 pacote de bolacha tipo cream-cracker: ingredientes básicos: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, 

sal, emulsificante, fermentos químicos. Embalagem primária: pacote 
com 200 grs; validade mínima: 06 meses; Marca: Renata; 01 lata de 
sardinha em óleo comestível: ingredientes básicos: sardinha, água, 
óleo comestível e sal. Embalagem primária: lata com 125 gr. Validade 
mínima: 06 meses. Marca: Palmeira; 01 pacote ou lata de leite em pó 
integral: ingredientes básicos: leite integral, emulsificante lecitina 
de soja. deverá ser fortificado com vitaminas. o produto deverá ser 
dissolvido totalmente em contato com água fria ou quente. embalagem 
primária: pacote metalizado ou lata com capacidade para 400 g. validade 
mínima: 12 meses. Marca: Romano. Obs.: a cesta básica deverá ser 
entrega em embalagem plástica reforçada.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 46,50

COTA RESERVADA

Lote: 03
Descrição: Cesta básica, descrição do conteúdo da cesta básica: 01 un 
arroz agulhinha tipo 1, embalagem de 5 kg, classe longo fino, subgrupo 
polido. ser de primeira qualidade, tendo no mínimo 90% de grãos inteiros 
e no máx. 3% de grãos brancos, isento de grãos amarelos, isento de 
impurezas e materiais estranhos; validade mínima de 12 meses. Marca: 
Sereno; 03 un feijão-carioca tipo 01, embalagem em pacotes de 01 kg, 
novo, classe cores, grupo 1 comum, na cor característica, de formato 
e tamanho naturais, maduros, limpos e secos, isentos de impurezas e 
materiais estranhos. Marca: Dona Pepa; 05 un açúcar refinado especial 
(sacarose de cana-de-açúcar), embalados em pacotes contendo 1 kg; 
validade mínima de 12 meses. Marca: Caravelas; 01 un macarrão com 
ovos tipo parafuso, embalados em pacotes contendo 500 g. Ingredientes 
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, 
corante natural, isento de amido e farinha de trigo tipo 2; validade mínima 
de 12 meses. Marca: Paulista; 1 un macarrão com ovos tipo espaguete, 
embalados em pacotes contendo 500 g. Ingredientes básicos: sêmola de 
trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural, isento 
de amido e farinha de trigo tipo 2; validade mínima de 12 meses. Marca: 
Paulista; 03 óleo de soja refinado tipo 01, composição: 100% óleo de 
soja, refinado, sem adição de conservantes ou acidulantes. Embalagem: 
frasco de 900 ml; validade mínima de 05 meses. Marca: Liza; 01 un fubá 
mimoso tipo 1, isento de impurezas e materiais estranhos, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, embalagens contendo 500 g; validade mínima 
de 06 meses. Marca: Zanin; 01 un sal refinado, extraiodado, embalados, 
pacotes de 01 kg; Ingredientes básicos: sal refinado extraiodado, iodato 
de potássio, antiumectantes (ferrocianeto de sódio e dióxido de silício); 
validade indeterminado. Marca: Cisne; 01 un extrato de tomate simples 
concentrado, embalagem deverá ser de no mínimo de 340 g. Ingredientes 
básicos: tomate, açúcar e sal; validade mínima de 06 meses. Marca: 
Xavante; 02 un leite em pó integral instantâneo, pacote ou lata contendo 
400 g. Enriquecido com no mínimo 2 (duas) vitaminas e 1 (um) mineral; 
validade mínima de 12 meses. Marca: Romano; 01 un café em pó do tipo 
tradicional, selo de pureza Abic, embalagem a vácuo ou almofadada de 
500 g. Marca: Brasil; 01 pct de farinha de mandioca torrada, com 500 
gr, tipo 1, grupo seco fino, isento de impurezas, materiais estranhos e 
coloração escura; validade mínima de 05 meses. Marca: Gabi. Obs.: a 
cesta básica deverá ser entregue em embalagem plástica reforçada.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 64,80

Lote: 04
Descrição: Cesta básica, descrição do conteúdo da cesta básica: 02 
pacotes de macarrão com ovos tipo parafuso/espaguete, ingredientes 
básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corante natural (urucum e/ou cúrcuma), isento de amido 
de milho e farinha de trigo tipo 2. Embalagem primária: pacotes com 
capacidade mínima de 500 grs. Validade mínima de 12 meses. Marca: 
Paulista; 01 pacote de achocolatado em pó: ingredientes: açúcar, cacau, 
maltodextrina, estabilizante lecitina de soja. Embalagem latas ou 
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pacotes com capacidade 400 grs. Validade mínima de 06 meses. Marca: 
Chokilar; 05 kg de arroz tipo agulhinha: arroz tipo agulha, cor branca 
polida, longo, fino, tipo1, sem sujidades. Embalagem primária: pacotes 
contendo 05 quilos. Validade mínima de 12 meses. Marca: Sereno;
01 kg de sal refinado extra, iodado: composição: sal refinado extra, 
iodato de potássio, antiumectantes (ferrocianeto de sódio e dióxido de 
silício), embalagem primária: pacotes de polietileno de 01 (um)quilo, 
devendo conter externamente os dados de identificação, informações 
nutricionais e quantidade do produto; validade indeterminado. Marca: 
Cisne; 01 frasco de óleo de soja tipo 1, embalagem primária: garrafa pet 
contendo 900 ml; validade mínima 5 meses. Marca: Coamo; 01 kg de 
açúcar refinado: embalagem primária: pacotes de polietileno contendo 
01 (um) quilo. Validade mínima de 12 meses. Marca: Caravelas; 01 
pacote de fubá mimoso: farinha fina de milho, enriquecido com ferro e 
ácido fólico (Vitamina B9), embalagem primária: pacotes de polietileno 
com 500 gr., validade mínima de 06 meses. Marca: Zanin; 01 pacote de 
café em pó: café torrado e moído tipo tradicional, deverá conter selo de 
pureza ABIC, embalagem primária: pacotes de 500 g. Marca: Brasil; 02 
quilos de feijão carioquinha: classe cores, grupo 1 comum. Característica 
do produto: deverá ser novo, de cor característica, de formato e tamanho 
naturais, maduros, limpos e secos, isentos de impurezas e materiais 
estranhos, embalagem: pacotes contendo 1 kg. Marca: Dona Pepa; 
01 pacote de farinha de mandioca crua: tipo 1, grupo seca, subgrupo 
fino branca, isento de impurezas e materiais estranhos; embalagem 
primária plástica atóxica contendo mínimo de 500 g;  validade mínima 
05 meses. Marca: Toyo; 01 pacote de molho de tomate: ingredientes 
básicos: tomate, cebola, açúcar, sal, alho, especiarias, óleo. embalagem 
primária: sachê de 340 g. Validade mínima: 06 meses. Marca: Bonare; 
01 pacote de bolacha tipo cream-cracker: ingredientes básicos: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, 
sal, emulsificante, fermentos químicos. Embalagem primária: pacote 
com 200 grs; validade mínima: 06 meses; Marca: Renata; 01 lata de 
sardinha em óleo comestível: ingredientes básicos: sardinha, água, 
óleo comestível e sal. Embalagem primária: lata com 125 gr. Validade 
mínima: 06 meses. Marca: Palmeira; 01 pacote ou lata de leite em pó 
integral: ingredientes básicos: leite integral, emulsificante lecitina 
de soja. deverá ser fortificado com vitaminas. o produto deverá ser 
dissolvido totalmente em contato com água fria ou quente. embalagem 
primária: pacote metalizado ou lata com capacidade para 400 g. validade 
mínima: 12 meses. Marca: Romano. Obs.: a cesta básica deverá ser 
entrega em embalagem plástica reforçada.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 46,50

PROCESSO N.º 30.252/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 198/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos 
médicos hospitalares, destinados ao uso nas unidades de saúde, da 
Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas por um período 
de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 711/17
Empresa: PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP.

Cota: Principal

Lote: 01
Descrição: Aspirador Cirúrgico para Procedimentos em Área 
Médica e Odontológica; Funcionamento a pistão isento de óleo; 
filtro bacteriológico que evita a contaminação do ambiente; frasco 
autoclavável com capacidade de até 3 litros; possui sistema de segurança 
que interrompe a aspiração quando o frasco está cheio; fluxo máximo 
de 35 litros por minuto. Tensão: bivolt 60hz ou 220 v 50hz. Corrente 

nominal: 2a/1,2a; potência motora: 1/4hp; consumo: 0,186 kva/h; vácuo 
máximo:635mmhg; vazão: 35lpm; ruido: 58 db a 1 m; altura: 370 mm; 
largura: 270 mm; comprimento: 450 mm. Garantia mínima de 1 ano da 
data de entrega. Com registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas 
ou Certificado de Isenção.
Marca: Olidef
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.555,49

Lote: 02
Descrição: Desfibrilador Externo Automático (DEA) Cardíaco 
Equipamento com display colorido mostrando as instruções, informações 
e os traçados paramétricos necessário para um atendimento qualificado, 
ECG, Frequência Cardíaca 10-300 BPM com apresentação numérica no 
display, bifásico, auto-teste ao ser ligado periodicamente informando 
o percentual da bateria com emissão de sinais sonoros e visuais com 
alarmes sonoros e visuais de bateria fraca, alimentação da bateria com 
dispositivo para carga 110/220 volts, com opção de disparo automático e 
manual da desfibrilação anulando carga aproximadamente 30 segundos 
se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento, modo de 
desfibrilação infantil com limites de aproximadamente 50 joules e adulto 
com limites de aproximadamente 150-200-200 joules, comandos visuais 
apresentados em display que instrui toda a equipe durante a sequência 
da RCP inclusive informando se os eletrodos estão conectados ou não 
no DEA, capacidade de bateria recarregável aproximadamente até 200 
choques com tempo limite de até 6 horas de monitoramento detectando 
automaticamente qualquer alteração cardíaca que necessitam de 
desfibrilação automática, sistema automático de ECG detectando todos 
os complexos e alterações com visibilidade no display, gabinete para 
alto impacto, proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Equipamento 
no idioma português com certificação no INMETRO, peso aproximado 
1,9 kg, eletrodo descartável autoadesivo multifunção (desfibrilação, 
cardioversão, marca-passo não invasivo e monitorização) adulto e 
infantil.
Marca: CMOS Drake
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6.699,99

Lote: 05
Descrição: Laringoscópio com Kit Adulto (Lâminas Curvas); Com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: a) equipamento médico-
assistencial convencional, para uso em procedimentos de emergência e 
anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas; b) lâmpada de alta 
luminosidade; c) cabo confeccionado em aço inoxidável, com tampa de 
rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de alimentação; 
d) alimentação = pilhas ou bateria recarregável; e) encaixe para 
lâmina padrão universal; f) acompanhar (cada kit) - 05 lâminas curvas, 
confeccionadas em aço inoxidável nº 1/2/3/4/5; g) acompanhar bolsa 
ou estojo em material resistente para acondicionamento ou eventual 
transporte. Prazo de garantia do fabricante = mínimo de 01 (hum) ano. 
Acompanhar manual técnico em português.
Marca: Oxigel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 504,00

Lote: 06
Descrição: Laringoscópio com Kit Infantil (Lâminas Retas); Com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: a) equipamento médico – 
assistencial convencional, para uso em procedimentos de emergência 
e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas; b) lâmpada de 
alta luminosidade; c) cabo confeccionado em aço inoxidável, com 
tampa de rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de 
alimentação; d) alimentação = pilhas ou bateria recarregável; e) encaixe 
para lâmina padrão universal; f) acompanhar (cada kit) - 03 lâminas 
retas, confeccionadas em aço inoxidável nº 0/1/2; g) acompanhar bolsa 
ou estojo em material resistente para acondicionamento ou eventual 
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transporte. Prazo de garantia do fabricante = mínimo de 01 (hum) ano. 
Acompanhar manual técnico em português.
Marca: Oxigel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 375,00

Lote: 07
Descrição: Oftalmoscópio com Lâmpada Halógena; Disco de abertura 
de no mínimo 01 posição, pilhas alcalinas AA cabo em metal cromada 
ou plástico, interruptor liga/desliga, borracha de proteção livre de látex, 
cabeça resistente a impactos, óptica selada livre de poeira.
Marca: Rudolf Riester GMBH
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 565,00

Cota: Reservada

Lote: 10
Descrição: Detector Fetal de Mesa – Sonar Analógico; Dados técnicos: 
faixa de medição de FCF: 30 a 240 bpm; ciclagem de 6.000 a 60.000 e 
frequência de trabalho 2mhz +- 10% alimentação chaveada que opera 
de 110 a 230 V – 10% e frequência de 50/60hz; diâmetro máximo do 
foco ultrassônico: 50 mm; profundidade máxima do feixe ultrassônico: 
200 a 250 mm; controle de volume digital: 9 níveis (1-9); controle de 
tonalidade digital: 10 níveis (0-9); alojamento para transdutor na lateral 
do gabinete; saída para fone de ouvido ou gravador de som; fusível 
de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; dimensões: (l.p.a.) 
217x250x100 mm; potência 32 VA/15w; potência ultrassônica: 5mh/
cm2; registro na ANVISA; deve ser produzido dentro das normas de 
qualidade e tecnologia; desligamento automático após 01 minuto sem 
uso; controle de volume e tonalidade.
Marca: Medpej
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 489,00

Lote: 11
Descrição: Eletrocardiógrafo Portátil; Com as seguintes especificações 
técnicas Mínimas: 1) automático de 03 (três) canais com 12 (doze) 
derivações padrão (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 E 
V6) com registro por impressora térmica de alta resolução; 2) registro 
manual e automático de 12 (doze) derivações; 3) tecnologia digital de 
processamento de sinais; 4) indicação no registro de frequência cardíaca: 
a) ganho; b) velocidade; c) derivação; d) campo para preenchimento de 
dados do paciente no registro; 5) circuito com amplificador de entrada 
isolada (entrada flutuante); 6) protegido contra descarga de desfibrilador 
e bisturi elétrico; 7) ajuste de ganho em 03 (três) (n/2, n e 2n); 8) seletor 
de velocidade para 25 ou 50 mm/s; 9) bateria recarregável e entrada 
externa de 12 v; 10) detecção de eletrodo solto; 11) rede elétrica 110/220 
vac - (50/60hz); 12) fonte externa de 12 vdc; 13) com emissão de 
relatório que possibilite posterior análise dos dados aferidos; a emissão 
do laudo / relatório automatizado (proveniente do sistema_aparelho) 
deverá ser de acordo com as diretrizes da sociedade brasileira de 
cardiologia sobre análise e emissão de laudos eletrocardiográficos – 
2009, no que diz respeito a frequência e ritmo da onda p sinusal = a 
faixa de normalidade da frequência cardíaca é entre 50 bpm e 100 bpm. 
Referência: arquivo brasileiro de cardiologia 2009; 93 (n 3 supl. 2) 1-19; 
14) prazo de garantia do fabricante: mínimo de 01 (um) ano; 15) manual 
de instrução em português.
Marca: Edan
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 5.000,00

Lote: 12
Descrição: Laringoscópio com Kit Adulto (Lâminas Curvas); Com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: a) equipamento médico-
assistencial convencional, para uso em procedimentos de emergência e 

anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas; b) lâmpada de alta 
luminosidade; c) cabo confeccionado em aço inoxidável, com tampa de 
rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de alimentação; 
d) alimentação = pilhas ou bateria recarregável; e) encaixe para 
lâmina padrão universal; f) acompanhar (cada kit) - 05 lâminas curvas, 
confeccionadas em aço inoxidável nº 1/2/3/4/5; g) acompanhar bolsa 
ou estojo em material resistente para acondicionamento ou eventual 
transporte. Prazo de garantia do fabricante = mínimo de 01 (hum) ano. 
Acompanhar manual técnico em português.
Marca: Oxigel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 504,00

Lote: 13
Descrição: Laringoscópio com Kit Infantil (Lâminas Retas); Com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: a) equipamento médico – 
assistencial convencional, para uso em procedimentos de emergência 
e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas; b) lâmpada de 
alta luminosidade; c) cabo confeccionado em aço inoxidável, com 
tampa de rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de 
alimentação; d) alimentação = pilhas ou bateria recarregável; e) encaixe 
para lâmina padrão universal; f) acompanhar (cada kit) - 03 lâminas 
retas, confeccionadas em aço inoxidável nº 0/1/2; g) acompanhar bolsa 
ou estojo em material resistente para acondicionamento ou eventual 
transporte. Prazo de garantia do fabricante = mínimo de 01 (hum) ano. 
Acompanhar manual técnico em português.
Marca: Oxigel
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 375,00

Lote: 14
Descrição: Oftalmoscópio com Lâmpada Halógena; Disco de abertura 
de no mínimo 01 posição, pilhas alcalinas AA cabo em metal cromada 
ou plástico, interruptor liga/desliga, borracha de proteção livre de látex, 
cabeça resistente a impactos, óptica selada livre de poeira.
Marca: Rudolf Riester GMBH
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 565,00

Ata de Registro de Preços n.º 712/17
Empresa: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 
ME.

Cota: Principal

Lote: 03
Descrição: Detector Fetal de Mesa – Sonar Analógico. Dados técnicos: 
faixa de medição de FCF: 30 a 240 bpm; ciclagem de 6.000 a 60.000 e 
frequência de trabalho 2mhz +- 10% alimentação chaveada que opera 
de 110 a 230 V – 10% e frequência de 50/60hz; diâmetro máximo do 
foco ultrassônico: 50 mm; profundidade máxima do feixe ultrassônico: 
200 a 250 mm; controle de volume digital: 9 níveis (1-9); controle de 
tonalidade digital: 10 níveis (0-9); alojamento para transdutor na lateral 
do gabinete; saída para fone de ouvido ou gravador de som; fusível 
de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; dimensões: (l.p.a.) 
217x250x100 mm; potência 32 VA/15w; potência ultrassônica: 5mh/
cm2; registro na ANVISA; deve ser produzido dentro das normas de 
qualidade e tecnologia; desligamento automático após 01 minuto sem 
uso; controle de volume e tonalidade
Marca: Gnatus
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 485,00

Ata de Registro de Preços n.º 713/17
Empresa: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA.
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Cota: Principal

Lote: 04
Descrição: Eletrocardiógrafo Portátil; Com as seguintes especificações 
técnicas Mínimas: 1) automático de 03 (três) canais com 12 (doze) 
derivações padrão (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 E 
V6) com registro por impressora térmica de alta resolução; 2) registro 
manual e automático de 12 (doze) derivações; 3) tecnologia digital de 
processamento de sinais; 4) indicação no registro de frequência cardíaca: 
a) ganho; b) velocidade; c) derivação; d) campo para preenchimento de 
dados do paciente no registro; 5) circuito com amplificador de entrada 
isolada (entrada flutuante); 6) protegido contra descarga de desfibrilador 
e bisturi elétrico; 7) ajuste de ganho em 03 (três) (n/2, n e 2n); 8) seletor 
de velocidade para 25 ou 50 mm/s; 9) bateria recarregável e entrada 
externa de 12 v; 10) detecção de eletrodo solto; 11) rede elétrica 110/220 
vac - (50/60hz); 12) fonte externa de 12 vdc; 13) com emissão de relatório 
que possibilite posterior análise dos dados aferidos; a emissão do laudo 
/ relatório automatizado (proveniente do sistema_aparelho) deverá ser 
de acordo com as diretrizes da sociedade brasileira de cardiologia sobre 
análise e emissão de laudos eletrocardiográficos – 2009, no que diz 
respeito a frequência e ritmo da onda p sinusal = a faixa de normalidade 
da frequência cardíaca é entre 50 BPM e 100 BPM. Referência: arquivo 
brasileiro de cardiologia 2009; 93 (n 3 supl. 2) 1-19; 14) prazo de 
garantia do fabricante: mínimo de 01 (um) ano; 15) manual de instrução 
em português.
Marca: Edan
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3.700,00
Ata de Registro de Preços n.º 714/17
Empresa: G D C DA SILVA COSTA – EIRELLI – EPP.

Cota: Reservada

Lote: 08
Descrição: Aspirador Cirúrgico Para Procedimentos Em Área 
Médica E Odontológica; Funcionamento a pistão isento de óleo; 
filtro bacteriológico que evita a contaminação do ambiente; frasco 
autoclavável com capacidade de até 3 litros; possui sistema de segurança 
que interrompe a aspiração quando o frasco está cheio; fluxo máximo 
de 35 litros por minuto. Tensão: bivolt 60hz ou 220 v 50hz. Corrente 
nominal: 2a/1,2a; potência motora: 1/4hp; consumo: 0,186 kva/h; vácuo 
máximo:635mmhg; vazão: 35lpm; ruido: 58 db a 1 m; altura: 370 mm; 
largura: 270 mm; comprimento: 450 mm. Garantia mínima de 1 ano da 
data de entrega. Com registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas 
ou Certificado de Isenção.
Marca: Olidef
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1.500,00

Lote: 09
Descrição: Desfibrilador Externo Automático (DEA) Cardíaco; 
Equipamento com display colorido mostrando as instruções, informações 
e os traçados paramétricos necessário para um atendimento qualificado, 
ECG, Frequência Cardíaca 10-300 bpm com apresentação numérica no 
display, bifásico, auto-teste ao ser ligado periodicamente informando 
o percentual da bateria com emissão de sinais sonoros e visuais com 
alarmes sonoros e visuais de bateria fraca, alimentação da bateria com 
dispositivo para carga 110/220 volts, com opção de disparo automático e 
manual da desfibrilação anulando carga aproximadamente 30 segundos 
se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento, modo de 
desfibrilação infantil com limites de aproximadamente 50 joules e adulto 
com limites de aproximadamente 150-200-200 joules, comandos visuais 
apresentados em display que instrui toda a equipe durante a sequência 
da RCP inclusive informando se os eletrodos estão conectados ou não 
no DEA, capacidade de bateria recarregável aproximadamente até 200 
choques com tempo limite de até 6 horas de monitoramento detectando 

automaticamente qualquer alteração cardíaca que necessitam de 
desfibrilação automática, sistema automático de ECG detectando todos 
os complexos e alterações com visibilidade no display, gabinete para 
alto impacto, proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Equipamento 
no idioma português com certificação no INMETRO, peso aproximado 
1,9 kg, eletrodo descartável autoadesivo multifunção (desfibrilação, 
cardioversão, marca-passo não invasivo e monitorização) adulto e 
infantil.
Marca: CMOS Drake
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 6.450,02

PROCESSO N.º 31.077/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 208/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição produtos de limpeza, 
(ácido muriático e sulfato de alumínio), destinados a limpeza dos 
ginásios da Secretaria de Esportes e Lazer, com entregas parceladas por 
um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Esportes e Lazer.

Ata de Registro de Preços n.º 715/17
Empresa: CHARLES ALMEIDA AGUIAR 26774052886.

Lote: 01
Descrição: Acido muriático – galão de 05 litros.
Unidade: GL
Marca: Cris Água
Valor Unitário: R$ 19,60

Lote: 02
Descrição: Sulfato de alumínio.
Unidade: KG
Marca: Cris Água
Valor Unitário: R$ 4,50

PROCESSO N.º 28.877/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 087/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
de laboratório, destinados a realização de exames hematológicos e 
sorológicos da Rede Municipal da Saúde, da Secretaria Municipal da 
Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 716/17
Empresa: DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS 
LABORATORIAIS EIRELI - EPP.

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Teste de tempo de tromboplastina parcial ativada – TTPA 
– teste reagente para determinação do tempo de tromboplastina parcial 
ativada – TTPA.
Unidade: UN
Marca: Wiener
Valor Unitário: R$ 0,67

Item: 02
Descrição: Teste de VDRL – teste de floculação em lâmina para triagem 
sorológica da Sífilis.
Unidade: KIT
Marca: Wiener
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Valor Unitário: R$ 30,50

Item: 03
Descrição: Teste tromboplastina cálcica – TP.
Unidade: UN
Marca: Wiener
Valor Unitário: R$ 0,88

PROCESSO N.º 30.253/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 081/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos 
rodoviários, destinados ao uso de diversas secretarias desta prefeitura, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 10/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração

Ata de Registro de Preços n.º 717/17
Empresa: AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E 
USADOS LTDA.

Lote: 01
Descrição: Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, nova, ano de fabricação 
2017 ou ano da compra; fabricação nacional; com peso operacional 
mínimo de 20 toneladas, motor diesel com no mínimo 4 cilindros e 
potência de no mínimo 150hp turboalimentado com intercooler e sistema 
de injeção direta de combustível, cabine fechada com ar-condicionado. 
Sistema de gerenciamento e rastreamento eletrônico da máquina original 
de fábrica para controle de falhas, manutenção, revisões e localização, 
mínimo de 4 modos de operação, sistema hidráulico de vazão mínima 
de 400 l/min, velocidade de giro no mínimo de 12,5 rpm, válvula de 
retenção e sistema de amortecimento nos cilindros de braço e lança. 
Lança mínima de 5,65metros, comprimento do braço de no mínimo 
2,4 metros, caçamba com no mínimo 1,10 m³ de capacidade e largura 
de no mínimo 1400 mm, profundidade de escavação mínima de 5,90 
metros, altura de descarga mínima de 6,4 metros, força de desagregação 
da caçamba de no mínimo 15.000 kgf, Tanque de combustível com no 
mínimo 320 Litros de capacidade e com bomba de autorreabastecimento 
de combustível.
Marca: JCB
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 421.000,00

Lote: 03
Descrição: Pá carregadeira sobre rodas, articulada, nova, ano de 
fabricação 2017 ou ano da compra; fabricação nacional; equipamento 
com: - motor diesel de no mínimo 04 cilindros; turbo alimentado; 
potência mínima de 125 HP; - Cabine: fechada, com ar-condicionado, 
tipo “ROPS” (a prova de tombamento) “FOPS” (contra queda de 
material) Transmissão: tipo “Powership” com no mínimo 04 marchas 
a frente e 03 a ré. Eixo: redução final planetária, eixo dianteiro fixo e 
traseiro oscilante; Freio: hidráulico nas 04 rodas, multidisco em banho 
óleo montados internamente. Freio de estacionamento independente do 
disco mecânico, operando sobre eixo de saída de transmissão; Carregador 
frontal de sistema Z-BAR, com 03 (três) cilindros hidráulicos, caçamba 
mínima de 1,7 m³ a 2,1 m³, de capacidade com dentes; Pneu medida 
mínima: 17,5 x25 – L3; Sistema hidráulico: com duas bombas de 
engrenagem montada diretamente na transmissão. Sistema elétrico: de 
24 volts, com alternador no mínimo 55 amperes com duas baterias de 
no mínimo 110 ah, conectores elétricos blindados, contra penetração de 
água e pó; Capacidade: peso operacional mínimo de 10.500 kg; Altura 
de descarga mínima: 2.750mm; Força de desagregação de no mínimo: 
10.300 kgf; Carga de tombamento em linha reta de no mínimo: 7.480 
kg; Sistema de monitoramento remoto que permita a localização do 
equipamento e acompanhamento das funções vitais instalados direto de 
fábrica.

Marca: JCB
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 298.000,00

Lote: 04
Descrição: Retroescavadeira, tração 4x4, operacional mínimo de 
6.630 kg, ano de fabricação 2017 ou ano da compra; fabricação 
nacional; Acionada por motor a diesel; Potência bruta de no mínimo 
84 hp; Transmissão sincronizada, com no mínimo 4 marchas avante e 
4 à re; Inversor de marchas frente/ré de acionamento eletro-hidráulico; 
Conversor de torque; Direção Hidráulica nas rodas dianteiras; Chassi 
rígido do conjunto; Caçamba da carregadeira frontal de volume nominal 
de mínimo de 0,80 m3; Caçamba da retroescavadeira com no mínimo 
600 mm de largura, profundidade de escavação de no mínimo 4,20 m, 
força de escavação de no mínimo 4.900 kg, com dentes para escavação; 
Cabine fechada com ar-condicionado, com certificação ROPS (contra 
capotagem) e FOPS (contra queda de materiais); Sapatas estabilizadoras 
de acionamento hidráulico para operações de escavação; Assento 
ergonômico do operador com suspensão e cinto de segurança; Painel 
de instrumentos com tampa antivandalismo; Tapetes de borracha 
removíveis; Pneus traseiros de no mínimo 19,5x24 (10 lonas) e 
Pneus dianteiros de dimensões de no mínimo 10,5 x 16 (10 lonas), 
fornecidos no mercado nacional; Dentes para escavação nas caçambas 
da carregadeira frontal e da retroescavadeira; Espelhos retrovisores 
internos e externos; Faróis de trabalho de no mínimo 2 avante e 4 ré 
para trabalhos noturnos; Lanternas de freio, luzes de alerta e setas 
direcionais; Alarme de deslocamentos a ré; Lavadores e limpadores do 
para-brisa (vidro dianteiro); Extintor de incêndio.
Marca: JCB
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 188.500,00

Ata de Registro de Preços n.º 718/17
Empresa: BRASIF S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO.

Lote: 02
Descrição: Motoniveladora, com chassi articulado, nova, ano de 
fabricação 2017 ou ano da compra; fabricação nacional; Motor 
turboalimentado de no mínimo 6 cilindros em linha, 4 tempos, com 
potência líquida no volante de no mínimo 140 hp (em todas as marchas) 
e peso operacional de no mínimo 14.500 kg; Acionada por motor a 
diesel; Transmissão sincronizada, com no mínimo 6 marchas avante e 3 
à re; Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis, com largura de 
no mínimo 3,60 m e altura de no mínimo 0,60 m, ângulo de talude 90º e 
rotação do círculo 360º; Freios de serviço multidisco em banho de óleo, 
autoajustáveis, com dois circuitos independentes para cada lado do eixo 
traseiro, de acionamento hidráulico ou pneumático; Cabine fechada com 
ar-condicionado, com certificação ROPS (contra capotagem) e FOPS 
(contra queda de materiais); Ripper traseiro, com no mínimo 5 dentes, 
penetração de no mínimo 350 mm, ajustáveis; Direção Hidráulica, 
nas rodas dianteiras; Monitoramento eletrônico de falhas; Controles 
hidráulicos; Assento ergonômico do operador com suspensão e cinto de 
segurança; Tapetes de borracha removíveis; Pneus traseiros / dianteiros: 
14x24 (12lonas) / 14x24 (12lonas) – ou superior, fornecidos no mercado 
nacional; Faróis de trabalho de no mínimo 6 avante e 2 ré para trabalhos 
noturnos; Lanternas de freio, luzes de alerta e setas direcionais; Espelhos 
retrovisores externos; Alarme de deslocamentos a ré Garantia de 2 anos; 
Extintor de incêndio / suporte.
Marca: Case
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 465.000,00

PROCESSO N.º 34.528/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 089/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cestas 



Atos do Poder Executivo

16

Sábado, 24 de fevereiro de 2018 - n.º 1962 - Ano XXI Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017  |  www.atibaia.sp.gov.br

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

comemorativas, bem como a prestação de serviço de preparo, seleção, 
acondicionamento, controle e distribuição, destinados aos servidores e 
estagiários desta prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 
12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 13/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos.

Ata de Registro de Preços n.º 719/17
Empresa: CVS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE 
CARTÕES EIRELI.

Lote: 01
Descrição: Cestas comemorativas embaladas em caixas de papelão 
reforçado e decoradas com motivos festivos, bem como a prestação de 
serviços de preparo, seleção, acondicionamento, controle e distribuição, 
destinados aos servidores e estagiários desta prefeitura: item: 01; 
quantidade: 01; descrição: suco concentrado e/ou concentrado líquido 
para refresco de uva. Ingredientes básicos: água, suco concentrado de 
uva, conservadores, sem adição de açúcar. Embalagem: frasco ou garrafa 
de 500ml. Validade mínima de 06 meses. Rendimento mínimo: 1:2 (uma 
parte de suco para duas de água) valores nutricionais mínimos por porção 
de 67 ml: valor calórico: 35 Kcal carboidratos: 8,0 g. Marca: Imperial – 
item: 02; quantidade: 01 – descrição: suco concentrado e/ou concentrado 
líquido para refresco de caju. Ingredientes básicos: suco integral de caju 
e/ou suco concentrado de caju, acidulante, aromatizante e estabilizante, 
sem adição de açúcar. Embalagem: frasco ou garrafa de 500ml. Validade 
mínima de 06 meses. Rendimento mínimo: 1:5 (uma parte de suco para 
cinco de água) valores nutricionais mínimos por porção de 29ml: valor 
calórico: min. 7 Kcal carboidratos: min. 1,6 g. Vitamina c: min. 14 mg. 
Marca: Da Fruta – item: 03; quantidade: 01; descrição: suco concentrado 
e/ou concentrado líquido p/ refresco de manga. Ingredientes básicos: 
suco de manga ou polpa de manga, água, acidulante e conservantes, sem 
adição de açúcar. Embalagem: frasco ou garrafa de 500ml. Validade 
mínima de 06 meses. Rendimento mínimo: 1:2 (uma parte de suco 
para duas de água) valores nutricionais mínimos por porção de 67ml: 
valor calórico: 25 Kcal carboidratos: 6,0 g. Marca: Da Fruta – item: 04; 
quantidade: 01; descrição: caixa de panetone de frutas, com fermentação 
natural. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, uva-passa, frutas cristalizadas, gordura vegetal, 
ovo integral, gema de ovo, manteiga, extrato de malte, sal. Embalagem: 
saco plástico atóxico com capacidade para 750 g, reembalados em caixa 
decorada de papelão. Validade mínima de 04 meses. Valores nutricionais 
mínimos por porção de 80 g: valor calórico: 254 Kcal; carboidratos: 36 
g; proteínas: 5,0 g; gorduras totais máx de: 10 g; sódio máx. De: 122 
mg. Marca: Bauducco – item: 05; quantidade: 01; descrição: caixa de 
panetone com gotas de chocolate, com fermentação natural. Ingredientes 
básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas de 
chocolate ao leite, gordura vegetal, açúcar, ovo integral, gema de ovo, 
glucose, manteiga, sal, extrato de malte, manteiga de cacau. Embalagem: 
saco plástico atóxico com capacidade para 750 g, reembalados em 
caixa de papelão. Validade mínima de 04 meses. Valores nutricionais 
mínimos por porção de 80 g: valor calórico: 296 Kcal; carboidratos: 
37 g; proteínas: 5,6 g; gorduras totais máx. de: 14 g; sódio máx. De: 
107 mg. Marca: Bauducco – item: 06; quantidade: 01; descrição: lata 
de pêssego em calda, em metades, sem caroço. Ingredientes básicos: 
pêssegos, água e açúcar. Embalagem: latas contendo no mínimo 
400 g. Validade mínima de 12 meses. Valores nutricionais mínimos 
por porção de 140 g: valor energético: 90 Kcal; carboidratos:22 g. 
Marca: Olé – item: 07; quantidade: 01; descrição: caixa de bombom 
e chocolates. Composição: deverá conter diversos tipos de chocolates 
e bombons embalados individualmente, reembalados em caixas de 
papelão decoradas, contendo no mínimo 300 a 305 g. Validade mínima 
de 04 meses. Marca: Nestlé – item: 08 – quantidade: 01 – descrição: 
pacote de biscoito champagne. Ingredientes básicos: açúcar, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo integral, amido, óleo 
de soja, açúcar invertido, sal, fermento químico. Embalagem contendo 

no mínimo 150 g. Validade mínima de 04 meses. Valores nutricionais 
mínimos por porção de 30 g: valor calórico: 110 Kcal; carboidratos: 
24 g; proteínas: 2,0 g; gordura total máx. de: 1,0 g. Marca: Visconti – 
item: 09; quantidade: 01; descrição: pacote de batata palha. Ingredientes 
básicos: batata, óleo ou gordura vegetal e sal. Embalagem: pacotes 
contendo 140 g. Validade mínima de 04 meses. Valores nutricionais 
mínimos por porção de 25 g.; valor calórico: 124 Kcal; carboidratos: 11 
g; proteínas: 1,7 g; gordura total: 8 g. Marca: Visconti.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 74,48

PROCESSO N.º 32.622/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 211/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos 
e eletrônicos, destinados ao uso de diversos setores desta prefeitura, com 
entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 14/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 720/17
Empresa: BRLINETECH LTDA – EPP.

Lote: 08

Item: 01
Descrição: Relê fotoelétrico, Carga máxima: 1.000 w, 127 v; tensão de 
operações: 120/127 v; 50/60 hz; fabricado dentro das normas ABNT/
NBR vigentes.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 31,14

PROCESSO N.º 29.934/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 204/17

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de 
locação de equipamentos e estruturas, destinados ao uso nos eventos da 
Secretaria de Cultura e Eventos, de forma parcelada, por um período de 
12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.

Ata de Registro de Preços n.º 721/17
Empresa: CARLOS EDUARDO TAFURI – ME.

Lote: 01
Descrição: Canhão seguidor com mesa de comando acoplada ao 
aparelho, lâmpada HMI 1.200 w, voltagem 220 v, consumo: 1500 w, 
efeito strobo de 1 a 10 flash/segundo, disco com 5 cores mais branco, íris 
motorizada, supercoolers de resfriamento.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 480,00

Lote: 03
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 02, equipamentos de som e 
luz, para atender grupos musicais tipo 2: shows com bandas regionais, 
bandas pequenas: voz e violão, aniversário da cidade e pequenos 
eventos: equipamentos P.A.; 02 caixas sub woofer (mod. sb 800); 02 
caixas definição (mod. kf 750) 01 mesa de som 24 x 04 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: SE
Valor Unitário: R$ 1.370,00
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Lote: 04
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 03, equipamentos de som 
e luz, para atender grupos musicais tipo 3: grupos locais, cerimoniais, 
bandas pequenas, tipo rock, forró e bandas de baile, conforme segue: 
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); 
equipamentos monitor; 01 amp. de baixo; 01 amp. de guitarra; 01 corpo 
bateria (bb.cx.t1t2.hh); 01 console 32 x 8 vias; 06 monitores mod spot; 
sistema side fill (l+r); microfones (quantidades necessárias); pedestais, 
direct box (quantidades necessárias); 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 12 canais cabos e conexões.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.980,00

Lote: 05
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 04, quipamentos de som 
de luz, para atender grupos musicais tipo 4: de cantores de 1º linha 
(exemplo: Toquinho, Renato Teixeira, Paulinho da Viola, orquestras 
sinfônicas e corais); equipamentos de pa; console importado de boa 
qualidade com no mínimo 02 paramétricos, referência d m 2.000 
yamaha; . 02 periféricos equalizadores klark teknik dn 360 ou similar; . 
02 compressores de bx 160 ou similar; 02 spx 990 yamaha; . 01 md rec; 
01 cd player; . pa compatível com local de show (até 5.000 pessoas); . 
monitor: console deve ser 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; mic shure sm 58 sem fio; mic 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; 9 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 acima; 04 canhões móveis (com mesa digital); 01 canhão seguidor.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 2.880,00

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 q 25 de alumínio, formato em trave, com tamanho 
aproximado de 8, de frente x 4 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: SE
Valor Unitário: R$ 1.147,00

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 q 30 de alumínio, formato em quadrado com 
tamanho de 10 de frente x 8 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.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.800,00

Ata de Registro de Preços n.º 722/17
Empresa: CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO – ME.

Lote: 02
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 01
cerimonial pequeno, eventos 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: SE
Valor Unitário: R$ 630,00

Lote: 17
Descrição: Palco 6 x 6
dimensões gerais: 6 m de frente; 6 m de fundo; piso em 1 nível; vão entre 
piso e cobertura de 7 metros em toda a extensão do palco; piso: piso 
em estrutura tubular de aço, coberto com madeirite de 20 mm pintado 
na cor preta, com capacidade de suporte igual ou superior a 450 kg/m² 
(estático), conforme normalização da ABNT; todo revestido com carpete 
cor grafite. medidas: 2 m de altura do solo, 6 m de frente (livre) e 6 m de 
fundo (livre). o piso não contém emendas com relevo ou depressões, sua 
superfície é completamente uniforme. cobertura: cobertura em estrutura 
tubular de aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para 
3.000 kg, em duas águas, coberta com lona tipo PVC k100 na cor branca 
externa e interna na cor gelo; vão-livre: 7,00 m do piso do palco até o 
teto; house-mix: em estrutura tubular de aço galvanizado em 1 nível com 
medidas: 5,00 m de frente, 4,00 m de fundo; piso com 0,60 m do solo; as 
laterais e o fundo deverão ter fechamento em lona tipo PVC branca; as 
laterais, fundo e frente deverão ser cercados com grades de proteção; a 
house-mix deverá ser montada lateralmente na frente do palco; escada: 
01 (uma) escada na lateral traseira, em estrutura metálica (ou madeira) 
com acabamento em madeira pintada, emborrachada ou acarpetada na 
cor preta com corrimão, conforme normas da ABNT e contru de no 
mínimo 1,5 m de largura; fechamento de fundo do palco: 01 fechamento 
de fundo de palco na cor preta (isolamento visual), com medidas mínimas 
de: 8,0 m de comprimento, 7,0 m de altura (a medida do piso do palco 
à cobertura); fechamento de lateral do palco: 02 fechamentos para as 
laterais do palco com medidas mínimas de: 6,0 m de comprimento x 7,0 
m de altura (manter abertura ou recorte para a área de serviço e acesso 
das escadas laterais traseiras). fechamento de saia do palco: toda a “saia” 
do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechado em 
tecido ou tnt (tecido-não-tecido) preto de gramatura 100 na cor preta; 
estrutura para fly p.a. 02 torres de sustentação para pa no sistema fly em 
estrutura tubular de aço galvanizado com capacidade para até 2.500 kg 
(cada). a estrutura deve ter: altura mínima de 10 m e vão-livre de 3 m. 
obs: as estruturas de fly p.a., são independentes da estrutura de palco.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 839,00

Lote: 21
Descrição: Palco metálico novo sistema flyers para caixas 8 x 6 m, 
dimensões gerais: 8 m de frente, 6 m de fundo, piso em 1 nível, vão entre 
piso e cobertura de 7 metros em toda a extensão do palco; piso: piso 
em estrutura tubular de aço, coberto com madeirite de 20 mm pintado 
na cor preta, com capacidade de suporte igual ou superior a 450 kg/m² 
(estático), conforme normalização da ABNT. todo revestido com carpet 
cor grafit. medidas: 2 m de altura do solo, 8 m de frente (livre) e 6 m de 
fundo (livre); o piso não contém emendas com relevo ou depressões, sua 
superfície é completamente uniforme; cobertura: cobertura em estrutura 
tubular de aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para 
3.000 kg, em duas águas, coberta com lona tipo PVC k100 na cor branca 
externa e interna na cor gelo; vão-livre: 7,00 m do piso do palco até o 
teto; house-mix em estrutura tubular de aço galvanizado em 1 nível com 
medidas: 5,00 m de frente, 4,00 m de fundo; piso com 0,60 m do solo; as 
laterais e o fundo deverão ter fechamento em lona tipo PVC branca; as 
laterais, fundo e frente deverão ser cercados com grades de proteção; a 
house-mix deverá ser montada lateralmente na frente do palco; escada: 
01 (uma) escada na lateral traseira, em estrutura metálica (ou madeira) 
com acabamento em madeira pintada, emborrachada ou acarpetada na 
cor preta com corrimão, conforme normas da ABNT e contru de no 
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mínimo 1,5 m de largura; fechamento de fundo do palco: 01 fechamento 
de fundo de palco na cor preta (isolamento visual), com medidas mínimas 
de: 8,0 m de comprimento, 7,0 m de altura (a medida do piso do palco 
à cobertura); fechamento de lateral do palco; 02 fechamentos para as 
laterais do palco com medidas mínimas de: 6,0 m de comprimento x 7,0 
m de altura (manter abertura ou recorte para a área de serviço e acesso 
das escadas laterais traseiras). fechamento de saia do palco: toda a “saia” 
do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechado em 
tecido ou tnt (tecido-não-tecido) preto de gramatura 100 na cor preta; 
estrutura para fly p.a. 02 torres de sustentação para pa no sistema fly em 
estrutura tubular de aço galvanizado com capacidade para até 2.500 kg 
(cada). a estrutura deve ter: altura mínima de 10 m e vão-livre de 3 m; 
obs: as estruturas de fly p.a., são independentes da estrutura de palco.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.399,00

Ata de Registro de Preços n.º 723/17
Empresa: POWER SOUND LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI – ME.

Lote: 06
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 05, equipamentos de pa; 
console importado de boa qualidade, com no mínimo 02 paramétricos; 
referência gr 2000 yamaha; 02 periféricos equalizadores klark, teknik dn 
360 ou similar; 02 compressor de bx 160 ou similar; 02 spx 990 yamaha;? 
01 md rec; ?01 cd player; pa compatível com local de show (até 5.000 
pessoas); monitor; console deve ser 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; mic shure sm 58 sem fio; mic 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; 9 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 acima; 04 canhões móveis (com mesa digital); 01 canhão seguidor.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 2.400,00

Lote: 07
Descrição: Equipamentos de som e luz tipo 06, locação diária de sistema 
de sonorização de grande porte: 24 caixas acústicas de subgrave; 24 
caixas acústicas line array amplificadas, para médias e altas frequências; 
08 potências 10.000 watts rms 08 potências 5.000 watts rms; 04 potências 
3000 watts rms; 02 processadores digitais com 04 entradas e 08 saídas; 
04 caixas acústicas de subgrave para o side fill; 04 caixas acústicas para 
medias e altas frequências para o side fill; 02 potências 10.000 watts rms 
para o side  fill; 02 potências 5.000 watts rms para o side fill; 02 potências 
3.000 watts rms para o side fill; 02 processadores digitais para o side fill; 
02 consoles digitais pa e monitor; 01 console digital de 64 canais para 
o pa; 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 estéreo; 06 efeitos digitais; 32 
canais de compressores; 32 canais de gate; 08 potências 2.000 watts rms 
para os monitores; 20 monitores de duas vias; torres de dalay: 03 torres 
de dalay contendo cada uma 08 caixas igual do sistema do pa line arrray 
com respectivos amplificadores e periféricos . 02 amplificadores fender 
the twin, twin reverb, deville ou deluxe; 02 amplificadores marshall jcm 
900, 100 watts, com 02 caixas 4 x 12 marshal; 02 amplificadores para 
contrabaixo, ampeg svt iv pro amp, com 02 caixas 8 x10 ampeg classic 
ou galien krueger gk 800, com 02 caixas 8 x 10 gk; 02 baterias acústicas 
completas tama, pearl ou dw; 30 microfones boom para coral com 1.000 
vozes; 06 microfones sem-fio, transmissão em uhf, shure beta 58; 02 
microfones shure beta 52; 10 microfones shure sm 57; 12 microfones 
para voz, dinâmico cardióide, shure sm 58; 06 microfones, shure sm 98; 
03 microfones akg c 460; 02 microfones akg c414; 02 microfones akg 

c 480; 04 head set; 02 lapelas violão; 06 ear phone shure psm 400; 30 
praticáveis; 90 pedestais; 01 multicabo 64 vias, 72 microfones sendo: 
16 ardióides, 16 supercardióides, 08 shotgun, 04 pzm, 08 para a bateria 
acústica, 12 hipercardióides e 08 com garras para metais; 12 direct box; 
01 main power 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, sendo: 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 
incluso neste pacote; incluso: transporte; montagem; desmontagem; 
equipe técnica; seguro; 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 1.200; 18 moving heads wash 575; 18 moving 
beem, 16 ribaltas led, 24 par; led 3 w 18 elipsoidais; 18 pc de 1.000 
watts; 18 fresnel de 1000 watts; 12 set lites de 1.000 watts; 12 colortran 
de 500 watts; 03 canhões seguidores de 1.200 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: SE
Valor Unitário: R$ 8.930,00

Ata de Registro de Preços n.º 724/17
Empresa: BAUHAUS DO BRASIL LTDA – EPP.

Lote: 10
Descrição: Estruturas metálicas, estrutura metálica para formação de 
arquibancada com 06 (seis) degraus, mais passarela de 1,40 m, para 
cobrir uma área de 50 m lineares, sendo 20 m de largura e 30 m de 
comprimento, ligadas com curvas em 04 (quatro) cantos, devendo 50 
m serem cobertos com lona na cor branca; degraus em estrutura tubular 
em aço, coberto com compensado naval de 20 mm, fabricado com 
estrutura de metalon de 40 x 60 mm, pintado na cor preta, guarda-corpo 
e grades parapeito em toda sua extensão frente e laterais com 1,10 m de 
altura e fundo com 2 m de altura, com capacidade de suporte conforme 
normatização da ABNT, montadas numa estrutura metálica acima de 
1,10 m do solo e lances de escadas com acesso traseiro, conforme as 
normas da ABNT.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 14.800,00

Lote: 26
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 6 x 6 x 2,20 m, com 
fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha quando 
locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 500,00

Ata de Registro de Preços n.º 725/17
Empresa: FLUXION EVENTOS LTDA – ME.

Lote: 13
Descrição: Gerador silencioso 200 kva, diesel, trifásico, tensão nominal 
100/110/115/120/127/200/220/230/240 vac, 60 hz de frequência.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.690,00

Lote: 16
Descrição: Grade tipo barricada de proteção
grade tipo barricada de proteção metálica para contensão 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: MT
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Valor Unitário: R$ 29,00

Ata de Registro de Preços n.º 726/17
Empresa: EXON EVENTOS EIRELI – EPP.

Lote: 12
Descrição: Gerador, gerador silencioso 450 ka; diesel; trifásico; 
tensão nominal 100/110/115/120/127/200/220/230/240 vac; 60hz de 
frequência.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 2.230,00

Lote: 14
Descrição: Gerador silencioso 50kva, diesel, trifásico, tensão nominal 
100/110/115/120/127/200/220/230/240 vac, 60hz de frequência.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.080,00

Lote: 27
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 8 x 8 x 2,20 m, com 
fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha quando 
locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 800,00

Ata de Registro de Preços n.º 727/17
Empresa: ALLAN DE LIMA PEREIRA – ME.

Lote: 15
Descrição: Grade de proteção metálica, grade de proteção metálica, 
modulada com encaixe e travamento medindo 02 metros de comprimento 
e 1,10 metros de altura, com pintura nova. Meses básicos: fevereiro, 
maio, junho, julho e dezembro.
Unidade: MT
Valor Unitário: R$ 1.95

Lote: 24
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 4 x 4 x 2,20 m, com 
fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha quando 
locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 169,00

Lote: 25
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 5 x 5 x 2,20 m, com 
fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha quando 
locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 174,00

Ata de Registro de Preços n.º 728/17
Empresa: GE GESTAO ESTRATEGICA LTDA EPP.

Lote: 20
Descrição: Palco metálico novo sistema flyers para caixas 16 x 14 m, 
dimensões gerais: 16 m de frente; 14 m de fundo; piso em 1 nível; vão 
entre piso e cobertura de 7 metros em toda a extensão do palco; piso: piso 
em estrutura tubular de aço, coberto com madeirite de 20 mm pintado 
na cor preta, com capacidade de suporte igual ou superior a 450 kg/m² 
(estático), conforme normalização da ABNT. todo revestido com carpete 
cor grafite. Medidas: 2 m de altura do solo, 16 m de frente (livre) e 14 m 
de fundo (livre). o piso não contém emendas com relevo ou depressões, 
sua superfície é completamente uniforme. obs: o palco deverá conter 
guarda-corpo nas laterais e fundo. cobertura: cobertura em estrutura 
tubular de aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para 
3.000kg, em duas águas, coberta com lona tipo PVC k100 na cor branca 

externa e interna na cor gelo. vão-livre: 7,00 m do piso do palco até o 
teto; house-mix em estrutura tubular de aço galvanizado em 2 níveis 
com medidas: 5,00 m de frente, 4,00 m de fundo; primeiro piso com 
0,60 m do solo, segundo piso deverá ter estrutura para a sustentação de 2 
canhões seguidores (1.000 kg); sobre o segundo piso deverá ser instalada 
uma cobertura para proteção contra sol ou chuva da área destinada aos 
canhões seguidores; as laterais e o fundo deverão ter fechamento em lona 
tipo PVC branca; as laterais, fundo e frente deverão ser cercados com 
grades de proteção; a house-mix deverá ser montada lateralmente na 
frente do palco; área de serviço: 02 áreas de serviço (backstage) coberta 
com medidas de: 5,0 metros x 5,0 metros; 1. as laterais da área de serviço 
deverão ter fechamento em lona tipo PVC branca; 2. o piso da área de 
serviço deve estar nivelado e acoplado com o piso do palco; escada: 
01 (uma) escada na lateral traseira, em estrutura metálica (ou madeira) 
com acabamento em madeira pintada, emborrachada ou acarpetada na 
cor preta com corrimão, conforme normas da ABNT e contru de no 
mínimo 1,5 m de largura; rampa de acesso conforme normas da ABNT; 
fechamento de fundo do palco; 01 fechamento de fundo de palco na 
cor preta (isolamento visual), com medidas mínimas de: 16,0 m de 
comprimento, 7,0 m de altura (a medida do piso do palco à cobertura); 
fechamento de lateral do palco: 02 fechamentos para as laterais do palco 
com medidas mínimas de: 14,0 m de comprimento x 7,0 m de altura 
(manter abertura ou recorte para a área de serviço e acesso das escadas 
laterais traseiras). guarda-corpo; fechamento de saia do palco: toda a 
“saia” do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechado 
em tecido ou tnt (tecido-não-tecido) preto de gramatura 100 na cor preta. 
estrutura para fly p.a; 02 torres de sustentação para pa no sistema fly em 
estrutura tubular de aço galvanizado com capacidade para até 2.500kg 
(cada). a estrutura deve ter: altura mínima de 10 m e vão-livre de 3 m. 
obs: as estruturas de fly p.a., são independentes da estrutura de palco.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 9.450,00

Ata de Registro de Preços n.º 729/17
Empresa: F. L. SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA – 
EPP.

Lote: 18
Descrição: Palco metálico novo sistema flyers para caixas 10 x 08 m, 
dimensões gerais: 10 m de frente; 08 m de fundo; piso em 1 nível; vão 
entre piso e cobertura de 7 metros em toda a extensão do palco; piso: piso 
em estrutura tubular de aço, coberto com madeirite de 20 mm pintado 
na cor preta, com capacidade de suporte igual ou superior a 450 kg/m² 
(estático), conforme normalização da ABNT. todo revestido com carpet 
cor grafit. medidas: 2 m de altura do solo, 10 m de frente (livre) e 8 m de 
fundo (livre); o piso não contém emendas com relevo ou depressões, sua 
superfície é completamente uniforme; cobertura: cobertura em estrutura 
tubular de aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para 
3.000 kg, em duas águas, coberta com lona tipo PVC k100 na cor branca 
externa e interna na cor gelo; vão-livre: 7,00 m do piso do palco até o 
teto; house-mix em estrutura tubular de aço galvanizado em 1 nível com 
medidas: 5,00 m de frente, 4,00 m de fundo piso com 0,60 m do solo; as 
laterais e o fundo deverão ter fechamento em lona tipo PVC branca; as 
laterais, fundo e frente deverão ser cercados com grades de proteção; a 
house-mix deverá ser montada lateralmente na frente do palco; escada: 
01 (uma) escada na lateral traseira, em estrutura metálica (ou madeira) 
com acabamento em madeira pintada, emborrachada ou acarpetada na 
cor preta com corrimão, conforme normas da abnt e contru de no mínimo 
1,5 m de largura; fechamento de fundo do palco: 01 fechamento de 
fundo de palco na cor preta (isolamento visual), com medidas mínimas 
de: 10,0 m de comprimento, 7,0 m de altura (a medida do piso do palco 
à cobertura); fechamento de lateral do palco; 02 fechamentos para as 
laterais do palco com medidas mínimas de: 8,0 m de comprimento x 7,0 
m de altura (manter abertura ou recorte para a área de serviço e acesso 
das escadas laterais traseiras). fechamento de saia do palco: toda a “saia” 
do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechado em 
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tecido ou tnt (tecido-não-tecido) preto de gramatura 100 na cor preta; 
estrutura para fly p.a. 02 torres de sustentação para pa no sistema fly em 
estrutura tubular de aço galvanizado com capacidade para até 2.500 kg 
(cada). a estrutura deve ter: altura mínima de 10 m e vão-livre de 3 m; 
obs: as estruturas de fly p.a., são independentes da estrutura de palco.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 1.600,00

Lote: 19
Descrição: Palco metálico novo sistema flyers para caixas 10 x 12 m, 
dimensões gerais: 12 m de frente; 10 m de fundo. piso em 1 nível; vão 
entre piso e cobertura de 7 metros em toda a extensão do palco; piso: piso 
em estrutura tubular de aço, coberto com madeirite de 20 mm pintado 
na cor preta, com capacidade de suporte igual ou superior a 450 kg/m² 
(estático), conforme normalização da ABNT. todo revestido com carpet 
cor grafit. medidas: 2 m de altura do solo, 12 m de frente (livre) e 10 m de 
fundo (livre); o piso não contém emendas com relevo ou depressões, sua 
superfície é completamente uniforme. cobertura: cobertura em estrutura 
tubular de aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para 
3.000kg, em duas águas, coberta com lona tipo PVC k100 na cor branca 
externa e interna na cor gelo; vão-livre: 7,00 m do piso do palco até o 
teto; house-mix: em estrutura tubular de aço galvanizado em 1 nível 
com medidas: 5,00 m de frente, 4,00 m de fundo; primeiro piso com 
0,60 m do solo; segundo piso deverá ter estrutura para a sustentação de 2 
canhões seguidores (1.000 kg); sobre o segundo piso deverá ser instalada 
uma cobertura para proteção contra sol ou chuva da área destinada aos 
canhões seguidores; as laterais e o fundo deverão ter fechamento em 
lona tipo pvc branca; as laterais, fundo e frente deverão ser cercados 
com grades de proteção; a house-mix deverá ser montada lateralmente 
na frente do palco; área de serviço: 01 área de serviço (bacstage) coberta 
com medidas de: 5,00 x 5,00 m; as laterais da área de serviço deverão 
ter fechamento em lona tipo PVC branca; o piso da área de serviço deve 
estar nivelado e acoplado com o piso do palco; escadas: 01 (uma) escada 
na lateral traseira, em estrutura metálica (ou madeira) com acabamento 
em madeira pintada, emborrachada ou acarpetada na cor preta com 
corrimão, conforme normas da abnt e contru de no mínimo 1,5 m de 
largura; fechamento de fundo do palco: 01 fechamento de fundo de palco 
na cor preta (isolamento visual), com medidas mínimas de: 12,0 m de 
comprimento, 7,0 m de altura (a medida do piso do palco à cobertura); 
fechamento de lateral do palco; 02 fechamentos para as laterais do palco 
com medidas mínimas de: 10,0 m de comprimento x 7,0 m de altura 
(manter abertura ou recorte para a área de serviço e acesso das escadas 
laterais traseiras); fechamento de saia do palco: toda a “saia” do palco 
(espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechado em tecido ou 
tnt (tecido-não-tecido) preto de gramatura 100 na cor preta; estrutura 
para fly p.a. 02 torres de sustentação para pa no sistema fly em estrutura 
tubular de aço galvanizado com capacidade para até 2.500 kg (cada). 
a estrutura deve ter: altura mínima de 10 m e vão-livre de 3 m; obs: as 
estruturas de fly p.a., são independentes da estrutura de palco.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 2.000,00

Lote: 22
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 10 x 10 x 2,50 
m, com fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha 
quando locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 500,00

Lote: 23
Descrição: Pirâmide cor branca, lonas sem manchas 10 x 10 x 3,50 
m, com fechamentos laterais em lonas brancas, com serviço de calha 
quando locado mais que uma para serem usadas juntas.
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 800,00

PROCESSO N.º 26.882/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 189/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos 
– lista 39/2017, destinados ao atendimento dos pacientes da Secretaria 
Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 730/17
Empresa: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 01
Descrição: Amiodarona, Cloridrato 200 Mg Comprimido.
Marca: Geolab
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,28

Lote: 15
Descrição: Isossorbida, Mononitrato 40 Mg Comprimido.
Marca: Zydus Nikkho
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,155

Ata de Registro de Preços n.º 731/17
Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 02
Descrição: Amoxicilina 500 mg Cápsula.
Marca: Prati – Donaduzzi
Unidade: CAP
Valor Unitário: R$ 0,125

Ata de Registro de Preços n.º 732/17
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA.

Lote: 04
Descrição: Codeína 30 Mg Comprimido.
Marca: Cristália
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,707

Lote: 11
Descrição: Haloperidol Decanoato 70,52 Mg/Ml, injetável.
Marca: Cristália
Unidade: AM
Valor Unitário: R$ 5,10

Lote: 12
Descrição: Hipromelose 0,3% + Dextrano 70 0,1%, solução oftálmica 
frasco com 15 ml.
Marca: Latinofarma
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 10,50

Lote: 20
Descrição: Tobramicina Colírio 3 Mg, solução oftálmica estéril, frasco 
plástico conta-gotas contendo 5 ml. Cada gota da solução contém 
aproximadamente 0,1 mg de tobramicina (cada 1 ml = 30 gotas).
Marca: Latinofarma
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 7,10

Ata de Registro de Preços n.º 733/17
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Empresa: PORTAL LTDA.

Lote: 05
Descrição: Dexametasona 0,1% Solução Oftálmica Estéril, frasco 5 ml.
Marca: Novartis
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 4,624

Lote: 06
Descrição: Dexametasona Elixir 0,5 Mg/5ml, fr. 100 ml.
Marca: Farmace
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 1,229

Lote: 08
Descrição: Dipirona 500 mg/Ml Gotas, frasco com 10 ml.
Marca: Farmace
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 0,571

Lote: 13
Descrição: Insulina Humana Nph 100ui/Ml Frasco Com 10 Ml, uso 
adulto e pediátrico.
Marca: Novo Nordisk
Unidade: FRP
Valor Unitário: R$ 12,17

Lote: 14
Descrição: Insulina Humana Regular 100ui/Ml Frasco Com 10 Ml, uso 
adulto e pediátrico.
Marca: Novo Nordisk
Unidade: FRP
Valor Unitário: R$ 12,17

Ata de Registro de Preços n.º 734/17
Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

Lote: 07
Descrição: Diltiazen 30 Mg Comprimido.
Marca: EMS
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,15

Ata de Registro de Preços n.º 735/17
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Lote: 09
Descrição: Enoxaparina Sódica 80 Mg/0,8 Ml Sc – seringa pré – 
carregada.
Marca: Eurofarma
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 25,00

Ata de Registro de Preços n.º 736/17
Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Lote: 10
Descrição: Fluormetolona 1 Mg, suspensão oftálmica estéril. frasco 
plástico conta-gotas contendo 5 ml de acetato de fluormetolona (1,0 mg/
ml). Cada ml (30 gotas) contém: 1,0 mg de acetato de fluormetolona, ou 
seja, 0,03 mg de acetato de fluormetolona por gota.
Marca: Novartis 
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 13,60

Ata de Registro de Preços n.º 737/17

Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

Lote: 17
Descrição: Metilfenidato 10 Mg Cápsula De Liberação Prolongada.
Marca: Novartis 
Unidade: CAP
Valor Unitário: R$ 2,17

Ata de Registro de Preços n.º 738/17
Empresa: DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.

Lote: 18
Descrição: Salbutamol 100mcg/Dose Spray Oral, frasco com 200 doses.
Marca: Glenmark
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 7,24

Ata de Registro de Preços n.º 739/17
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.

Lote: 19
Descrição: Suxametônio, Cloreto De 500 Mg/Ml, frasco ampola.
Marca: Blau
Unidade: FRP
Valor Unitário: R$ 18,60

Ata de Registro de Preços n.º 740/17
Empresa: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D 
MEDICAMENTOS EIRELI - EPP.

Lote: 21
Descrição: Verapamil 120 Mg Comprimido.
Marca: Biosintética
Unidade: CO
Valor Unitário: R$ 0,81

PROCESSO N.º 36.359/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/17

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de 
locação de iluminação de Natal, destinada ao uso das Secretarias e 
Coordenadorias desta Prefeitura, de forma parcelada, por um período 
de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 741/17
Empresa: JOLMIR BORMANN ME.

Lote: 01

Item: 01
Unidade: SE
Descrição: Iluminação com cascata, prestação de serviço para 
iluminação com cascata pelo período de 30 dias, formada por conjunto 
de 900 lâmpadas de LED de alto-brilho fixas, com fio branco com plugue 
macho e fêmea, com tensão de 220 V, fio com 02 metros de altura por 
03 metros de comprimento, possibilitando emenda, com isolamento na 
caixa conversora; O material deverá ter resistência a interpéries.
Valor Unitário: R$ 422,00

Item: 02
Unidade: SE
Descrição: Iluminação em led para árvores naturais, prestação de serviço 
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para iluminação de árvores pelo período de 30 dias, com mangueira de 
LED, sendo cada mangueira com 100 LED, com comprimento mínimo 
de 06 metros cada, pino macho e fêmea, possibilitando emenda em até 
20 conjuntos, com tensão de 220 V, com isolamento na caixa conversora, 
nas cores branco frio, branco quente e amarelo; O material deverá ter 
resistência a interpéries.
Valor Unitário: R$ 460,00

PROCESSO N.º 36.361/17
PREGÃO PRESENCIAL N.º 091/17

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de 
locação de estruturas de decoração e iluminação de praças e ruas de 
Atibaia, incluindo serviços de montagem e desmontagem, destinada 
ao uso da Secretaria de Cultura e eventos, de forma parcelada, por um 
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.

Ata de Registro de Preços n.º 742/17
Empresa: JOLMIR BORMANN ME.

Lote: 01
Unidade: SE
Descrição: Árvore de natal com 15 metros, prestação de serviço de 
locação, montagem, instalação elétrica, desmontagem e manutenção 
corretiva: 01 árvore-de-natal tridimensional, medindo aproximadamente 
15 m de altura e aproximadamente 06 m de diâmetro, com estrutura de 
painéis confeccionados em perfil 0,002 mx0,002 m em aço 1010/1020, 
com pintura eletrostática na cor verde, contendo em seu interior 
barramento cruzado perpendicularmente, com diâmetro de 0,05 m em 
aço 1060 para fixação de decorações suplementares; conjunto estrutural 
completo com a ponteira tridimensional em formato de estrela de 8 
pontas, com medida aproximada de 2,5 m de altura, contornada com 
mangueira de LED, com 2 fios, espessura de 13 mm, com 28 LED a 
cada 01 (um) metro, em cor branca e 220 Volts; 150 tubos de snowfall 
de 01 m, com LED de 220 Volts; 200 strobos de 10 Watts e 220 Volts; 
cordões de LED alto-brilho, cor branca, estático, com 100 lâmpadas por 
metro, plugue macho / fêmea, potência 55 Watts, fio verde de 220 Volts, 
com 100 LEDS cada cordão, sendo que o comprimento mínimo de cada 
unidade deve ter 06 metros, com pino macho e fêmea, possibilitando 
emenda em até cinco conjuntos; fio elétrico de 2 m x 0,5 m, tensão 
220 Volts, com isolamento na caixa conversora e com resistência a 
intempéries;
Valor Unitário: R$ 93.500,00

Lote: 04
Unidade: SE
Descrição: Cenografia em formato de castelo, prestação de serviços de 
locação, montagem, desmontagem, montagem elétrica e manutenção 
corretiva de: 01 cenografia em formato de castelo contendo 04 
torres, sacadas e muros, sendo que sua altura é de aproximadamente 
8,00 m, o comprimento de aproximadamente 7,00 m e a largura de 
aproximadamente 1,30 m; confeccionado com estrutura em tubo metálico 
30x20 e 20x20, material impresso digital com resistência a intempéries, 
vigas de sustentação de 0,12 x 0,06x4m, compensado e tinta acrílica; 02 
caixas de presente no formato grande, com a altura de aproximadamente 
1,50 m, com largura e comprimento medindo aproximadamente 01 m, 
confeccionadas em estrutura metálica 20 x 20 mm com pintura acrílica; 
revestimento em PVC flexível com passagem de luz com motivos 
natalinos; a tampa deverá ter o formato de laço confeccionada em PSAI 
de 20 mm conformado nas cores ouro e vermelho; o material deverá ser 
de resistência mecânica e a intempéries; 02 representações de bonecos 
soldadinho de chumbo tridimensionais com a altura aproximada de 02 
m, confeccionados em poliestireno rígido, acabamento com resina e 
fibra de vidro, textura e pintura acrílica, nas cores branco, vermelho, 

preto, azul e cor de pele; o material deverá ser de resistência mecânica e 
a intempéries; 06 representações de duendes tridimensionais masculinos 
confeccionados em poliestireno rígido, acabamento com resina e fibra 
de vidro, textura e pintura acrílica, nas cores brancas, vermelhas, pretas, 
amarelas, azul, cor de pele e verde; o material deverá ser de resistência 
mecânica e a intempéries; 02 representações de ursos tridimensionais, 
resinados com a altura mínima de 1,50 m, confeccionado em pelúcia, 
acabamento com pintura acrílica na cor marrom. O material deverá ser 
de resistência mecânica e a intempéries; 02 vasos redondos com 0,70 
m de altura, 0,50 m de diâmetro, confeccionados em compensado, com 
material impresso digital autoadesivo com motivos natalinos, com 
resistência a intempéries; 18 jardineiras medindo aproximadamente 0,40 
m de comprimento, 0,20 m de altura, 0,20 m de largura, com material 
impresso digital autoadesivo com motivos natalinos, com resistência 
a intempéries, com flores vermelhas temáticas, artificiais, sendo que 
uma tem o formato de carriola, e uma o formato de bicicleta; 08 caixas 
de presente com a altura, largura e comprimento de aproximadamente 
0,50 m, confeccionadas em compensado, com material impresso 
digital autoadesivo com motivos natalinos com resistência mecânica 
e a intempéries; iluminação: projetores, cortina de leds e lâmpadas 
econômicas tensão 220 volts;
Valor Unitário: R$ 32.500,00

Lote: 06
Unidade: SE
Descrição: Decoração com cascata de leds E Painel com figura luminosa 
para prédios públicos, iluminação com cascata de LED com 2 m de 
altura: prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem, 
instalação elétrica e manutenção corretiva: iluminação com cascata 
formada por conjunto de 900 lâmpadas de leds de alto-brilho fixas, com 
fio branco com plug macho e fêmea, com tensão de 220 V, fio com 02 m 
de altura por 03 m de comprimento, pino macho e fêmea, possibilitando 
emenda, tensão de 220 Volts, com isolamento na caixa conversora. a 
instalação deverá ser feita para o total de aproximadamente 80 m de 
extensão. O material deverá ter resistência a intempéries; painel com 
figura luminosa: figura luminosa em formato de 05 estrelas e arabescos 
confeccionados em chapas de 1/2 x 1/8, dobrado artesanalmente, com 
medidas aproximadas de 0,80 m de altura e 02,00 m de comprimento, 
confeccionado em estrutura metálica de 0,02mx,0,02m, pintada com 
fundo anticorrosivo e pintura sintética, com acabamento duplo de 15 
m de mangueira de LED de 02 fios, com espessura de 13 mm, sendo 
28 LEDS a cada 01 metro, consumo de aproximadamente 03 Watts por 
metro, na cor branca e com tensão de 220 V; fixação por braçadeiras 
de aço, com isolamento elétrico, fixadas com parafuso passante com 
arruela, porca e contraporca em material resistente a intempéries; a 
instalação deverá ser feita para o total de 05 painéis;
Valor Unitário: R$ 15.900,00

Lote: 07
Unidade: SE
Descrição: Decoração do coreto Silvio Caldas, prestação de serviço de 
locação, montagem e desmontagem, instalação elétrica e manutenção 
corretiva: decoração do coreto Sílvio Caldas com figura luminosa em 
formato de 05 estrelas e arabescos confeccionados em chapas 1/2 x 
1/8, dobrado artesanalmente, com medidas aproximadas de 0,80 m de 
altura e 2,00 m de comprimento, confeccionado em estrutura metálica 
0,02x,0,02m, pintada com fundo anticorrosivo e pintura sintética. 
Acabamento duplo de 15 m de mangueira de led de 02 fios, espessura de 
13 mm, com 28 LEDS a cada 01 metro, na cor branca e com tensão de 
220 V; fixação por braçadeiras de aço, com isolamento elétrico, fixadas 
com parafuso passante com arruela, porca e contraporca. O material 
deve ser resistente a intempéries; iluminação com aproximadamente 250 
m de mangueira de LED de 02 fios, com espessura de 13 mm, sendo 28 
LEDS a cada 1 metro, na cor branca e com tensão de 220 V, fixação por 
braçadeiras, resistente a intempéries.
Valor Unitário: R$ 14.690,00
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Lote: 08
Unidade: SE
Descrição: Decoração em painel aramado para ruas, prestação de 
serviço de locação, montagem, instalação elétrica, desmontagem e 
manutenção corretiva; estruturas construídas com armações de ferro 
que recebem tratamento superficial com pintura liquida na cor preta, 
moldadas com temas natalinos e que recebem a aplicação de mangueiras 
luminosas contornando os formatos e base de fixação em poste de rua; 
características: altura e 2,00 m e largura de 1,00 m, com potência de 220 
W; modelos: modelo 01: figura iluminada, com desenhos de 02 presentes 
com laços e 05 estrelas de 05 pontas; modelo 02: figura iluminada, com 
desenhos de 02 sinos com laços, 04 estrelas de 05 pontas e arabescos; 
modelo 03: figura iluminada, com desenhos de 01 guirlanda com laço e 
06 estrelas de 05 pontas.
Valor Unitário: R$ 717,00

Lote: 09
Unidade: SE
Descrição: Decoração praça Miguel Vairo, prestação de serviços de 
locação, montagem e desmontagem, instalação elétrica e manutenção 
corretiva, contendo: 01 (uma) unidade de escultura tridimensional de 
casa do Papai Noel (sem acesso interno), medindo 3,5 m de altura x 
03 m de largura x 3,5 m de comprimento, confeccionada em trainéis 
de madeira compensada, resinada, para maior resistência, e detalhes em 
alto-relevo em isopor (EPS) de alta densidade, laminado em fibra de 
vidro, sendo toda a estrutura com acabamentos para receber pintura de 
tinta esmalte de alta resistência; efeito nevado no telhado com manta 
acrílica e aplicação de cascata com microlâmpadas; contorno externo da 
porta, janelas e beiral do telhado com aplicação de festão verde 30 cm 
x 30 cm, com 160 galhos entrelaçados decorados com bolas natalinas 
e iluminado; 02 (duas) unidades de caixas de presentes com bonecos 
de neve, sendo caixas gigantes, com altura de aproximadamente 1,5 
m de largura e 1,0 m de comprimento, confeccionadas em madeira 
compensada naval, forração em lona adesiva e laço lateral em material 
compensado flexível e forrado. na parte de cima de cada caixa conter 1 
(uma) escultura tridimensional de boneco de neve em isopor laminado 
com acabamentos e finalizados com pintura epóxi de alta resistência, 
medindo 01 m de altura; 02 (duas) unidades de escultura tridimensional 
de bonecos de neve em isopor laminado medindo 02 m de altura, com 
acabamentos e finalizados com pintura epóxi de alta resistência; 01 
(uma) unidade de escultura tridimensional de Papai Noel com rena em 
isopor laminado, com acabamentos e finalizados com pintura epóxi 
de alta resistência, sendo o papai noel medindo 2,5 m de altura e rena 
medindo 1,50 m de altura; 01 (uma) unidade de conjunto tridimensional 
contendo 05 (cinco) caixas de presentes em compensado naval com 
forração em vinil adesivo, medindo 01 m de altura x 1,5 m de largura x 
1,5 m de profundidade; - cercadinho de madeira de pinos aparelhados 
com aproximadamente 20 m de comprimento e 0,90 m de altura, com 
pintura em tinta esmalte na cor branca; iluminação a ser utilizada para 
esse conjunto de decorações: 08 refletores de 500 W para iluminação 
direta, cascatas e cordões de led blindado e mangueira luminosa.
Valor Unitário: R$ 166.000,00

Lote: 11
Unidade: SE
Descrição: Tubo de snowfall em led de 80 cm, prestação de serviço de 
locação, montagem, instalação elétrica, desmontagem e manutenção 
corretiva; iluminação de galhos de árvores com tubo de snowfall de 80 
cm, com LEDS brancos, com movimento snowfall, tensão 220 Volts, 
sendo instalados de 20 a 30 unidades por árvore de acordo com o 
tamanho de cada uma; o material deve ser de resistência mecânica e a 
intempéries.
Valor Unitário: R$ 59,50

Ata de Registro de Preços n.º 743/17

Empresa: T.D.A. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME.

Lote: 02
Unidade: SE
Descrição: Cenografia casa teatro, prestação de serviço de locação, 
montagem, instalação elétrica, desmontagem e manutenção corretiva: 
casa teatro medindo 09 m de altura x 9,5 m de comprimento x 4 m de 
profundidade, com 01 piso elevado para apresentação teatral, na altura de 
03 m do chão e acesso com escadaria na parte traseira; - toda a estrutura de 
sustentação deve ser montada em treliça de alumínio tipo box truss (Q 50 
e Q 30) revestida com trainéis de madeira com revestimento de madeira 
e tecido de forração e adornos natalinos de festão aramado iluminado 
com cordão em LED; piso térreo medindo 9,5 m de comprimento x 4 
m de profundidade, com fechamento somente da parte dos fundos, com 
traineis de madeira e tecido de forração, ficando frente e laterais com 
vão livres para circulação. piso forrado com praticável de 0,15 mm de 
espessura x 9,5 m de comprimento x 2 m de profundidade; elementos 
de composição: trono de Papai Noel no centro, com 01 (uma) guirlanda 
grande de fundo, decorada e iluminada, e 02 (dois) pinheiros laterais 
decorados com bolas e iluminados com cordão de LED blindado; piso 
elevado: 3 m de altura x 9,5 m de comprimento x 4 m de profundidade, 
com guarda-corpo metálico de 1 m de altura para segurança dos atores; 
lareira cenográfica com chaminé até o teto; elementos de composição: 
01 (uma) lareira central; 01 (um) pinheiro iluminado, medindo 2,5 m 
de altura; 01 (uma) guirlanda grande, decorada e iluminada; e 1 (uma) 
chaminé lateral com sistema de elevação para aparição do Papai Noel; 
adornos e iluminação a serem utilizados para esse conjunto: iluminação: 
08 (oito) refletores de 500 W para iluminação direta, cascata e cordões 
de LED blindados e 04 (quatro) arandelas com lâmpadas de 200 W; 
festão: verde 30 cm x 30 cm (aproximadamente 30 m), com 160 galhos 
entrelaçados, decorados com bolas natalinas e iluminados.
Valor Unitário: R$ 65.000,00

Lote: 03
Unidade: SE
Descrição: Cenografia de coreto, prestação de serviço de locação, 
montagem, instalação elétrica, desmontagem e manutenção corretiva: 
coreto tridimensional em formato sextavado, medindo 4,5 m de altura x 
4,5 m de largura x 4,5 m de profundidade, com piso elevado na altura de 
0,50 cm do chão, em estrutura tubular tipo metalon 80x80 e 20x20, com 
guarda-corpo metálico na altura de 0,90 cm, com desenhos de arabescos, 
sendo o piso com revestimento em madeira com pintura de tinta esmalte 
e carpete vermelho, o telhado no formato cônico em compensado naval 
com pintura de tinta esmalte, as colunas de sustentação do telhado 
ornamentadas com guirlandas decoradas e iluminadas e o contorno do 
telhado com cascatas de microlâmpadas.
Valor Unitário: R$ 22.000,00

Lote: 05
Unidade: SE
Descrição: Decoração com bolas gigantes, bolas metálicas iluminadas 
com ou sem abertura para passagem interna, medindo 4 m x 4 m; parte 
estrutural em tubo industrial quadrado tipo metalon 20/20 mm, com 
paredes de 1.50 mm, com armações de barra chata de ¾, que recebem 
tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo na cor preta. 
sobre a estrutura metálica formada deverá haver uma tela aramada 
resistente, cobrindo toda a superfície da bola para fixação da iluminação. 
as bolas com abertura de passagem deverão ter de vão de 2,20 m de altura 
x 1,80 m de largura;   forração de todo o contorno da bola com cordão 
de led blindado e aplicação de figuras diversas com motivos natalinos 
modelados em barra chata ¾ e que recebem tratamento superficial com 
pintura de primer anticorrosivo na cor preta, contornadas de mangueiras 
luminosas; material elétrico e de apoio a ser utilizado: mangueira 
luminosa blindada em led de 13 mm (aproximadamente 110 metros, 
podendo ser nas cores branca, azul, amarela, vermelho ou verde), com 
voltagem de 220 V, sendo de 02 fios e consumo de 03 W por metro; 
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cordão de LED blindado (aproximadamente 450 metros), com voltagem 
de 220 V, 100 lâmpadas brancas, fio cristal, com 03 fios de 2 mm, 
lâmpadas de 7 mm, com tomada macho e fêmea e retificador blindado 
de 9.00 x 2.5 cm, medindo 10 m de comprimento com espaçamento de 
0.10m entre as lâmpadas, sendo de 12 W. bivolt. fio 2x4,00mm², cordão 
torcido (aproximadamente 15 metros), 750 V (com indicação na capa), 
com certificado NBR. disjuntor (aproximadamente 01 unidade para 
cada) trifásico 03 x 50 A, com 3 ligações para 50 Amperes cabo PP 
(aproximadamente 05 metros) de 2 x 10 mm², 1 k, 10 mm (com indicação 
na capa), com certificado NBR; tela galinheiro (aproximadamente 60 
metros), fio 22. malha: 2” (05 centímetros), diâmetro do arame: 22 
BWG, zincagem: galvanizado. Abraçadeiras de nylon resistente ao sol 
(UV). cor preta, dimensões: 82 mm x 2,3 mm, para fixação do cordão de 
LED e mangueira luminosa.
Valor Unitário: R$ 10.700,00

Lote: 10
Unidade: SE
Descrição: Projetor 4.000 lumens com suporte em formato de árvore de 
04 lados tridimensional; prestação de serviços de locação, montagem e 
desmontagem, instalação elétrica e manutenção corretiva: projetor de 
4.000 lumens; qualidade das cores sendo 1.07 bilhões de cores, com 
índice de projeção 1.39~2.26, contraste 13.000:1, sistema de projeção 
DLP e modo de imagem: dinâmico, apresentação, cinema.
Valor Unitário: R$ 17.250,00

PROCESSO N.º 23.800/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 159/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios, destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas por um 
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 744/17
Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Cota: Principal

Lote: 01
Descrição: Açúcar Cristal, característica do produto: sacarose de cana-
de-açúcar. Tipo: especial; Embalagem primária: pacotes de polietileno 
com 01 (um) quilo. Embalagem secundária: fardos, atóxico, lacrados e 
resistente, com capacidade para até 30 quilos. Validade: mínima de 12 
meses.
Marca: Santa Isabel
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 1,34

Lote: 03
Descrição: Arroz Agulhinha, longo fino, tipo 1, este produto deverá ser 
de primeira qualidade, tendo no mínimo 90 % de grãos inteiros, isentos 
de grãos amarelos e limite máximo de 2 % de impurezas, grãos brancos 
e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de polietileno com 
05 quilos. Embalagem Secundária; fardo plástico atóxico, lacrado e 
resistente, com capacidade para até 30 quilos. Validade: Mínima de 05 
meses.
Marca: Nutripar
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 1,92

Lote: 04
Descrição: Arroz Parbolizado, longo fino, tipo 01, este produto deverá 
ser de primeira qualidade, tendo no mínimo 90 % de grãos inteiros, 

isentos de grãos amarelos e limite máximo de 2 % de impurezas, 
grãos brancos e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de 
polietileno com 05 Kg. Embalagem Secundária; fardo plástico atóxico, 
lacrado e resistente, com capacidade para até 30 kg. Validade: Mínima 
de 05 meses.
Marca: Nutripar
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,00

Lote: 09
Descrição: Ervilha em conserva, ingredientes: ervilha em água e sal. 
Este produto deverá ser de primeira qualidade, ou seja, grãos macios, 
isentos de grãos não selecionados (escuros, pequenos); Embalagem 
primária: Latas ou sachê com 150 a 200 g. Embalagem secundária: caixa 
de papelão contendo até 24 unidades. Validade mínima: 12 meses.
Marca: Predilecta
Consumo Estimado Anual: 9.000
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 1,01
Valor Total: R$ 9.090,00

Lote: 10
Descrição: Extrato de Tomate, descrição do produto: Concentrado 
de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros 
selecionados, sem pele, sem sementes, isentos de sujidades e 
fermentação. Ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal. Valores mínimos 
por 30 g de produto: VCT: 15 kcal, CH: 3 g, Vit. A: 40 mcg, Vit. E: 1 
mg, Proteína – 0,6 g, Gordura total: 0 g, fibra: 0,9 g, sódio máx: 130 mg, 
brix: 16 %; Embalagem primária: latas de 800 a 900 g ou tetrapack de 
1.000 a 1,500 Kg. Embalagem secundária: caixas de papelão contendo 
até 14 kg; Rotulagem deverá estar de acordo com a legislação vigente. 
Validade mínima de 180 dias.
Marca: Elefante
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 7,90

Lote: 11
Descrição: Farinha de milho amarela, o produto deverá ser de primeira 
qualidade, tendo no mínimo 95% de flocos inteiros, isento de impurezas 
e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de polietileno de 
500 g a 01 (um) quilo. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, 
com capacidade para até 20 quilos. Validade: mínima de 11 meses.
Marca: Capivariana
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,85

Lote: 13
Descrição: Fubá mimoso, características: enriquecido com ferro e ácido 
fólico (vitamina B9). Embalagem primária: pacotes de polietileno com 
500 gr a 1 (um) quilo. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, 
lacrado e resistente, com capacidade para até 10 quilos. Validade mínima 
de 6 meses.
Marca: Sinha
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 1,40

Lote: 23
Descrição: Milho Verde em conserva, ingrediente básico: milho em água 
e sal. Característica do produto: Deverá ser primeira qualidade, grãos 
macios, isento de grão não selecionados (escuros, pequenos). Embalagem 
primária: latas e sachê com 150 a 200 g. Embalagem secundária: caixa 
de papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 24 
unidades. Validade mínima: 12 meses.
Marca: Predilecta
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,00
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Lote: 25
Descrição: Óleo de Soja refinado tipo 1, composto de óleo de soja 
refinado e antioxidante; composição centesimal 100 % de óleo de soja; 
Embalagem primaria: frasco com 900 ml; Embalagem secundaria: caixa 
de papelão reforçado lacrada e resistente, com capacidade para até 20 
frascos. Validade: mínima de 06 meses
Marca: Vila Velha
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,00

Cota: Reservada

Lote: 35
Descrição: Extrato de Tomate, descrição do produto: Concentrado 
de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros 
selecionados, sem pele, sem sementes, isentos de sujidades e 
fermentação. Ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal. Valores mínimos 
por 30 g de produto: VCT: 15 kcal, CH: 3 g, Vit. A: 40 mcg, Vit. E:1 
mg, Proteína – 0,6 g, Gordura total: 0 g, fibra: 0,9 g, sódio máx: 130 mg, 
brix: 16 %; Embalagem primária: latas de 800 a 900 g ou tetrapack de 
1.000 a 1,500 Kg. Embalagem secundária: caixas de papelão contendo 
até 14 kg; Rotulagem deverá estar de acordo com a legislação vigente. 
Validade mínima de 180 dias.
Marca: Elefante
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 7,90

Ata de Registro de Preços n.º 745/17
Empresa: BELAMESA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
EM GERAL EIRELI – EPP.

Cota: Principal

Lote: 02
Descrição: Alho triturado in natura sem sal, ingredientes básicos: alho 
in natura triturado, sem adição de sal e amido. Embalagem primária: 
pote plástico de 900 g a 01 (um) quilo. Embalagem secundária: caixas 
de papelão reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para até 24 
quilos. Validade: mínima de: 03 meses.
Marca: Krivas
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 9,49

Lote: 24
Descrição: Molho de Tomate pronto, descrição do produto, molho de 
tomate refogado, temperado e enriquecido com vitaminas e minerais. 
Ingredientes: tomate, cebola, óleo de soja, fibras de soja, sal, amido, 
alho, salsa, especiarias e açúcar. Não conter glúten. Valores nutricionais 
mínimos por 100 g: VCT: 85 kcal, CH: 12 g, PROT.: 3 g. Gorduras toais 
máx. de: 3 g e Sódio máx de 510 mg. Brix – 11 a 15,5 º C; Validade 
mínima: 12 meses; Embalagem primária: bag (bolsa) atóxica reforçado 
contendo de 1 a 2 kg ou sachê contendo até 2 kg. Embalagem secundária: 
caixa de papelão reforçada contendo até 18 kg. Rotulagem deverá seguir 
a legislação vigente.
Marca: Bela Mesa
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 5,80

Cota: Reservada

Lote: 27
Descrição: Alho triturado in natura sem sal, ingredientes básicos: alho 
in natura triturado, sem adição de sal e amido. Embalagem primária: 
pote plástico de 900 g a 01 (um) quilo. Embalagem secundária: caixas 
de papelão reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para até 24 

quilos. Validade: mínima de: 03 meses.
Marca: Krivas
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 9,49

Lote: 49
Descrição: Molho de Tomate pronto, descrição do produto, molho de 
tomate refogado, temperado e enriquecido com vitaminas e minerais. 
Ingredientes: tomate, cebola, óleo de soja, fibras de soja, sal, amido, 
alho, salsa, especiarias e açúcar. Não conter glúten. Valores nutricionais 
mínimos por 100 g: VCT: 85 kcal, CH: 12 g, PROT.: 3 g. Gorduras toais 
máx. de: 3 g e Sódio máx de 510 mg. Brix – 11 a 15,5 º C; Validade 
mínima: 12 meses; Embalagem primária: bag (bolsa) atóxica reforçado 
contendo de 1 a 2 kg ou sachê contendo até 2 kg. Embalagem secundária: 
caixa de papelão reforçada contendo até 18 kg. Rotulagem deverá seguir 
a legislação vigente.
Marca: Bela Mesa
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 5,80

Ata de Registro de Preços n.º 746/17
Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP.

Cota: Principal

Lote: 05
Descrição: Barra de Cereais de Frutas, descrição do produto: barra de 
fruta (banana, passa) com cereais e coberta de chocolate (ao leite ou 
amargo). Ingredientes básicos: banana, passa, farelo de aveia, quinoa 
ou linhaça, especiarias, maltodextrina, aromatizante. Cobertura de 
chocolate: cacau (massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga de 
cacau, estabilizante e aromatizante) Valores nutricionais mínimos por 
28 gr do produto: VCT: 100 g, CH – 18 g, Proteína: 1,4 g, fibra: 1,7 
g e gordura totais: 2 g; Embalagem primária: embalagens individuais 
de filme de poliéster metalizado, contendo 25 a 30 g; Embalagem 
secundária: caixa de papelão contendo até 150 un. Validade mínima: 6 
meses.
Marca: Montevergine
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,99

Cota: Reservada

Lote: 30
Descrição: Barra de Cereais de Frutas, descrição do produto: barra de 
fruta (banana, passa) com cereais e coberta de chocolate (ao leite ou 
amargo). Ingredientes básicos: banana, passa, farelo de aveia, quinoa 
ou linhaça, especiarias, maltodextrina, aromatizante. Cobertura de 
chocolate: cacau (massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga de 
cacau, estabilizante e aromatizante) Valores nutricionais mínimos por 
28 gr do produto: VCT: 100 g, CH – 18 g, Proteína: 1,4 g, fibra: 1,7 
g e gordura totais: 2 g; Embalagem primária: embalagens individuais 
de filme de poliéster metalizado, contendo 25 a 30 g; Embalagem 
secundária: caixa de papelão contendo até 150 un. Validade mínima: 6 
meses.
Marca: Montevergine
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,99

Ata de Registro de Preços n.º 747/17
Empresa: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI – EPP.

Cota: Principal

Lote: 06
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Descrição: Cereal matinal com flocos Açucarados, sabor leite condensado, 
ingredientes básicos: Milho, açúcar, sal, leite condensado, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, aroma de leite condensado, estabilizante, 
enriquecido com vitaminas e minerais. Valores nutricionais mínimos 
por 30 grs de produto: Prot.: 1,4 g, CH: 25 g, VCT: 100 kcal. Sódio máx 
de 130 kcal; Embalagem primária: pacotes de polietileno com 300 grs 
a 2,0 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada e lacrada, 
contendo até 8 kg; Validade mínima de 6 meses.
Marca: Gold Flakes
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 8,19

Lote: 08
Descrição: Coco Ralado, característica básica: Coco desidratado e 
parcialmente desengordurado, produto de primeira qualidade E Isento 
de Impurezas, sem adição de açúcar. Valores nutricionais mínimos em 
12 G de Produtos: VCT: 65 kcal, CH: 1,0 g, Gord. Total: 6 g, Prot. 01 
g. Embalagem primaria: pacotes de 100 g de polietileno. Embalagem 
secundaria: caixa de papelão reforçado lacrada e resistente, com 
capacidade para até 10 kg. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Gold Flakes
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 29,00

Cota: Reservada

Lote: 28
Descrição: Arroz agulhinha, longo fino, tipo 1, este produto deverá ser 
de primeira qualidade, tendo no mínimo 90 % de grãos inteiros, isentos 
de grãos amarelos e limite máximo de 2 % de impurezas, grãos brancos 
e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de polietileno com 
05 quilos. Embalagem Secundária; fardo plástico atóxico, lacrado e 
resistente, com capacidade para até 30 quilos. Validade: Mínima de 05 
meses.
Marca: Casa Bella
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,03

Lote: 31
Descrição: Cereal matinal com flocos açucarados, sabor leite condensado, 
ingredientes básicos: Milho, açúcar, sal, leite condensado, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, aroma de leite condensado, estabilizante, 
enriquecido com vitaminas e minerais. Valores nutricionais mínimos 
por 30 grs de produto: Prot.: 1,4 g, CH: 25 g, VCT: 100 kcal. Sódio máx 
de 130 kcal; Embalagem primária: pacotes de polietileno com 300 grs 
a 2,0 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada e lacrada, 
contendo até 8 kg; Validade mínima de 6 meses.
Marca: Gold Flakes
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 8,19

Lote: 33
Descrição: Coco ralado, característica básica: coco desidratado e 
parcialmente desengordurado, produto de primeira qualidade e isento 
de impurezas, sem adição de açúcar. Valores nutricionais mínimos em 
12 g de produtos: VCT: 65 kcal, CH: 1,0 g, Gord. Total: 6 g, Prot. 01 
g. Embalagem primaria: pacotes de 100 g de polietileno. Embalagem 
secundaria: caixa de papelão reforçado lacrada e resistente, com 
capacidade para até 10 kg. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Apti
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 29,00

Lote: 43
Descrição: Leite condensado, Ingredientes: leite em pó integral e/ou 
fluído, açúcar e lactose. Embalagem primária: lata ou longa vida com 
395 g. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada e resistente 

ao armazenamento, contendo até 24 unidades. A rotulagem deverá 
seguir a legislação vigente. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Italac
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,93

Lote: 48
Descrição: Milho verde em conserva, ingrediente básico: milho em água 
e sal. Característica do produto: Deverá ser primeira qualidade, grãos 
macios, isento de grão não selecionados (escuros, pequenos). Embalagem 
primária: latas e sachê com 150 a 200 g. Embalagem secundária: caixa 
de papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 24 
unidades. Validade mínima: 12 meses.
Marca: Quero
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 1,26

Ata de Registro de Preços n.º 748/17
Empresa: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA – EPP.

Cota: Principal

Lote: 07
Descrição: Cereal matinal de milho com chocolate em esfera, cereal 
matinal de milho com chocolate em esfera Ingredientes básicos: Farinha 
de milho e trigo enriquecidos com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau 
em pó, óleo vegetal, leite condensado em pó, sal, xarope de glicose, 
aromatizantes, isento de corantes artificiais. Deverá ser enriquecido 
com vitaminas e minerais. Valores nutricionais mínimos por 30 grs 
de produto: Prot.: 1,4 g, CH 23 g; Vct.: 100 Kcal. Sódio máx. 75 mg; 
Embalagem Primária: pacotes de polietileno com 300grs a 2,0Kg. 
Embalagem secundária; caixa de papelão reforçada e lacrada, contendo 
até 8 kg. Validade; mínima de 6 meses.
Marca: Top Crock
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 8,30

Lote: 12
Descrição: Feijão preto novo tipo 01, o produto deverá ser de primeira 
qualidade, novo, classe preto, tipo 1 , grupo 1 comum, de tamanho e 
formato naturais e uniformes, maduros, limpos (com grau de escolha 
zero) e secos. Embalagem Primária: Pacotes de polietileno de 01 kg. 
Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com 
capacidade para até 30 kg. Validade: mínima 4 meses.
Marca: Nutrivip
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 4,19

Lote: 14
Descrição: Gelatina em pó sabor abacaxi, ingredientes básicos; açúcar, 
gelatina e sal e aroma natural de abacaxi, isento de aromas artificiais. 
Valores nutricionais mínimos por 100 gr de produto: VCT: 380 kcal, 
Prot.: 6 g, CH: 89 g, Vct.: 380 kcal, Sódio máx. de: 300 mg.. Rendimento 
mínimo: 50 porções de 120 g. Embalagem primária: pacotes de 
polietileno leitoso com 01 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão 
reforçadas e resistentes, com capacidade para até 10 quilos. Validade: 
mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50

Lote: 15
Descrição: Gelatina em pó sabor limão, ingredientes básicos; 
açúcar, gelatina e sal e aroma idêntico ao de limão, isento de aromas 
artificiais. Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6 g, CH:89 g, 
Vct.:380kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo: 50 porções 
de 120 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 
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kg. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, 
com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50

Lote: 16
Descrição: Gelatina em pó sabor morango, ingredientes básicos; açúcar, 
gelatina e sal e aroma natural de morango, isento de aromas artificiais. 
Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6 g CH: 89 g Vct.: 380 
kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo de: 50 porções de 
120 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 kg. 
Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, com 
capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50

Lote: 17
Descrição: Gelatina em pó sabor uva, ingredientes básicos; açúcar, 
gelatina e sal e aroma natural de uva, isento de aromas artificiais. 
Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6 g CH: 89 g Vct.: 380 
kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo de: 50 porções de 
120 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 kg. 
Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, com 
capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50

Cota: Reservada

Lote: 26
Descrição: Açúcar Cristal, característica do produto: sacarose de cana-
de-açúcar. Tipo: especial; Embalagem primária: pacotes de polietileno 
com 01 (um) quilo. Embalagem secundária: fardos, atóxico, lacrados e 
resistente, com capacidade para até 30 quilos. Validade: mínima de 12 
meses.
Marca: Mais Doce
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 1,99

Lote: 29
Descrição: Arroz parbolizado, longo fino, tipo 01, este produto deverá 
ser de primeira qualidade, tendo no mínimo 90 % de grãos inteiros, 
isentos de grãos amarelos e limite máximo de 2 % de impurezas, 
grãos brancos e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de 
polietileno com 05 Kg. Embalagem Secundária; fardo plástico atóxico, 
lacrado e resistente, com capacidade para até 30 kg. Validade: Mínima 
de 05 meses.
Marca: Mirarroz
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,59

Lote: 32
Descrição: Cereal matinal de milho com chocolate em esfera, cereal 
matinal de milho com chocolate em esfera Ingredientes básicos: Farinha 
de milho e trigo enriquecidos com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau 
em pó, óleo vegetal, leite condensado em pó, sal, xarope de glicose, 
aromatizantes, isento de corantes artificiais. Deverá ser enriquecido 
com vitaminas e minerais. Valores nutricionais mínimos por 30 grs 
de produto: Prot.: 1,4 g, CH 23 g; Vct.: 100 Kcal. Sódio máx. 75 mg; 
Embalagem Primária: pacotes de polietileno com 300grs a 2,0Kg. 
Embalagem secundária; caixa de papelão reforçada e lacrada, contendo 
até 8 kg. Validade; mínima de 6 meses.
Marca: Top Crock
Unidade: KG

Valor Unitário: R$ 8,30

Lote: 34
Descrição: Ervilha em conserva, ingredientes: ervilha em água e sal. 
Este produto deverá ser de primeira qualidade, ou seja, grãos macios, 
isentos de grãos não selecionados (escuros, pequenos); Embalagem 
primária: Latas ou sachê com 150 a 200 g. Embalagem secundária: caixa 
de papelão contendo até 24 unidades. Validade mínima: 12 meses.
Marca: Predilecta
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 1,35

Lote: 36
Descrição: Farinha de milho amarela, o produto deverá ser de primeira 
qualidade, tendo no mínimo 95% de flocos inteiros, isento de impurezas 
e materiais estranhos. Embalagem Primária: pacotes de polietileno de 
500 g a 01 (um) quilo. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, 
com capacidade para até 20 quilos. Validade: mínima de 11 meses.
Marca: Yaya
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 2,99

Lote: 37
Descrição: Feijão preto novo tipo 01, o produto deverá ser de primeira 
qualidade, novo, classe preto, tipo 1 , grupo 1 comum, de tamanho e 
formato naturais e uniformes, maduros, limpos (com grau de escolha 
zero) e secos. Embalagem Primária: Pacotes de polietileno de 01 kg. 
Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com 
capacidade para até 30 kg. Validade: mínima 4 meses.
Marca: Nutrivip
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 4,19

Lote: 38
Descrição: Fubá Mimoso, características: enriquecido com ferro e ácido 
fólico (vitamina B9). Embalagem primária: pacotes de polietileno com 
500 gr a 1 (um) quilo. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, 
lacrado e resistente, com capacidade para até 10 quilos. Validade mínima 
de 6 meses.
Marca: Yaya
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 1,75

Lote: 39
Descrição: Gelatina em pó sabor abacaxi, ingredientes básicos; açúcar, 
gelatina e sal e aroma natural de abacaxi, isento de aromas artificiais. 
Valores nutricionais mínimos por 100 gr de produto: VCT: 380 kcal, 
Prot.: 6 g, CH: 89 g, Vct.: 380 kcal, Sódio máx. de: 300 mg.. Rendimento 
mínimo: 50 porções de 120 g. Embalagem primária: pacotes de 
polietileno leitoso com 01 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão 
reforçadas e resistentes, com capacidade para até 10 quilos. Validade: 
mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50

Lote: 40
Descrição: Gelatina em pó sabor limão, ingredientes básicos; 
açúcar, gelatina e sal e aroma idêntico ao de limão, isento de aromas 
artificiais. Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6 g, CH:89 g, 
Vct.:380kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo: 50 porções 
de 120 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 
kg. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, 
com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50
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Lote: 41
Descrição: Gelatina em pó sabor morango, ingredientes básicos; açúcar, 
gelatina e sal e aroma natural de morango, isento de aromas artificiais. 
Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6 g CH: 89 g Vct.: 380 
kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo de: 50 porções de 
120 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 kg. 
Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, com 
capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50

Lote: 42
Descrição: Gelatina em pó sabor uva, ingredientes básicos; açúcar, 
gelatina e sal e aroma natural de uva, isento de aromas artificiais. 
Valores mínimos por 100 gr de produto; Prot.: 6g CH: 89 g Vct.: 380 
kcal e sódio máx. de: 300 mg. Rendimento mínimo de: 50 porções de 
120 g.Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 kg. 
Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, com 
capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 6,50

Lote: 45
Descrição: Maionese baldes com 03 quilos, ingredientes básicos: água, 
ovo pasteurizado, óleo vegetal, sal, vinagre, aroma natural, estabilizante, 
corante natural. Valores mínimos por 12 g: VCT: 16 kcal, CH: 1 g, 
gorduras totais máx: 2 g e sódio máx. de 120 mg; Embalagem primária: 
baldes com 03 quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão, 
reforçado e resistente, com capacidade para até 18 quilos. Validade: 
mínima de 04 meses.
Marca: Siolle
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 4,19

Lote: 46
Descrição: Margarina vegetal com sal, ingredientes básicos: óleos 
vegetais líquidos e interesterificados, água, sal, leite em pó e soro de leite 
desnatado reconstituído, aroma natural de manteiga l, corante natural, 
estabilizante, umidade acima de 30%; Valores nutricionais mínimos por 
100 g do produto: Vct: 700 Kcal, Lipídio 80 g, Vit A: 45 mcg, sódio máx. 
de 60 mg; Embalagem primaria: potes plásticos de 500 g. Embalagem 
secundária: caixa de papelão lacrada e reforçada, contendo 12 Potes; 
Validade: mínima de 05 meses.
Marca: Qualy
Unidade: PO
Valor Unitário: R$ 4,80

Lote: 47
Descrição: Milho para pipoca, características: produto tipo 1, tipo 
exportação, isento de impurezas e materiais estranhos. Embalagem 
primária: saco plástico atóxico com 500 g. Embalagem secundária: 
fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com capacidade para até 10 
quilos. Validade mínima: 06 meses.
Marca: Máximo
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 4,61

Lote: 50
Descrição: Óleo de soja refinado tipo 1, composto de óleo de soja 
refinado e antioxidante; composição centesimal 100 % de óleo de soja; 
Embalagem primaria: frasco com 900 ml; Embalagem secundaria: caixa 
de papelão reforçado lacrada e resistente, com capacidade para até 20 
frascos. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Leve

Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 3,20

Ata de Registro de Preços n.º 749/17
Empresa: C.C.M – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.

Cota: Principal

Lote: 18
Descrição: Leite condensado, Ingredientes: leite em pó integral e/ou 
fluído, açúcar e lactose. Embalagem primária: lata ou longa vida com 
395 g. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada e resistente 
ao armazenamento, contendo até 24 unidades. A rotulagem deverá 
seguir a legislação vigente. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Triângulo Mineiro
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 2,78

Lote: 20
Descrição: Maionese baldes com 03 quilos, ingredientes básicos: água, 
ovo pasteurizado, óleo vegetal, sal, vinagre, aroma natural, estabilizante, 
corante natural. Valores mínimos por 12 g: VCT: 16 kcal, CH : 1 g, 
gorduras totais máx: 2 g e sódio máx. de 120 mg; Embalagem primária: 
baldes com 03 quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão, 
reforçado e resistente, com capacidade para até 18 quilos. Validade: 
mínima de 04 meses.
Marca: Saúde 
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 3,32

Lote: 21
Descrição: Margarina vegetal com sal, ingredientes básicos: óleos 
vegetais líquidos e interesterificados, água, sal, leite em pó e soro de leite 
desnatado reconstituído, aroma natural de manteiga l, corante natural, 
estabilizante, umidade acima de 30%; Valores nutricionais mínimos por 
100 g do produto: Vct: 700 Kcal, Lipídio 80 g, Vit A: 45 mcg, sódio máx. 
de 60 mg; Embalagem primaria: potes plásticos de 500 g. Embalagem 
secundária: caixa de papelão lacrada e reforçada, contendo 12 Potes; 
Validade: mínima de 05 meses.
Marca: Coamo Família 
Unidade: PO
Valor Unitário: R$ 3,28

Lote: 22
Descrição: Milho para pipoca, características: produto tipo 1, tipo 
exportação, isento de impurezas e materiais estranhos. Embalagem 
primária: saco plástico atóxico com 500 g. Embalagem secundária: 
fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com capacidade para até 10 
quilos. Validade mínima: 06 meses.
Marca: Do Valle
Unidade: KG
Valor Unitário: R$ 4,05

Ata de Registro de Preços n.º 750/17
Empresa: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
EPP.

Cota: Principal

Lote: 19
Descrição: Leite sem lactose, ingredientes: leite semidesnatado, enzima 
lactose e estabilizantes. Valores nutricionais por 100 ml: - VCT mín 
de: 41 kcal, cálcio mín de:116 mg, Prot. mín de 3 g. Gord. máx. 1,2 g, 
sódio máx. 70 mg; Embalagem primária: UHT de 1 litro; Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçada contendo 12 litros; Validade 
mínima de 4 meses a partir da data da fabricação. Rotulagem deverá 
seguir a legislação vigente.
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Marca: Italac
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 3,15

Cota: Reservada

Lote: 44
Descrição: Leite sem lactose, ingredientes: leite semidesnatado, enzima 
lactose e estabilizantes. Valores nutricionais por 100 ml: - VCT mín 
de: 41 kcal, cálcio mín de:116 mg, Prot. mín de 3 g. Gord. máx. 1,2 g, 
sódio máx. 70 mg; Embalagem primária: UHT de 1 litro; Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçada contendo 12 litros; Validade 
mínima de 4 meses a partir da data da fabricação. Rotulagem deverá 
seguir a legislação vigente.
Marca: Italac
Unidade: LT
Valor Unitário: R$ 3,15

PROCESSO N.º 33.940/17
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 213/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios, destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas por um 
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/11/2018).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 751/17
Empresa: TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME.

Lote: 01
Descrição: Locação de Brinquedo, locação Balão Pula-pula: idade: 01 
a 8 anos; dimensões mínimas: 2,80 (l) x 5,00 (c) x 3,50 m (a) material 
confeccionado: KP 1.000 acompanha 01 motor monofásico de 01 CV 
c/chave reversora de voltagem (110/220 V).  Equipe operacional: 01 
monitor; Obs. brinquedos novos e em perfeitas condições de uso, para 
disponibilidade mínima de 06 (seis) horas; nota: monitores devidamente 
uniformizados e identificados, capacitados para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 400,00

Lote: 13
Descrição: Locação de Brinquedo, locação Quadra Inflável de Futebol de 
Sabão; dimensões mínimas: 7,00 x 14,00 m; material confeccionado: KP 
1.000; acompanha 01 motor monofásico de 01 CV c/ chave reversora de 
voltagem (110/220 V); crianças a partir de 04 anos; equipe operacional: 
02 monitores; Obs.  brinquedos novos e em perfeitas condições de uso, 
para disponibilidade mínima de 06 horas; nota: monitores devidamente 
uniformizados e identificados, capacitados para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 650,00

Lote: 15
Descrição: Locação de Brinquedo, locação Tobogã Inflável – Grande: 
dimensões mínimas: 4,20 m (l) x 8,50 m (c) x 6,50 m (a); material 
confeccionado: KP 1.000; acompanha 01 motor monofásico de 01 
CV c/ chave reversora de voltagem (110/220 V); crianças a partir de 
04 anos; equipe operacional: 01 monitor; Obs. brinquedos novos e em 
perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas. 
nota: monitores devidamente uniformizados e identificados, capacitados 
para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 570,00

Lote: 16
Descrição: Locação de Brinquedo, locação Touro Mecânico Rodeio 5 

x 5 m: idade: acima de 04 anos; medidas mínimas: 5 x 5 m alt 3 m; 
motor trifásico (220 ou 380 V); chave manual de alta e baixa rotação. 
acompanha 01 motor monofásico de 01 CV c/ chave reversora de 
voltagem (110/220 V) para o colchão inflável; colchão confeccionado 
em KP 1.000; equipe operacional: 01 monitor; Obs. brinquedos novos e 
em perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas; 
nota: monitores devidamente uniformizados e identificados, capacitados 
para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 768,00

Ata de Registro de Preços n.º 752/17
Empresa: JOSÉ ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS – EPP.

Lote: 02
Descrição: Locação de Brinquedo, locação de Barraca de Algodão 
Doce: feito na hora, servido por pessoal uniformizado, em barraquinhas 
de alumínio e balcão de inox, com cobertura de lona, para uso tanto 
lugar aberto ou lugar coberto; Incluso todo o material necessário. 01 
barraca com 01 pessoa servindo. Obs. para disponibilidade mínima de 
06:00 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 425,00

Lote: 03
Descrição: Locação de Brinquedo, Locação de Barraca de Pipoca: feito 
na hora, servido por pessoal uniformizado, em barraquinhas de alumínio 
e balcão de inox, com cobertura de lona, para uso tanto lugar aberto ou 
lugar coberto; incluso todo o material necessário, tamanho do saquinho: 
15 cm x 7,5 cm (aproximadamente); 01 carrinho com 01 pessoa servindo. 
Obs. para disponibilidade mínima de 06:00 horas.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 425,00

Lote: 06
Descrição: Locação de Brinquedo, locação de Cama Elástica: dimensões 
mínimas: 4,30 m de diâmetro com estrutura em ferro galvanizado; 
sistema de impulsão por 84 molas (modelo 4,30 m); lona de alto em 
Sannet QR disponível nas cores: azul, vermelho, amarelo, verde e preto; 
proteção sobre molas de espuma revestida com lona colorida; acompanha 
escada com 3 degraus; rede de proteção em polipropileno multicolorida 
com hastes metálicas revestidas com protectube colorido; sistema de 
montagem por encaixe;  peso: 110 kg, modelo 4,30 m; crianças a partir 
de 04 anos; equipe operacional: 01 monitor; Obs. brinquedos novos e 
em perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas; 
nota: monitores  devidamente uniformizados e identificados, capacitados 
para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 345,00

Lote: 12
Descrição: Locação de Brinquedo, locação Piscina de Bolinhas Inflável 
idade: 02 a 08 anos; dimensões mínimas: 2,80 x 3,00 m; acompanha 
1.000 bolinhas tipo A; material confeccionado: KP 1.000; acompanha 
01 motor monofásico de 01 CV c/ chave reversora de voltagem (110/220 
V); equipe operacional: 01 monitor; Obs. brinquedos novos e em 
perfeitas condições de uso, para disponibilidade mínima de 06 horas; 
nota: monitores devidamente uniformizados e identificados, capacitados 
para cuidar de crianças.
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 352,50

Secretaria de Administração, aos 23 dias do mês de Fevereiro de 2018. 

Daniela Marques Vieira Barbosa 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações Interina
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Secretaria de Segurança Pública

MULTAS PROCESSADAS DO ANO  2017

Multas de Infração de Trânsito Processadas

Item Órgão Quantidade Valor Estimado
1 Guarda Municipal 5114 R$ 810.020,44
2 Polícia Militar 636 R$ 99.313,70
3 Agentes de Trânsito 10225 R$ 1.281.236,31
4    Autoridade de Trânsito 12 R$ 3.617,92

TOTAIS 15.987  R$ 2.194.188,37 

Arrecadadas no Ano

Item Valor Bruto Valor Liquido Valor Funset Tarifas Bancárias
1 R$ 5.544.891,38 R$ 5.223.703,42 R$ 277.244,52 R$ 43.943,44 

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO

TOTAL
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.166.434,79

Obrigações Patronais - FGTS E INSS 326.568,14

FUNSET 512.599,43

Equipamentos E Material Permanente (Veículo e outros) 200.302,97

OBRAS VIÁRIAS 307.234,00

CORREIOS 72.000,32

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA 85.432,20

SERVIÇOS GRÁFICOS 24.886,72

SERVIÇOS BANCÁRIOS 43.943,44

SERVIÇOS DE COMUNIÇÃO EM GERAL 181.715,36

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL (PRODESP) 481.319,09

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E LOCAÇÃO 628.406,08

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 27.996,73

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 418.665,30

MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO 85.493,81

MATERIA DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 364.428,75

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 75.642,26

INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 391,58

TOTAL 5.003.460,97

COM BASE NO ART.320,§ 2º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, FAZ SABER: A RECEITA E  DESPESAS 
PROVENIENTE DE MULTAS DE TRÂNSITO

NATUREZA DAS DESPESAS
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EDITAL PÚBLICO Nº 002/2018 PARA INSCRIÇÃO NOS 
PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA 

COORDENADORIA ESPECIAL DE EMPREGO E RENDA 2018 
– TURMA DE MARÇO

Edital Público Nº 002/2018 com finalidade de ordenação do processo 
de inscrição e acesso aos cursos de qualificação profissional 2018, dos 
programas CAPACITAÇÃO 2017 e ESCOLA DA BELEZA, operados 
em parceria com a OSC MATER DEI CAM através dos Termos de 
Colaboração 040/2017 e 041/2017 e respectivos aditivos contratuais.

1 – DO OBJETO

1.1 – O presente Edital Público tem por objeto a definição de regras de 
acesso e inscrição de cidadãos atibaienses aos cursos de qualificação 
profissional oferecidos pela Prefeitura da Estância de Atibaia, através de 
Coordenadoria Especial de Emprego e Renda, doravante denominada 
CEER, e operados em conjunto com a Organização da Sociedade Civil 
MATER DEI CAM, doravante denominada OSC.

1.2 – Os programas de qualificação profissional que trata o presente edital 
são realizados com recursos do Fundo de Combate ao Desemprego, 
repassados à OSC através dos Termos de Colaboração 040/2017 e 
041/2017 e seus aditivos contratuais, referentes respectivamente aos 
programas ESCOLA DA BELEZA (EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 01/2017), e CAPACITAÇÃO 2017 (EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2017), e se regem de acordo com os 
Termos de Colaboração firmados e seus anexos, com base na legislação 
vigente.

2 – DOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

2.1 – Os cursos oferecidos pela CEER tem por finalidade a atualização 
e qualificação profissional, de população excluída do mercado formal de 
trabalho, fomentando a sua inserção social e produtiva, seja pela via da 
empregabilidade como do caminho do empreendedorismo. 

2.2 – Os programas de qualificação oferecidos estão organizados em 
grupos, a saber:

2.2.1 – O Programa Escola da Beleza oferece cursos de formação em 
áreas de Estética, Beleza e Bem Estar.

2.2.2 – O programa Capacitação oferece cursos nas áreas, capacitação 
empresarial, economia criativa e profissões tradicionais, gastronomia e 
turismo.

2.3 – Os cursos oferecidos neste edital estão relacionados no ANEXO 1, 
que define temas, local de realização, e quantidade de vagas oferecidas.

2.4 – Para os cursos de Lutheria Básica e Intermediária, o candidato 
deverá comparecer no endereço: Avenida Joviano Alvim 112 – 
Alvinópolis, para preenchimento de questionário de pré-inscrição, onde 
o mesmo participará de processo seletivo. 

3 – DAS INSCRIÇÕES E FORMAS DE ACESSO

3.1 – Os cursos oferecidos pela CEER são destinados exclusivamente aos 
cidadãos residentes no município de Atibaia, podendo ser demandada 
comprovação de endereço na efetivação de sua inscrição.

3.2 – As inscrições para os cursos ocorrem através de meio eletrônico, 
em plataforma própria da CEER, com acesso através do site da prefeitura 

de Atibaia, a saber LINK: www.atibaia.sp.gov.br/, e estarão disponíveis 
para acesso a partir das 8:00 horas do dia 1º de março de 2018 até as 
16:00 horas do dia 7 de março de 2018, ou até o preenchimento de todas 
as vagas.

3.2.1 – Nos casos em que o cidadão não possua acesso à internet, ou 
tenha dificuldade com o sistema de inscrição, poderá realizar nos dias 1º 
e 2 de março, a inscrição presencialmente nos pontos disponibilizados 
abaixo:
 
a)  CFP II – Avenida Joviano Alvim 112 – Alvinópolis, das 9:00 às 
16:00, tel: 4412-7011
b)  Posto do Trabalhador – PAT –  Avenida da Saudade, 287 – 
Centro das 9:00 às 16:00
tel: 4414-2072/4414-2174 

3.2.2 – Nas outras datas as inscrições somente poderão ser efetuadas 
pelo sistema on-line.

3.3 – As inscrições se farão dentro do sistema por ordem de cadastro. 
Após completada a lista de inscritos, será aberta uma lista de espera de 
cada curso oferecido;

3.4 – Serão convocados os inscritos que terão que comparecer no 
primeiro dia de aula apresentando os documentos de comprovação de 
pré-requisitos, quando necessário (ver item 3.5 abaixo). 

3.4.1 – Em caso de não comparecimento do inscrito no primeiro dia 
de aula, sua inscrição estará automaticamente cancelada e serão 
convocados por ordem de inscrição os primeiros da lista de espera, e 
assim sucessivamente até fechar o número máximo de participantes;

3.4.2 – As condições de pré-requisitos serão verificadas pelos instrutores 
no primeiro dia de aula e caso não possam ser comprovadas, haverá o 
cancelamento da inscrição do formando, sendo igualmente acionada a 
lista de espera.

3.4.3 – Os cidadãos inscritos em qualquer curso, que desistam de 
frequentá-lo sem motivo justificado, poderão ficar impedidos de 
matricularem-se em um novo curso por um período de 1 (um) ano; 
a desistência ocorrida nos anos de 2016/2017 poderá ser critério de 
avaliação a ser considerado nos casos previstos no item 3.5.5.

3.4.4 – Os interessados em programas de formação somente poderão se 
inscrever em 1 (um) curso, procurando assim ampliar a oportunidade de 
atualização profissional a um maior número de pessoas.

3.5 – Nos cursos com pré-requisitos para inscrição, poderá ser solicitada 
comprovação documentada aos participantes, sob pena de cancelamento 
da inscrição; são casos de pré-requisitos:

3.5.1 – Comprovação de realização com aproveitamento nos cursos 
básicos, em casos de inscrição nos cursos intermediários ou avançados;

3.5.2 – Comprovação de conhecimento e prática mínima de informática 
nos cursos de formação em aplicativos e sistemas;

3.5.3 – Comprovação de escolaridade mínima em programas com 
demanda de conhecimentos básicos em matemática, português, física, 
geometria, ou outro ramo de conhecimento aplicável;

3.5.4 – Comprovação de idade mínima e máxima, em programas 
destinados exclusivamente a determinada faixa etária, como atendimento 
a adolescentes (14 a 17 anos), cidadãos da melhor idade (acima de 60 
anos), ou programas onde seja vedada a participação de menores de 18 
anos, pelas características da formação;

3.5.5 – Comprovação de experiências de trabalho e formação anteriores, 

Coordenadoria Especial de 
Emprego e Renda
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em cursos que demandem interesse e afinidades específicas, podendo 
nestes casos haver processo seletivo de participantes, a critério da CEER 
e da OSC, independente de sua inscrição prévia pelo sistema indicado 
em 3.2.

3.5.6  - Em caso de programas com grande procura, poderão ser utilizados 
processos de seleção pela OSC gestora, com base nos seguintes critérios 
de prioridade de acesso:

a. Preenchimento dos pré-requisitos estabelecidos no curso, quando 
houver;
b. Estar em condição de desemprego e inscrito no PAT;
c. Estar em condição de vulnerabilidade social comprovada junto à 
SADS (Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social);
d. Não ter realizado nos dois anos anteriores outros programas de 
capacitação junto à CEER e seus parceiros executores (exceção aos 
programas que ofertam progressão de conhecimento com cursos 
avançados);
e. Estar acessando primeiro emprego;
f. Estar indicado por parceiro executor ao abrigo de acordos de 
cooperação estabelecidos ;
g. Ter participado da oficina Motivação para o Trabalho.
3.5.7 – Os menores de 18 anos deverão trazer autorização assinada 
pelos pais ou representante legal, para poderem participar dos cursos 
e oficinas; 

3.6 – A critério da CEER e da OSC gestora, poderão ser articuladas 
turmas fechadas em bairros ou Centros Comunitários, consoante 
demanda ou interesse; nos cursos agendados nesta categoria, a 
responsabilidade do processo de informação, divulgação e inscrição será 
dos próprios Centros Comunitários, ou parceiros locais de execução, de 
forma a assegurar o atendimento à comunidade local;

3.7 – Na mesma linha, poderão ser articulados programas em parceria 
com organizações de classe ou segmentos empresariais, como turismo, 
hotelaria, comércio varejista, associações e sindicatos, consoante 
acordos de cooperação firmados; nos cursos agendados nesta categoria, a 
responsabilidade do processo de informação, divulgação e inscrição será 
dos próprios parceiros de execução, de forma a assegurar o atendimento 
à comunidade do segmento atendido.;

3.8 – Os programas oferecidos com recursos públicos são gratuitos 
para os participantes, podendo contudo haver contrapartidas pontuais 
para cobertura de despesas não previstas como uniformes, identificação 
pessoal, apostilas impressas, insumos relacionados a técnicas específicas 
de interesse dos formandos, ou outras que deverão estar expressamente 
descritas na divulgação dos cursos como “pré-requisitos para acesso e 
participação”;

3.9 – Um curso que não complete a totalidade de vagas oferecidas, 
poderá ter seu início prorrogado, até que se completem as inscrições, ou 
mesmo ser cancelado, a critério da OSC gestora;

4 – DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO

4.1 – Os cursos do presente edital serão realizados em locais 
apropriados com recursos físicos e pedagógicos, a saber:

a) CFP I – Imperial – Avenida Imperial, nº 1175 
b) CFP II – Alvinópolis – Avenida Joviano Alvim, nº 112 
c) Centros Comunitários, CRAS, Escolas Municipais e outras estruturas 
públicas que atendam a uma capilaridade territorial de oferta dos 
programas e tenham instalações adequadas à sua realização 
d) Estruturas oferecidas em parceria com organizações privadas, 
que atendam a uma capilaridade de oferta dos programas e tenham 
instalações adequadas à sua realização

5 – DOS PROGRAMAS OFERECIDOS E INSTRUTORIA

5.1 – A contratação dos profissionais para ministrar oficinas e cursos é 
de responsabilidade da OSC gestora, que deve privilegiar profissionais 
com formação e experiência profissional e pedagógica compatível com 
os temas;

5.2 – É de responsabilidade dos instrutores a formatação dos conteúdos 
programáticos, a adequação de carga horária e metodologia pedagógica 
adotada, o desenvolvimento e disponibilização em meio digital de 
materiais de apoio como apostilas, textos e outros documentos de 
relevância pedagógica;

5.3 – Os cursos e oficinas terão a carga horária (CH) total composta por 
atividades diversas obrigatórias, conforme o tema, que podem integrar:

a) aulas práticas e teóricas realizadas nas instalações indicadas no 
presente plano (mínimo 70% da CH total)
b) as visitas de estudo orientadas pelos formadores, em estabelecimentos 
comerciais e industriais, fornecedores, feiras e eventos dos segmentos 
ou similares (máximo 10% CH total)
c) a pesquisa orientada – quando os formandos são instados à produção 
de conteúdos e construção de conhecimento, utilizando inputs colhidos 
nas visitas de estudo, mídias impressas e digitais, bibliotecas e agências 
de fomento (máximo 10% CH total)
d) a prática de trabalho em ambientes de aprendizagem do proponente 
ou de parceiros - (máximo 20% CH total)
e) a incubação de empreendimentos, viabilizados em espaços dos CFPs 
ou oferecidos pela proponente ou parceiros (oferecidos fora da CH 
formativa, mas integrando processo de formação e inclusão)
5.4 – Todos os cursos utilizarão ferramentas de monitoramento e controle 
da participação e frequência como lista de presença ou diários de classe, 
avaliações de conhecimento e habilidades adquiridas, e avaliações finais 
de processo, feitas por formandos e instrutores;
5.5 – Serão considerados aptos a receber certificados de conclusão, 
os formandos que obtiverem 75% de frequência nos cursos, e que 
apresentem desempenho positivo nas avaliações de habilidades e 
conhecimento;
5.6 – Após o encerramento dos cursos a CEER e a OSC realizará uma 
cerimônia de entrega dos certificados, comunicando previamente os 
alunos sobre a data e o local do evento;
5.7 – Os certificados não retirados na Cerimônia, deverão ser retirados 
no prazo de 90 dias, no PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, 
localizado na Avenida da Saudade, 287 – Centro.

6 – DISPOSIÇÕES DE ORDEM GERAL

6.1 – Todos os participantes dos programas de qualificação profissional 
assinarão contrato de adesão ao programa no início dos cursos, 
concordando com todas as regras do presente edital e orientações 
específicas de cada curso e local de formação, como uso dos equipamentos 
e instalações, regras de convívio, compromisso de frequência e critérios 
de participação e avaliação.

6.2 – Todos os cidadãos que tiverem de alguma forma dificuldades de 
acesso às informações e uso do sistema de inscrições poderão obter 
informação e apoio dos plantões nos seguintes locais:

a)  CFP II – Avenida Joviano Alvim 112 – Alvinópolis, das 9:00 às 
16:00, tel: 4412-7011
b)  Posto do Trabalhador – PAT – Avenida da Saudade, 287 – Centro 
das 9:00 às 16:00
tel: 4414-2072/4414-2174 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2018

William Barboza
Coordenador Especial de Emprego e Renda
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SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO
DIVISÃO DE URBANISMO

Decreto nº 7.863 de 15/02/2016

PROCESSOS EM COMUNIQUE-SE
Atendimento no prazo máximo previsto na legislação vigente.

Processo Interessado Técnico
37.501/14 Axxio Pisos Elevados Ltda ME Alessandro Posso Lopes
29.074/17 Cristiane Meilito Bispo Alfredo Arruda Cesco
02.856/18 Lairton Pereira Bueno Alfredo Arruda Cesco
03.898/18 Marcelo Mossin Alfredo Arruda Cesco
02.131/18 Diana Alves Lemos Christiane Audi de Paula
17.203/17 Roseane Andreza Messias de Souza Daniela Aparecida Pimenta
17.203/17 Roseane Andreza Messias de Souza Daniela Aparecida Pimenta
43.492/17 Erivelto Joaquim Correia Helton José Pereira
00.408/18 Franz Josef Spring Hipólito Carlos Magno Coraciara
01.765/18 Graziela Aparecida Martinho Rosseto Juliano Aparecido Zanoti
03.323/18 Waldinei Silva Cassiano Lícia Thomaz do Amaral
07.728/12 Antonio Pedro Cremonesi Luciano Polo de Camargo
02.675/18 Glenda Vargas Suazo Robles Luciano Polo de Camargo
43.639/17 Claudinei Ferreira de Oliveira Marcella Brigido Leite
39.152/17 Arcadio José de Anchieta Passos Soares Nicolau Jorge Avallone
39.158/17 Welington Silva de Oliveira Nicolau Jorge Avallone
40.352/15 Francisco Miguel Sanches Orlando Federzoni
40.962/17 Elizabeth Gil Dorothoto Rafael Spadoni Marcondes Santos
05.652/18 Michel Cisotto Delamo Renê Paulo Fonseca Ferreira

Av. Santana, 133 - Estância Lynce - (11) 4414-5400
Consulta ao Comunicado www.atibaia.sp.gov.br/suma

Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano
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EDITAL DE MULTA

Referente ao AIM 6071
Processo: 41.246/17

A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo do artigo 5º e 8º da 
Lei Complementar Nº 298/99, notifica o(a) Sr.(a) Benedito Contador 
- espólio/compromissário e Shiguehar Matuoka - espólio/
proprietário, com endereço de correspondência na Rua Sergio Reis 
de Oliveira Reoli, 504, Parque Continental I, Guarulhos - SP, que a 
partir da publicação desta fica penalizada com auto de infração e multa, 
no valor correspondente a 450 UVRM´S, pelo não atendimento da 
notificação de nº FPM 2795/17, referentes à Capinação e limpeza do 
terreno, construção da calçada e reparos no muro, do imóvel de sua 
propriedade situado a Rua Garimpos, Quadra 100, Lote 16, Jardim 
Imperial, Atibaia - SP, devendo efetuar o recolhimento do valor devido 
ou apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às 
sanções previstas pela Legislação Vigente.
Outras informações poderão ser obtidas no Setor de Fiscalização de 
Mobilidade Urbana, sito à Avenida Santana, 133 Estância – Atibaia – SP 
ou pelos telefones 4414-5446 e 4414-5412.

Gérson Luiz da Cruz
Chefe do Setor de Fiscalização 

de Mobilidade Urbana

EDITAL DE MULTA

Referente ao AIM 6103
Processo: 43.704/17

A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo do artigo 5º e 8º da Lei 
Complementar Nº 298/99, notifica o(a) Sr.(a) Artur Costa Andreotti, 
com endereço de correspondência na Rua Iguassu, 111, Jardim 
Jaraguá, Atibaia - SP, que a partir da publicação desta fica penalizada 
com auto de infração e multa, no valor correspondente a 150 UVRM´S, 
pelo não atendimento da notificação de nº FPM 1578/17, referentes 
à Reparos na calçada, do imóvel de sua propriedade situado a Rua 
Iguassu, Quadra 05, Lote 05, Jardim Jaraguá, Atibaia - SP, devendo 
efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa no prazo de 
30 (trinta) dias.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às 
sanções previstas pela Legislação Vigente.
Outras informações poderão ser obtidas no Setor de Fiscalização de 
Mobilidade Urbana, sito à Avenida Santana, 133 Estância – Atibaia – SP 
ou pelos telefones 4414-5446 e 4414-5412.

Gérson Luiz da Cruz
Chefe do Setor de Fiscalização 

de Mobilidade Urbana

EDITAL DE MULTA

Referente ao AIM 6131
Processo: 12.089/14

A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo do artigo 5º e 8º da Lei 
Complementar Nº 298/99, notifica o(a) Sr.(a) Antonia Roda Monte - 
compromissária e Pedro Monte - espólio/proprietário, com endereço 
de correspondência na Praça Juliana, 15, Jardim das Flores, Atibaia - 
SP, que a partir da publicação desta fica penalizada com auto de infração 
e multa, no valor correspondente a 450 UVRM´S, pelo não atendimento 
da notificação de nº FPM 2795/17, referentes à Capinação e limpeza 
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do terreno, construção da calçada e construção do muro, do imóvel 
de sua propriedade situado a Rua Diamantina, Quadra 16, Lote 21, 
Jardim Imperial, Atibaia - SP, devendo efetuar o recolhimento do 
valor devido ou apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às 
sanções previstas pela Legislação Vigente.
Outras informações poderão ser obtidas no Setor de Fiscalização de 
Mobilidade Urbana, sito à Avenida Santana, 133 Estância – Atibaia – SP 
ou pelos telefones 4414-5446 e 4414-5412.

Gérson Luiz da Cruz
Chefe do Setor de Fiscalização 

de Mobilidade Urbana

EDITAL DE MULTA

Referente ao AIM 6173
Processo: 5.824/18

A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo do artigo 5º e 8º da 
Lei Complementar Nº 298/99, notifica SAMPC Incorporadora LTDA, 
com endereço de correspondência na Rua José Ignáciom 177, sala 3, 
1º andar, Centro, Atibaia - SP, que a partir da publicação desta fica 
penalizada com auto de infração e multa, no valor correspondente a 100 
UVRM´S, pelo não atendimento da notificação de nº FPM 2498/17, 
referentes à Construção do muro, do imóvel de sua propriedade situado 
a Avenida Paulista, Quadra 01, Lote 04 P SL 06, Itapetinga, Atibaia 
- SP, devendo efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar 
defesa no prazo de 30 (trinta) dias.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às 
sanções previstas pela Legislação Vigente.
Outras informações poderão ser obtidas no Setor de Fiscalização de 
Mobilidade Urbana, sito à Avenida Santana, 133 Estância – Atibaia – SP 
ou pelos telefones 4414-5446 e 4414-5412.

Gérson Luiz da Cruz
Chefe do Setor de Fiscalização 

de Mobilidade Urbana

EDITAL DE MULTA
Autuado(a): ELAINE CORRIERI NASCIMENTO
Processo Administrativo nº: 44228/17
Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 044

A Coordenadoria Especial de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância 
de Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar a autuada da lavratura 
do Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) nº 044 – sanção de 
MULTA - em 12/12/17, no valor de 250 UVRM’s (duzentas e cinquenta 
Unidades de Valor de Referência do Município) pela movimentação 
de terra com alteração de relevo superior a um metro sem alvará de 
licença, imóvel sito na Rua Mauro Tavares, s/nº – lote 18 da quadra 03 
– Jardim Maracanã, o que constitui infração nos termos do artigo 18, § 
2º da Lei Municipal nº 3696/08 regulamentada pelo Decreto Municipal 
nº 5982/09. Para efeitos legais, foi lavrado o referido auto de infração, 
ficando a autuada ciente que deve pagar a multa ou oferecer recurso/
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de 
publicação deste edital. Fica o(a) autuado(a) notificado(a) a providenciar 

regularização do passivo no mesmo prazo, o não cumprimento implicará 
em sanções previstas em lei. Informações: Av. Santana, 133, Estância 
Lynce, telefone nº 4414-5400.

Dirce S. Nishiguchi
Assessora Chefe de Fiscalização

CEMA

Coordenadoria Especial de Meio 
Ambiente

Secretaria de Educação

Processo nº 1581/2018

P O R T A R I A Nº 04 – SE
de 23 de fevereiro de 2018

O ORDENADOR DA DESPESA DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo Decreto n.º 8.116 de 12 de janeiro de 2017, REALIZA a adequação 
orçamentária, nos termos do que dispõe o §3º do art. 10º da Lei 4.507 de 
30 de junho de 2017, como segue:

DE:
448 – 18.300.12.365.0051.2.119.339030.02.0262000 – R$ 70.000,00
PARA: 
450 – 18.300.12.365.0051.2.119.339039.02.0262000 – R$ 70.000,00

Os recursos serão destinados para ocorrer despesas com a participação 
dos alunos do Infantil V na Cidade do Livro.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Márcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

Atibaia, 22 de fevereiro de 2018

Ato decisório nº 01/2018

A Secretaria de Educação do Município de Atibaia, considerando:

O Decreto nº 4.681, de 08/04/2005, que dispõe sobre acumulação 
remunerada de cargos, empregos e funções, no âmbito do serviço 
público municipal;
Expede o ato decisório de acumulação legal de cargo à servidora 
Solange dos Santos Aparecido, RG nº 22.371.329-6, nos cargos de 
Professor na E.M. Profª Maria Helena Faria Ferraz da Prefeitura da 
Estância de Atibaia, Professor na E.E. Prof. José Manoel A. Rosende, 
no município de Bom Jesus dos Perdões e Professor na E.E Prof. José 
Carlos Ribeiro
Publique-se.

Márcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação
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Atibaia, 22 de fevereiro de 2018

Ato decisório nº 02/2018

A Secretaria de Educação do Município de Atibaia, considerando:

O Decreto nº 4.681, de 08/04/2005, que dispõe sobre acumulação 
remunerada de cargos, empregos e funções, no âmbito do serviço 
público municipal;
Expede o ato decisório de acumulação legal de cargo ao servidor Higino 
de Souza Anderson, RG nº 25.293.861-6, nos cargos de Professor de 
Educação Física na E.M. Prof. Maria Helena Faria Ferraz da Prefeitura 
da Estância de Atibaia e Professor de Educação Básica II na E.E. 
Professora Zilah Barreto Pacitti, no município de Atibaia. 
Publique-se.

Márcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

Atibaia, 22 de fevereiro de 2018

Ato decisório nº 03/2018

A Secretaria de Educação do Município de Atibaia, considerando:

O Decreto nº 4.681, de 08/04/2005, que dispõe sobre acumulação 
remunerada de cargos, empregos e funções, no âmbito do serviço 
público municipal;
Expede o ato decisório de acumulação legal de cargo à servidora Aline 
Domingues Beckmann, RG nº 28.146.917-9, nos cargos de Diretor 
Escolar E.M. Rosiris Maria Andreucci Stopa, da Prefeitura da Estância 
de Atibaia e Professor na E.E Padre Mateus Nunes de Siqueira, no 
município de Atibaia.
Publique-se.

Márcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

Secretaria de Esportes e Lazer

Processo nº 7037/2018

PORTARIA Nº 01 – SEL
de 23 de fevereiro de 2018

O ORDENADOR DA DESPESA DA SECRETARIA DE ESPORTES 
E LAZER, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 8.116 de 12 de janeiro de 2017, REALIZA a adequação 
orçamentária, nos termos do que dispõe o §3º do art 10 da Lei 4.507 de 
30 de junho de 2017, como segue:

DE: 
491 – 19.101.27.812.0055.2.129.335039.01.110000 ………….. R$ 
8.0000,00

PARA: 
485 – 19.101.27.812.0054.2.127.449052.01.110000 …………… R$ 
8.000,00

Os recursos serão destinados para cobrir despesas na aquisição de bens 
permanentes necessários para melhoria, nas condições de trabalho 
interno da sede e unidades da Secretaria de Esportes e Lazer.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Otávio Batista de Lima Neto
SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER

Companhia de Saneamento Ambiental 
de Atibaia - SAAE

COMPANHIA DE  SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA 
- SAAE

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO  Nº 
23/17

 AQUISIÇÃO DE SULFATO
CLASSIFICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, HABILITAÇÃO,

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE, através 
de sua PREGOEIRA e EQUIPE DE APOIO, torna público que no 
dia 20  de fevereiro de 2018, participou deste pregão presencial 
as empresas: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA.,  CALDAS 
QUÍMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. – EPP e SABARÁ 
QUIMICOS E INGREDIENTES S/A.,  estando presentes na sessão 
os representantes legais   das empresas BAUMINAS QUIMICA N/
NE LTDA.,  CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMERCIO 
LTDA. – EPP e SABARÁ QUIMICOS E INGREDIENTES S/A., 
para aquisição de Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado, conforme 
especificados no Anexo I do Edital. 
As licitantes apresentaram  propostas iniciais e mínimo em negociação, 
sendo CLASSIFICADAS  as empresas BAUMINAS QUÍMICA N/
NE LTDA.,  CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMERCIO 
LTDA. – EPP e SABARÁ QUIMICOS E INGREDIENTES S/A. A 
empresa CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-
EPP, foi a vencedora do certame  e HABILITADA,  por ter atendido 
ao Edital na íntegra. 
Não havendo interposição de recurso, a pregoeira ADJUDICOU o 
objeto à empresa vencedora.
Tendo em vista a conduta adotada pela PREGOEIRA, conforme ata 
constante do processo, a Superintendente do SAAE HOMOLOGOU 
o procedimento licitatório em referência à licitante vencedora, face ao 
pleno atendimento à legislação vigente.

Atibaia, 20  de fevereiro de 2018.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
- Superintendente  -
Miki Moriyama
- Pregoeira -
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Secretaria de Saúde

RETIFICAÇÃO

Na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia nº 1961 – Ano 
XXI de 21/02/2018, na PORTARIA Nº 002/2018- AGC-SMS de 19 de 
fevereiro de 2018.

ONDE SE LÊ:
602-24.400.10.301.0064.2.159.339039.05.300000

LEIA-SE:
602-24.400.10.301.0064.2.159.339030.05.300000

Maria Amélia Sakamiti Roda
Secretária Municipal de Saúde

Secretaria de Turismo

Edital de Chamamento Público

1° FESTIVAL DA PIZZA DE ATIBAIA 

1. APRESENTAÇÃO

1.1 O 1º Festival da Pizza de Atibaia é uma ação promovida pela 
Prefeitura da Estância de Atibaia, através da Secretaria de Turismo, e 
tem como objetivo geral promover, valorizar e divulgar as pizzarias da 
cidade, representando uma oportunidade de oferecer aos munícipes e 
turistas a degustação de pizzas e recheios diversificados que demonstre 
e evidencie a especialidade dos estabelecimentos participantes.

1.2 A iniciativa busca criar interatividade, sinergia e lucratividade 
para todos, não só do ponto de vista econômico, mas social, cultural e 
turístico, além da integração dos empresários que trabalham no ramo da 
gastronomia no município.

1.3 Assim, visamos marcar para os turistas e munícipes a variedade, 
força e atratividade da gastronomia de Atibaia.

2. OBJETIVO 

2.1 Projetar Atibaia no cenário gastronômico regional, estadual e 
nacional;
2.2 Incentivar o desenvolvimento do turismo através da gastronomia
2.3 Fomentar a atividade gastronômica do município.

3. DO LOCAL E DA DATA

3.1 O 1º Festival da Pizza de Atibaia acontecerá do dia 01/04/2018 
a 30/04/2018. As  pizzas e recheios que serão elaborados estarão 
disponíveis durante esse período em cada estabelecimento participante.

4. DOS PARTICIPANTES

4.1 Poderão participar do festival as pizzarias do município de Atibaia 
que efetuarem a inscrição no período do chamamento público, estiverem 
com o alvará de funcionamento em dia, disponibilizarem serviço de 
salão, ou seja, espaço de atendimento ao público no local e aptos a 

fornecerem a pizza inscrita por todo o período do evento.

5. DA INSCRIÇÃO

5.1 As inscrições para o festival, deverão ser realizadas na Secretaria 
de Turismo situada na Av. dos Bandeirantes s/n, Vila Junqueira Atibaia, 
no período de 24/02/2018 a 12/03/2018, de segunda a sexta das 09 h às 
17 h. 

5.2 Os participantes deverão entregar as fichas de inscrição e as cortesias, 
devidamente preenchidas e assinadas.

5.3 Todos os participantes deverão entregar no ato da efetivação da 
inscrição o Termo de Compromisso e Responsabilidade da produção da 
pizza durante o período do festival.

5.4 Caso a pizza/recheio inscrito não se enquadre nos moldes do evento, 
o participante deverá fazer a readequação, quando solicitado pela 
secretaria de Turismo.

6. DA RECEITA/PIZZA

6.1 Todos os participantes deverão concorrer com uma receita/pizza 
salgada por estabelecimento, a qual represente a pizzaria. A mesma 
deverá permanecer no cardápio durante o período do evento.

6.2 Será permitido a inscrição de sabores similares ou iguais entre os 
participantes.

7. DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRATOS
 
7.1 As pizzas deverão ser comercializadas com valores no intervalo 
de R$ 40,00 (quarenta reais) até R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), no 
tamanho grande, oito pedaços.

8. DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO 

8.1 A receita/pizza e o estabelecimento serão avaliados pelos seguintes 
requisitos:
8.1.1 – Massa;
8.1.2 – Recheio;
8.1.3 – Molho
8.1.4 – Atendimento;
8.1.5 – Apresentação;
8.1.6 – Limpeza;
8.1.7 – Ambientação.

9. DA CORTESIA

9.1 Cada estabelecimento deverá conceder cortesia de 3 (três) pizzas 
inscrita no festival que deverá ser entregue na efetivação da inscrição. 
Estas serão distribuídas para comissão avaliadora, canais de comunicação 
e formadores de opinião da cidade. 

10. DA AVALIAÇÃO

10.1 A comissão avaliadora será composta de no mínimo 3 (três) pessoas 
para analisar e dar as notas para a receita/pizza;

10.2 A avaliação da receita/pizzas será realizada no próprio 
estabelecimento no período do evento por dois dos avaliadores na 
forma de “cliente oculto” e se identificará somente ao final do serviço/
atendimento.

10.3 A distribuição para avaliação da receita/pizza se dará por meio de 
sorteio entre os avaliadores.
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10.4 As avaliações poderão ocorrer durante todo o período do festival.

 11. DA PONTUAÇÃO

11.1 A pontuação será no máximo de 1000 pontos por estabelecimento 
participante, distribuída da seguinte maneira: Massa 200 pontos; 
Recheio 200 pontos; Molho 100 pontos; Atendimento 100 pontos; 
Apresentação 50 pontos; limpeza 50 pontos, ambientação 50 pontos. Os 
outros 250 pontos serão computados através da avaliação do público que 
poderá participar pela internet e avaliarão os seguintes quesitos: Sabor 
100 pontos; Atendimento 100 pontos; Apresentação 50 pontos.

11.2 Ocorrendo empate na nota final, o critério a ser utilizado é o peso 
das notas de acordo com a ordem de importância utilizada no item 8.1.

12. DA PREMIAÇÃO

12.1 A receita/pizza será classificada pelo critério de pontuação (da maior 
para a menor), e os prêmios para os 3 (três) destaques da competição 
procederão da seguinte forma:

12.2 Destaques: Placa de destaque do 1° Festival da Pizza de Atibaia, 
veiculação da marca do estabelecimento em outdoor da cidade por um 
período de 15 (quinze) dias e uma visita técnica em pizzaria referência 
na cidade de Campinas.

12.2 Os vencedores serão conhecidos no dia 15/05/2018.

13. DAS RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA

13.1 Organização, promoção e controle do evento.

13.2 Divulgação do festival em todos os eventos realizados pela 
prefeitura que acontecerá no mesmo período e veiculações em mídias 
impressas, televisivas, outdoors, rádios e nos CIT´s da cidade.

13.3 Ceder ao estabelecimento participante material de divulgação da 
participação no Festival.

14. DAS RESPONSABILIDADES DOS ESTABELECIMENTOS

14.1 Manter a receita/pizza participante no cardápio por todo o período 
do evento;

14.2 Respeitar o valor mínimo e máximo estipulado no item 7.1.

14.3 Treinar a equipe para divulgação do Festival e pizza participante. 
No quesito atendimento, será levado em consideração a abordagem da 
equipe em relação ao Festival.

14.4 Seguir os horários de abertura e fechamento do estabelecimento de 
acordo com as informações preenchidas na ficha de inscrição.

14.5 Expor em local visível o material do Festival que será cedido pela 
prefeitura.

14.6 Autorizar a utilização do nome e marca do estabelecimento para 
divulgações referentes ao Festival.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 Todos os participantes e interessados em participar do Festival da 
Pizza de Atibaia devem seguir na íntegra esse regulamento.

Secretaria de Recursos Humanos
PORTARIA Nº 614/2018 - SRH.

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

NOMEAR, a Título de Substituição Interina

O Sr. MAGNO STANLEY DE OLIVEIRA, portador da cédula 
de identidade RG nº 41.063.335-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 
364.763.618-56, nomeado no emprego em comissão de Diretor do 
Departamento de Lazer e Atividades Especiais, para cumular, em 
comissão, o cargo de agente político de Secretário de Esportes e 
Lazer, por motivo de gozo de férias do titular da pasta, no período de 26 
de fevereiro de 2018 a 04 de março de 2018.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, aos 22 de fevereiro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 615/2018 - SRH.

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

DESIGNAR

O servidor municipal Sr. CELSO NEMERSKI, portador da cédula 
de identidade RG nº 26.981.825-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 
539.832.209-59, contratado sob os regimentos da CLT no emprego de 
Operador de Equipamento Automotivo II, para exercer, em confiança, 
a função gratificada de Supervisor Especial de Conservação de Vias 
Públicas, na Secretaria de Serviços.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, aos 23 de fevereiro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 616/2018 - SRH.

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

DESIGNAR
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O servidor municipal Sr. CLEBER ALVES DOS SANTOS, portador 
da cédula de identidade RG nº 30.821.963-6 e inscrito no CPF/MF sob 
o nº 327.540.288-97, contratado sob os regimentos da CLT no emprego 
de Assistente em Serviços de Fiscalização, para ocupar, em comissão, o 
emprego de Gerente da Divisão de Mobilidade Urbana, na Secretaria 
de Mobilidade e Planejamento Urbano.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da 
Cidadania”, aos 23 de fevereiro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Secretaria de Governo

Comissão Processante Permanente Disciplina

Processo nº 24.702/16

EXTRATO DE RESULTADO

A Presidente da Comissão Processante Permanente Disciplinar – 
C.P.P.D., nomeada pela Portaria nº 3.961 – GP, de 15 de maio de 
2017, nos termos do artigo 45 do Decreto Municipal nº 5.505 de 25 
de março de 2008, torna publico a ABSOLVIÇÃO do (a) servidor 
(a) público (a) municipal, matriculado (a) sob Nº 8631, conforme 
Relatório Final de fls.71/81, da Comissão Processante Permanente 
Disciplinar homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, às fls.82.

Prefeitura da Estância de Atibaia, em 20 de fevereiro de 2018.

ANA CLÁUDIA AUR ROQUE
Presidente da CPPD

Portaria nº3.961/17-GP

Proc. nº 21827/2017

P O R T A R I A  Nº 4.089-GP
de 21 de fevereiro de 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DA ATIBAIA usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, da Lei Orgânica do 
Município, e nos termos do Art. 12 da Lei nº 4.032/2011, NOMEIA o 
Comitê Avaliador para receber e analisar requerimento de interessados 
a elaborarem estudos a serem eventualmente utilizados pela Prefeitura 
em possível processo de parceria público privada para  avaliar 
possibilidades de permuta do imóvel denominado Estádio Municipal 
Salvador Russani, com vistas a oferecer ao Município equipamento 
público semelhante, em área definida pela municipalidade, no Bairro 
Estoril, bem como estudar possibilidades acerca de novo terminal 
rodoviário intermunicipal anexo ao novo estádio, com a seguinte 
composição:

COORDENADOR

Homero Alves Santana Franco
Representante da Secretaria de Governo 

MEMBROS

Julio César Cuba dos  Santos
Representante do Gabinete do Prefeito

Azis Miguel Braojos
Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Otávio Batista de Lima Neto
Representante da Secretaria de Esportes e Lazer

Walter Ramiro Carneiro Junior
Representante da Procuradoria-Geral do Município

Henrique Eisfeld Trigueiro
Representante da Secretaria de Administração

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a Portaria nº 
4.054-GP, de 08 de janeiro de 2018.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, 
21 de fevereiro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Proc. nº 6.084/97

P O R T A R I A  Nº 4.090-GP
de 21 de fevereiro de 2018

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 e considerando o disposto no Art. 69 da  Lei Municipal 
nº 4.092, de 11 de junho de 2012, NOMEIA, os membros para compor 
o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos 
– FMDDD.

Vilma Helena de Paiva Moraes – Titular
Maurício da Silva Tenório – Suplente 

Representante da Secretaria de Planejamento e Finanças

Jadhi Martinelli Correia – Titular
Morgana Aparecida Penteado Silva  – Suplente 

Representante da Procuradoria-Geral do Município

Lucas Scardino Fries – Titular
Rosane Maria Jorge Heitmann – Suplente 

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB

Alessandro Soares – Titular
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Adriana Maria da Rosa – Suplente 
Representante da Associação Comercial e Industrial de Atibaia - 

ACIA

Gabriela Almeida de Oliveira Soranz – Titular
Dinalva Ferreira Pedroso da Silva  – Suplente 

Representante da Comissão Municipal de Defesa do Consumidor – 
CONDECOM

Bruno Perrotta Leal – Titular
Rui Tiago de Oliveira – Suplente 

Representante do Conselho da Cidade - CONCIDATI

Enrique Moreno Castillo – Titular
Flavio Callegari – Suplente 

Cidadão de Reputação Ilibada

Os membros ora nomeados serão considerados empossados na data da 
publicação desta Portaria, para cumprirem mandato em continuidade 
com os demais, até o término da atual gestão, não fazendo jus a 
qualquer tipo de remuneração ou vínculo empregatício com a Prefeitura 
Municipal de Atibaia. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário e, em especial a Portaria nº 
3.523, de 28 de agosto de 2014.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum Cidadania”, 
aos 21 de fevereiro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Proc. Nº 33554/2017

P O R T A R I A Nº 4.091-GP
de 23 de fevereiro de 2018

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, NOMEIA, membros da Comissão de Análise 
da Documentação das Entidades Interessadas em Qualificar-se como 
Organizações Sociais na Área da Saúde e Avaliação do Processo de 
Seleção, referente ao Chamamento Público – Edital de Seleção nº 
001/2017, com a seguinte composição.

PRESIDENTE
Maria Amélia Sakamiti Roda 

SECRETARIA DA SAÚDE

MEMBROS
Luiz Fernando Rossini Pugliesi
SECRETARIA DE GOVERNO

José Eduardo Mariano 
SECRETARIA DE SAÚDE

Walter Ramiro Carneiro Junior
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Jairo de Oliveira Bueno
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário e, em especial a Portaria nº 
4.004-GP, de 18 de setembro de 2017.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,“Fórum Cidadania”, 
aos 23 de fevereiro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Proc. nº 4.191/07-Vol. XIII

 P O R T A R I A Nº 4.092-GP
 de 23 de fevereiro de 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA no uso de suas 
atribuições legais, que lhes são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. 
art.101, inciso II, letra ”a” da Lei Orgânica do Município, REVOGA 
em todos os termos, a Portaria nº 3.925-GP, de 14 de março de 2017, 
que designou a Servidora Camila Serragiotto Andrade, contratada em 
regime de trabalho CLT, no emprego de Professor, para o exercício 
da Função Gratificada de Professor Coordenador Pedagógico na EM 
“Estudante Nelson José Pedroso”.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania” 
23 de fevereiro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza - 
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Proc nº 4.191/2007-Vol. XIII

P O R T A R I A  Nº 4.093-GP
de 23 de fevereiro de 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. art.101, 
inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município, resolve, DESIGNAR, 
em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 378 de 21 
de dezembro de 2001, a servidora municipal, abaixo relacionada, 
contratada em regime de trabalho CLT, no emprego de Professor, 
para o exercício da Função Gratificada de Professor Coordenador 
Pedagógico, mediante a retribuição salarial correspondente à jornada 
básica semanal de 40 (quarenta) horas, conduzindo pelo período de 01 
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(um) ano.

Nome da Professora
Andrea Bueno da Silva  Carvalho

Unidade Escolar
EM “Estudante Nelson José Pedroso”

Encerramento da Função
Março/2019

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 
de março de 2018.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, 
aos 23 de fevereiro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Proc. nº 13496/2017

D E C R E T O Nº 8.469
de 21 de fevereiro de 2018

Dispõe sobre a autorização de uso, a título precário, à VIAÇÃO ATIBAIA 
SÃO PAULO LTDA., de uma área pública localizada à Rua Mitsuki 
Kurozawa, para implantação de travessia 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,

considerando o que consta dos autos administrativos nº 13496/2017;

considerando o disposto no artigo 73, inciso X, da Lei Orgânica do 
Município;

considerando que a autorização de uso é ato unilateral, discricionário e 
precário pela qual a administração consente na prática de determinada 
atividade incidente sobre um bem público, e independe de licitação, 
conforme inteligência do Artigo 2º da Lei nº 8.666/93;

considerando por fim razões de interesse público;

D E C R E T A

Art. 1º Fica autorizado, à “VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.”,  
regularmente inscrita no CNPJ nº 44.508.430/0001-94, o uso de uma 
área pública localizada na Rua Mitsuki Kurozawa, para implantação de 
travessia .

Art. 2º Compete à Autorizada a obtenção de licença junto ao DAEE.

Art. 3º  A presente autorização é de caráter precário e intransferível, a 
vigorar por tempo indeterminado, para os fins previstos no Artigo 1º deste 
Decreto, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo 

da Autoridade Administrativa Municipal, sem que a Autorizada tenha 
direito a indenização ou retenção de qualquer natureza.

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º  Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum Cidadania”, 
aos 21 de fevereiro de 2018.

- Saulo Pedroso de Souza - 
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Edson Ricardo Mungo Pissulin -
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS

- Jairo de Oliveira Bueno -
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

Processo nº 119/2018

D E C R E T O N° 8.470
de 23 de fevereiro de 2018

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 
142.216,70 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e 
setenta centavos).

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas 
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.507 de 30 
de junho de 2017, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

D E C R E T A

Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria 
de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um 
crédito de R$ 142.216,70 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e 
dezesseis reais e setenta centavos) para suplementar a seguinte dotação 
orçamentária do Executivo:

11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
001 GABINETE E ASSESSORIAS
2004 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO 
PREFEITO
21 – 11.001.04.122.0004.2.004.449051.01.110000............R$ 60.000,00

100 COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA
2006 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS 
COMUNITÁRIOS REGIONAIS
35 – 11.100.14.422.0005.2.006.449051.01.110000............R$ 71.000,00
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23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE RECURSOS 
HUMANOS
2134 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE RECURSOS HUMANOS
524 – 23.101.04.128.0059.2.134.319094.01.110000..........R$ 11.216,70

Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com recursos proveniente 
da anulação da seguinte dotação orçamentária do Executivo.

17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
600 FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO FMI
2090 APOIO À INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA
327 – 17.600.23.572.0041.2.090.339039.01.110000........R$ 131.000,00

27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
2177 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS
691 – 27.101.15.451.0071.2.177.319011.01.110000..........R$ 11.216,70

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum Cidadania”, 
23 de fevereiro de 2018. 

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Fabiano Martins de Oliveira -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- André Picoli Agatte -
CHEFE DE GABINETE

- Júlio César Cuba dos Santos -
COORDENADOR ESPECIAL DE CIDADANIA

- Carlos Américo Barbosa da Rocha -
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

- Sílvio Ramon Llaguno -
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

- Edson Ricardo Mungo Pissulin -
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS

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

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Processo nº 119/2018

D E C R E T O N° 8.471
de 23 de fevereiro de 2018

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 
298.209,87 (duzentos e noventa e oito mil, duzentos e nove reais e 
oitenta e sete centavos).

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas 
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.507 de 30 
de junho de 2017, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

D E C R E T A

Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria 
de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um 
crédito de R$ 298.209,87 (duzentos e noventa e oito mil, duzentos 
e nove reais e oitenta e sete centavos) para suplementar as seguintes 
dotações orçamentárias do Executivo:

11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
200 COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO
2009 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA 
COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO
46 – 11.200.04.122.0007.2.009.449052.01.110000..............R$ 4.000,00

950 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
2189 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE 
ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
158 – 11.950.26.782.0082.2.189.339039.03.400000........R$ 270.000,00

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES 
DE SAÚDE
836 – 24.400.10.301.0061.1.018.449052.08.300000..........R$ 24.209,87

Art. 2º O valor de R$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais) 
do presente crédito será coberto com recursos proveniente da anulação 
das seguintes dotações orçamentárias do Executivo.

11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
200 COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO
2009 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA 
COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO
42 – 11.200.04.122.0007.2.009.339030.01.110000..............R$ 4.000,00

950 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
2189 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE 
ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
159 – 11.950.26.782.0082.2.189.449051.03.400000........R$ 270.000,00

Art. 3º O valor de R$ 24.209,87 (vinte e quatro mil, duzentos e nove 
reais e oitenta e sete centavos) do presente crédito será coberto com 
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recursos proveniente de superávit financeiro do exercício de 2017.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum Cidadania”, 
23 de fevereiro de 2018. 

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Fabiano Martins de Oliveira -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- André Picoli Agatte -
CHEFE DE GABINETE

- Maria Amélia Sakamiti Roda -
SECRETÁRIA DE SAÚDE

- Viviane Cocco-
COORDENADOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

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

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Processo nº 119/2018

D E C R E T O N° 8.472
de 23 de fevereiro de 2018

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 
1.488.000,00 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil reais).

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas 
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.507 de 30 
de junho de 2017, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

D E C R E T A

Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria 
de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um 
crédito de R$ 1.488.000,00 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e 
oito mil reais) para suplementar a seguinte dotação orçamentária do 
Legislativo:

01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
001 SECRETARIA DA CÂMARA

2001 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL
07 – 01.001.01.031.0001.2.001.339039.01.110000.......R$ 1.488,000,00

Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com recursos proveniente 
da anulação das seguintes dotações orçamentárias do Legislativo e 
Executivo.

01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
001 SECRETARIA DA CÂMARA
2001 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL
03 – 01.001.01.031.0001.2.001.319011.01.110000..........R$ 688.000,00

17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
600 FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO FMI
2090 APOIO À INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA
327 – 17.600.23.572.0041.2.090.339039.01.110000.........R$ 144.500,00

27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
2179 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
704 – 27.101.15.451.0072.2.179.339039.01.110000..........R$ 44.500,00

1029 SANEAMENTO PARA TODOS - SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO CENTRAL
709 – 27.101.17.512.0073.1.029.459065.01.110000.........R$ 311.000,00

32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
100 DESPESAS JUDICIÁRIAS
1038 DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL
767 – 32.100.15.451.0085.1.038.449061.01.110000.........R$ 300.000,00

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum Cidadania”, 
23 de fevereiro de 2018. 

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Fabiano Martins de Oliveira -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Sílvio Ramon Llaguno -
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

- Edson Ricardo Mungo Pissulin -
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS

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

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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NOTIFICAÇÃO

Pela presente, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 9.452/97, notificamos  V.Sa. que a Prefeitura da Estância de Atibaia recebeu no
período de 01 à 15 de Fevereiro do exercício de 2018 os seguintes recursos financeiros oriundos da União:

Quaisquer esclarecimentos quanto aos valores informados, poderão ser obtidos diretamente na Prefeitura,
 na Secretaria de Planejamento e Finanças.

Atibaia(SP), 20 de Fevereiro de 2018

TÍTULO VALOR
COTA PARTE-FPM 2.975.414,00

COTA PARTE-ITR 522,31

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL  0,00

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 2.465,26

ICMS – UNIÃO 0,00

FEX-FINANCIAMENTO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES 0,00

CID-CIDE – CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO                                                                                     0,00

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 0,00

FUNDEB. 1.916.487,56

SUS CUSTEIO 437.552,21

FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                                     0,00

PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA                                                     0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                 0,00

ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO                                             0,00

CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO                       0,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GRUPOS HD-AR                 0,00

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS                            0,00

SAMU                                                                                              SAÚDE 0,00

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                           0,00

GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE                                         0,00

FMS - FNS AIDS     PAN                                                                0,00

MINISTÉRIO DE SAÚDE – INVESTIMENTOS                             0,00

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                       0,00

TRANSF. DIR.  FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO  ESC.    0,00

PNAE – MERENDA ESCOLAR                                                 0,00

PNATE – TRANSPORTE DE ALUNOS                                    0,00

BRALF – BRASIL ALFABETIZADO                                           0,00

PAC II  EDUCAÇÃO                               0,00

PRÓ JÓVEM URBANO                                                               0,00

PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA                                         0,00

F N D E   EJA                                                                                      0,00

F N D E – APOIO AS CRECHES                               0,00

RECUPERAÇÃO DE DANOS - DEFESA CIVIL                                   0,00

IGD-BOLSA FAMÍLIA                                                                                                                                               0,00

PISO BÁSICO FIXO                                                                                                                                                             0,00

PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I  E II                                               0,00

PRÓ-JOVEM -                                                                                  0,00

PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE II                    0,00

SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS         0,00

BPC/MDS BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA                           0,00

I G D - SUAS                                                                                        0,00

SERVIÇOS DE GESTÃO M D S                                                           0,00

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS                                 0,00

SANEAMENTO PARA TODOS                                                            144.170,50

SANEAMENTO AMBIENTAL       0,00

INFRA ESTRUTURA URBANA – UNIÃO                                              0,00

INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA                                                        0,00

MINISTERIO DA JUSTIÇA – CONTROLE DE DROGAS                     0,00

FUNDO NAC DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                    0,00

PRÓ - TRANSPORTE                                                                           0,00

MINISTÉRIO DA CULTURA                                                                  0,00

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                  0,00

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                                                  0,00
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO – UNIÃO                    0,00

TOTAL 5.476.611,84
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NOTIFICAÇÃO

Pela presente, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 9.452/97, notificamos  V.Sa. que a Prefeitura da Estância de Atibaia recebeu no
período de 16 à 31 de Janeiro do exercício de 2018 os seguintes recursos financeiros oriundos da União:

Quaisquer esclarecimentos quanto aos valores informados, poderão ser obtidos diretamente na Prefeitura,
 na Secretaria de Planejamento e Finanças.

Atibaia(SP), 08 de Fevereiro de 2018

TÍTULO VALOR
COTA PARTE-FPM 2.362.180,48

COTA PARTE-ITR 1.297,69

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL  50.467,28

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 0,00

ICMS – UNIÃO 34.788,59

FEX-FINANCIAMENTO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES 0,00

CID-CIDE – CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO                                                                                     0,00

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 0,00

FUNDEB. 5.631.467,75

SUS CUSTEIO 848.448,97

FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                                     0,00

PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA                                                     0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                 0,00

ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO                                             0,00

CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO                       0,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GRUPOS HD-AR                 0,00

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS                            0,00

SAMU                                                                                              SAÚDE 51.625,00

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                           175.000,00

GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE                                         0,00

FMS - FNS AIDS     PAN                                                                0,00

MINISTÉRIO DE SAÚDE – INVESTIMENTOS                             0,00

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                       674.630,84

TRANSF. DIR.  FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO  ESC.    0,00

PNAE – MERENDA ESCOLAR                                                 0,00

PNATE – TRANSPORTE DE ALUNOS                                    0,00

BRALF – BRASIL ALFABETIZADO                                           0,00

PAC II  EDUCAÇÃO                               0,00

PRÓ JÓVEM URBANO                                                               0,00

PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA                                         0,00

F N D E   EJA                                                                                      0,00

F N D E – APOIO AS CRECHES                               0,00

RECUPERAÇÃO DE DANOS - DEFESA CIVIL                                   0,00

IGD-BOLSA FAMÍLIA                                                                                                                                               0,00

PISO BÁSICO FIXO                                                                                                                                                             0,00

PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I  E II                                               0,00

PRÓ-JOVEM -                                                                                  0,00

PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE II                    0,00

SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS         0,00

BPC/MDS BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA                           0,00

I G D - SUAS                                                                                        0,00

SERVIÇOS DE GESTÃO M D S                                                           0,00

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS                                 0,00

SANEAMENTO PARA TODOS                                                            143.951,49

SANEAMENTO AMBIENTAL       0,00

INFRA ESTRUTURA URBANA – UNIÃO                                              0,00

INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA                                                        0,00

MINISTERIO DA JUSTIÇA – CONTROLE DE DROGAS                     0,00

FUNDO NAC DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                    0,00

PRÓ - TRANSPORTE                                                                           204.644,54

MINISTÉRIO DA CULTURA                                                                  0,00

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                  0,00

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                                                  0,00
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO – UNIÃO                    0,00

TOTAL 10.178.502,63
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Câmara Municipal da Estância de Atibaia –  AVISO DE 
LICITAÇÃO

Pregão presencial nº 002/18 – Processo nº 004 /2018 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO A 
AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E SERVIÇOS DE 
LAVAGENS AUTOMOTIVAS. A sessão de processamento do pregão 
será realizada na sede da Câmara Municipal, à avenida Nove de Julho 
n.º 265 – Centro – Atibaia/SP, iniciando-se no dia 08 de março de 
2018, às 10:00h. O presente Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
no site da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, no endereço 
eletrônico http://www.camaraatibaia.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail 
licita.camara@atibaia.sp.gov.br, ou, alternativamente, retirados junto à 
Divisão Administrativa da Edilidade, mediante fornecimento de mídia 
para gravação do arquivo. Republicado por ter saído com incorreção.

HOMOLOGAÇÃO

A Mesa Diretiva da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, de 
acordo com o artigo 22, inciso XII, da Resolução n.º 02/12 e após a 
análise da legalidade do processo licitatório sob n.º 001/18, Pregão 
Presencial nº 001/2018, HOMOLOGA o julgamento do Pregoeiro, que 
declarou como vencedora do certame a empresa CLAUDIO TADEU 
NUNES ME no item 004, no valor total de R$5.080,00 (cinco mil e 
oitenta reais); DESERTOS os itens 001, 002, 003, e 005; e ADJUDICA 
o objeto do certame à empresa vencedora, no único item acima indicado, 
para fornecimento de materiais de copa à Câmara Municipal de Atibaia 
conforme a minuta anexa ao Edital deste procedimento.

Atibaia, aos 09 de fevereiro de 2018.

Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente

Sebastião Batista Machado
1.º Vice Presidente

Reginaldo da Costa Ramos
2.º Vice Presidente

Fabiano Batista de Lima
1.º Secretário

Marcos Pinto de Oliveira
2.º Secretário

HOMOLOGAÇÃO

A Mesa Diretiva da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, de 
acordo com o artigo 22, inciso XII, da Resolução n.º 02/12 e após a 
análise da legalidade do processo licitatório sob n.º 031/18, Pregão 
Presencial nº 003/2018, HOMOLOGA o julgamento do Pregoeiro, que 
declarou como vencedora do certame a empresa M & S SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA ME, no valor total de R$430.677,32 
(quatrocentos e trinta mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e dois 
centavos), correspondente a uma taxa de desconto de 6,61% (seis inteiros 
e sessenta e um centésimos percentuais), e ADJUDICOU o objeto 

do certame à empresa vencedora, para fornecimento de vale-refeição 
destinado ao uso dos servidores da Câmara Municipal, conforme a 
minuta anexa ao Edital deste procedimento.

Atibaia, aos 19 de fevereiro de 2018.

Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente

Sebastião Batista Machado
1.º Vice Presidente

Reginaldo da Costa Ramos
2.º Vice Presidente

Fabiano Batista de Lima
1.º Secretário

Marcos Pinto de Oliveira
2.º Secretário

PROCESSOS A SEREM DISCUTIDOS E VOTADOS NA 
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE 

FEVEREIRO DE 2018,  ÀS 18:00  HORAS.

VETO TOTAL Nº 04/17,  de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 
encaminha a esta Câmara Municipal, Veto total ao PROJETO DE LEI 
Nº 67/17, de autoria do Vereador José Carlos Machado, dispõe sobre 
a criação do Programa “Adote uma Praça”, no município de Atibaia e 
dá outras providências; discussão e votação únicas, maioria absoluta, 
nominal.

PROJETO DE LEI Nº 68/17, de autoria do Vereador Michel Ramiro 
Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma 
brigada profissional, composta por bombeiros civis, nos estabelecimentos 
que menciona, e dá outras providências; 1ª discussão, maioria simples 
com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 102/17, de autoria do Vereador Michel Ramiro 
Carneiro, que autoriza a Administração Municipal a estabelecer multa 
pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a 
emergências relativas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 
SAMU e Guarda Civil Municipal, em falsas ocorrências e solicitação de 
remoções ou resgates; 1ª discussão, maioria simples. 

ROBERTA ENGLE BARSOTTI DE SOUZA 
Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006/2018
De 08 de fevereiro de 2018

Dispõe sobre a criação da Comissão de Gestão de Carreiras instituída 
pelo Plano de Empregos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Estado de São 
Paulo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
ATIBAIA, Vereadora Roberta Engle Barsotti de Souza, usando de suas 
prerrogativas regimentais, nomeia até 31 de dezembro de 2018, os 
membros da Comissão de Gestão de Carreiras instituída pelo Plano de 
Empregos, Carreiras e Salários dos Servidores da Câmara Municipal da 
Estância de Atibaia, em obediência às disposições do Artigo 14, Incisos 
I, II, III, IV, V e VI da Resolução nº 004/2012, e, combinado com o 
Artigo 5º, § 1º, I, II, III da Resolução nº 005/2012, os seguintes membros 
que estarão sob a Presidência do primeiro membro titular:

para membros titulares:

Diego Henrique Mello Guimarães
Eliana Rodrigues Nogueira
Gervaldino Rocha Tavares
Hugo Keiji Uchiyama
Evelin Kawagoe Gomes
Vereador Marcos Pinto de Oliveira 
Vereador Reginaldo da Costa Ramos

e, para suplentes:
Jeferson Lopes Zacco
Iracema Rodrigues de Oliveira
Fernando Fonseca
Homeres de Maria 
Djalma Ledier Bueno 

Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 08 dias de 
fevereiro de 2018.

Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente

Cientes e de Acordo:

Diego Henrique Mello Guimarães

Gervaldino Rocha Tavares

Eliana Rodrigues Nogueira

Hugo Keiji Uchiyama

Evelin Kawagoe Gomes

Jeferson Lopes Zacco

Iracema Rodrigues de Oliveira

Fernando Fonseca

Homeres de Maria

Djalma Ledier Bueno

Vereador Marcos Pinto de Oliveira

Vereador Reginaldo da Costa Ramos

Of. Conv. Nº 04/18 - Div.Leg.
Atibaia, 21 de Fevereiro de 2.018.

Excelentíssimo Senhor Vereador,

De acordo com o artigo 183 § 1º do Regimento Interno desta Casa, 
convoca-se Vossa Excelência para comparecer às Sessões Extraordinárias 
“Sucessivas” a serem realizadas no próximo dia 27 de Fevereiro de 
2.018,  após a sessão ordinária,  ocasião  que será discutido e votado o 
seguinte processo:

PROJETO DE LEI Nº 68/17, de autoria do Vereador Michel Ramiro 
Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma 
brigada profissional, composta por bombeiros civis, nos estabelecimentos 
que menciona, e dá outras providências; 1ª discussão, maioria simples 
com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 102/17, de autoria do Vereador Michel Ramiro 
Carneiro, que autoriza a Administração Municipal a estabelecer multa 
pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a 
emergências relativas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 
SAMU e Guarda Civil Municipal, em falsas ocorrências e solicitação de 
remoções ou resgates; 2ª discussão, maioria simples.

ROBERTA ENGLE BARSOTTI DE SOUZA 
Presidente

LEI Nº 4573/18
de 21 de fevereiro de 2018

Dispõe sobre a proibição da exposição, nas mesas e balcões, de 
recipientes que contenham sal de cozinha (Cloreto de Sódio – NaCl) 
nos estabelecimentos que comercializem alimentos preparados para 
consumo imediato, como bares, restaurantes e similares, no Município 
da estância de Atibaia, e dá outras providências. (autor: Ver. José Carlos 
Machado).-.-.-.-.-.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE ATIBAIA REJEITOU O VETO TOTAL E EU ROBERTA 
ENGLE BARSOTTI DE SOUZA-PRESIDENTE, PROMULGO 
NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 6º DO ARTIGO 49 DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º – Ficam os bares, hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos 
que comercializem produtos alimentícios para consumo imediato, no 
Município da Estância de Atibaia, proibidos de expor saleiros nas mesas 
e balcões.
Art. 2º – Os estabelecimentos de que trata esta Lei poderão alertar, nos 
cardápios ou no material de divulgação dos produtos, sobre os riscos da 
ingestão excessiva de sal.
Art. 3º – O saleiro, o “sachê de sal” ou qualquer outra forma de 
recipiente, só será disponibilizado ao cliente, mediante solicitação.
Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o proprietário 
do estabelecimento infrator à aplicação das seguintes penalidades:
I – notificação;
II – multa de 5 (cinco) UFPM’s, em caso de descumprimento do disposto 
no art. 1º desta Lei;
III – em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro;
IV – suspensão e interdição do alvará de funcionamento do 
estabelecimento, no caso de persistirem as irregularidades.
Parágrafo único. Na penalidade de notificação, será concedido prazo de 
10 (dez) dias para que o infrator se ajuste ao previsto nesta Lei.
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Art. 5º - A emissão de novos alvarás para as empresas previstas no 
Caput do art. 1º está condicionada ao cumprimento das determinações 
previstas nesta Lei.

Art. 6º - Os estabelecimentos comerciais em funcionamento na data do 
início de vigência desta Lei deverão adequar-se às suas disposições no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua regulamentação.

Art.7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, AOS 21 DE 
FEVEREIRO DE 2018

ROBERTA ENGLE BARSOTTI DE SOUZA
PRESIDENTE

LEI Nº 4574/18
de 21 de fevereiro de 2018

Dispõe sobre a criação de pontos de embarque e desembarque nas 
instituições de ensino público e privado na cidade de Atibaia. (de autoria 
do Vereador Michel Ramiro Carneiro).-.-.-.-.-.-.-.-.-.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE ATIBAIA REJEITOU O VETO TOTAL E EU ROBERTA 
ENGLE BARSOTTI DE SOUZA-PRESIDENTE, PROMULGO 
NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 6º DO ARTIGO 49 DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO A SEGUINTE LEI:
 
Art. 1º - A partir da publicação desta lei, todas as escolas, instituições 
de ensino superior e de cursos profissionalizantes, de natureza pública 
ou privada, que serão instaladas no Município da Estância de Atibaia 
ficam obrigadas a construírem pontos de embarque e desembarque para 
a entrada e saída dos estudantes.

§ 1º A obrigatoriedade prevista no caput desde artigo somente será 
aplicada para as instituições de ensino instaladas após a aprovação 
desta lei, ficando excluída a obrigatoriedade para as instituições já 
inauguradas.

§ 2º Os pontos de embarque e desembarque mencionados no caput 
deverão ser instalados dentro da área pertencente à futura instituição 
de ensino, terminantemente proibida a instalação dos pontos em vias 
públicas.

§ 3º A concessão do alvará de funcionamento às instituições citadas no 
artigo 1º ficará vinculada ao cumprimento do quanto disposto nesta lei.

Art. 2º Os pontos de embarque e desembarque deverão ser edificados 
com acesso aos portadores de deficiência física, respeitando todos os 
termos da lei nº 7853/1989, regulamentada pelo Decreto nº 3298/1999.

Art. 3º O Poder Executivo, através de decreto, regulamentará a matéria 
no que couber para sua devida aplicação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, AOS 21 DE 
FEVEREIRO DE 2018

ROBERTA ENGLE BARSOTTI DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara da Estância de Atibaia Prefeitura de Nazaré Paulista
Pregão Presencial nº 036/17 Aquisição de materiais para Construção 
para uso das diversas unidades da Prefeitura. Ata de Registro de preços 
nº 010/17 de 25/08/17 – vigência: 12 meses - (3ª publicação) Lotes/itens/
descrição do produto/Quantidade estimada/preço unitário: Fornecedor: 
AA Pedra Bruta Comércio de Materiais Para Construção Ltda - ME. – 
Lote 02 - Item 05 Bloco canaleta 19x19x19 concreto 100 unid R$ 2,802; 
06 Bloco canaleta concreto 14x19x39 cm rustic 250 unid R$ 2,8018; 07 
Bloco de concreto 14x19x39xcm rustic 1.500 unid R$ 1,5941; 08 Bloco 
de concreto 19x19x39 625 unid R$ 2,2221; 29 Guia padrão chapeu 
20 unid R$ 35,7469; 30 Guia padrão PMSP 0,15x0,30x1,00 75 mt R$ 
21,2549. - Lote 06 - 01 Areia media lavada metro 65 m³ R$ 101,8974. 
- Lote 21 - 111 Bloco Canaleta 19x19x19 concreto 300 unid R$ 2,802; 
112 Bloco canaleta concreto 14x19x39 cm rustic 750 unid R$ 2,8018; 
113  Bloco de concreto 14x19x39xcm rustic 4.500 unid R$ 1,5941; 114 
Bloco de concreto 19x19x39 1.875 unid R$ 2,2221; 115 Guia padrão 
chapeu 60 unid R$ 35,7469; 116 Guia padrão PMSP 0,15x0,30x1,00 
225 mt R$ 21,2549. Fornecedor: Artefatos de Cimento Corrego Ltda 
- EPP. - Lote 03 - 92 Tubo de concreto armado 0,40 x 1,50 50 mt R$ 
46,987; 93 Tubo de concreto armado 0,60 x 1,50 27 mt R$ 78,9779; 94 
Tubo de concreto armado 0,80 x 1,50 20 mt R$ 134,9623; 95 Tubo de 
concreto para poço diam. Externo = 1,00 mt 25 mt R$ 65,9816; 96 Tubo 
de concreto simples 0,30 x 1,50 37 mt R$ 32,9908; 97 Tubo de concreto 
simples 0,40 x 1,50  137 mt R$ 40,9885; 98 Tubo de concreto simples 
0,50 x 1,50 25 mt R$ 53,9849; 99 Tubo de concreto simples 0,60 x 
1,50  75 mt R$ 73,9793. - Lote 22 - 117 Tubo de concreto armado 0,40 
x 1,50 150 mt R$ 46,987; 118 Tubo de concreto armado 0,60 x 1,50 83 
mt R$ 78,9779; 119 Tubo de concreto armado 0,80 x 1,50  60 mt R$ 
134,9623; 120 Tubo de concreto para poço diam. Externo = 1,00 mt  75 
unid R$ 65,9816; 121 Tubo de concreto simples 0,30 x 1,50  113 mt R$ 
32,9908; 122 Tubo de concreto simples 0,40 x 1,50 413 mt R$ 40,9885; 
123 Tubo de concreto simples 0,50 x 1,50  75 mt R$ 53,9849; 124 Tubo 
de concreto simples 0,60 x 1,50  225 mt R$ 73,9793. Fornecedor: 
Superação Comércio e Serviços Eireli - EPP. - Lote 16 - 23 Esmalte 
sintético galão com 3,6 litros (a base de água) 12 gl R$ 79,7309; 90 
Tinta latex acrílica a base de água lata com 18 litros 25 lta R$ 117,603. 
- Lote 35 - 180 Esmalte sintético galão com 3,6 litros (a base de água) 
38 gl R$ 79,7309; 181 Tinta latex acrílica a base de água lata com 18 
litros 75 lta R$ 117,603. Fornecedor: Casamax Comercial Ltda. - Lote 
25 - 144 Areia media lavada metro 195 m³ R$ 101,8974. - Lote 26 - 145 
Cal hidratada saco c/ 20Kg 150 sc R$ 9,04; 146 Cal para pintura saco c/ 
8 Kg 98 sc R$ 8,01; 147 Cimento CP II saco c/ 50 Kg 563 sc R$ 21,34. 
- Lote 33 - 173 Tela alambrado # 12 x 2 ½” 225 m² R$ 16,07; 174 Tela 
alambrado # 14 x 3” 225 m² R$ 15,67. Nazaré Paulista, 25 de fevereiro 
de 2.018 – Candido Murilo Pinheiro Ramos – Prefeito
Pregão Presencial nº 037/17 Aquisição de insumos para diabéticos. Ata 
de Registro de preços nº 011/17 de 25/08/17 – vigência: 12 meses - 
(3ª publicação) Itens/descrição do produto/Quantidade estimada/preço 
unitário: Fornecedor: CM Hospitalar S.A.– Item 01 Insulina apidra 
glulisina 100 UI refil de 10 ML 60 fr R$ 79,47; 04 Insulina lantus 100 
UI refil de 10 ML 320 fr R$ 191,14; 05 Insulina lantus solostar 100 UI 
c/1 caneta de 3 ml 150 fr R$ 68,04; 06 Insulina levemir flexpen cx 1 
sist apl 15 cx R$ 71,09; 07 Insulina novorapid 100 UI frasco c/ 10 ML 
45 fr R$ 88,45; 08 Insulina novorapid penfil c/ 5 refis de 3 ML 120 cx 
R$ 168,65; 09 Insulina victoza 6mg/ml solução injetável, com 2 caneta  
de 3 ml 100 cx R$ 366,56. Fornecedor: Medlevensohn Comercio e 
Representações de Produtos Hospitalares Ltda. - Item 10 Tiras reagentes 
para medição de glicemia capilar, para uso em glicosímetros digitais, 
na faixa de medição entre 10 a 600mg/dl ou 20 a 600mg/dl 875 cx R$ 
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16,58. - Nazaré Paulista, 25 de fevereiro de 
2.018 – Candido Murilo Pinheiro Ramos – 
Prefeito
Pregão Presencial nº 038/17 Aquisição de 
Gêneros Alimentícios – Hortifrutigranjeiro 
– para a Merenda Escolar. Ata de Registro 
de preços nº 012/17 de 22/08/17 – vigência: 
12 meses - (3ª publicação) Lotes/itens/
descrição do produto/Quantidade estimada/
preço unitário: Fornecedor: CRISTIAN A. 
DA COSTA. – Lote 01 (Cota Principal 75% 
Ampla Disputa) - Item 01 Abóbora madura 
in-natura. 450 kg R$ 2,5176; 02 Abobrinha 
brasileira, extra, AA de primeira 2.025 kg R$ 
2,7655; 03 Alho bulbo inteiro estrangeiro nº 7, 
argentino; boa  qualidade 900 kg R$ 20,4091; 
04 Batata lisa ESPECIAL 2.250 kg R$ 1,6752; 
05 Beterraba extra AA sem folhas, fresca, 
de primeira qualidade 2.100 kgs 1,7247; 06 
Brócolis ninja 112 kg R$ 4,8272; 07 Cebola 
CAIXA 3 amarela, de primeira 750 kg R$ 
1,9527; 08 Cenoura extra AA 2.400 kg R$ 
1,695; 09 Chuchu extra AA 75 kg R$ 1,2093; 
10 Mandioca extra AA, primeira qualidade 75 
kg R$ 3,4693; 11 Inhame boa qualidade 75 kg 
R$ 3,9549; 12 Quiabo liso extra AA 75 kg R$ 
3,9649; 13 Berinjela boa qualidade 112 kg R$ 
4,5992; 14 Cará extra A 75 kg R$ 3,4593; 15 
Tomate salada extra AA 2.850 kg R$ 3,4593; 16 
Vagem extra AA 75 kg R$ 6,9286; 17 Pimentão 
verde extra AA de primeira 187 kg R$ 5,0453; 
18 Pepino extra AA de primeira qualidade 450 
kg R$ 2,9637; 19 Mandioquinha extra AA de 
primeira qualidade 375 kg R$ 5,4913. - Lote 
02 (Cota Principal 75% Ampla Disputa) - 20 
Acelga de 1ª qualidade 300 kg R$ 2,2640; 21 
Alface de 1ª qualidade 2.550 kg R$ 3,5431; 
22 Cheiro verde de 1ª qualidade 187 kg R$ 
2,9034; 23 Couve Flor, tamanho de médio a 
grande 45 unid R$ 4,2222; 24 Couve manteiga 
de 1ª qualidade 450 kg R$ 3,5235; 25 Escarola 
de 1ª qualidade 412 kg R$ 3,6908; 26 Repolho 
branco de 1ª qualidade 750 kg R$ 1,929. - Lote 
03 (Cota Principal 75% Ampla Disputa) - 27 
Banana nanica ou prata 11.625 kg R$ 2,5370; 
28 Goiaba vermelha, tamanho 12 150 kg R$ 
21,878; 29 Laranja tipo pêra extra GRANDE 
9.075 kg R$ 2,0794; 30 Limão extra de 
primeira qualidade 225 kg R$ 3,313; 31 Maçã 
Gala nacional - FUJI OU GALA 8.325 kg R$ 
3,6115; 32 Mamão formosa, extra; de  primeira 
525 kg R$ 3,2136; 33 Melância redonda, 
graúda, de primeira 4.125 kg R$ 6,059; 34 
Melão extra, tamanho 8 a 10, de  primeira 
525 kg R$ 3,1937; 35 Pêra WILLIANS, 
nacional, de primeira 225 kg R$ 7,9493; 36 

Manga hadem, classe 12 frutos, comum 300 
kg R$ 6,3276. - Lote 04 (Cota Principal 75% 
Ampla Disputa) - 37 Ovo de galinha, branco, 
grande 5.700 dz R$ 4,6491. - Fornecedor: 
WILLIAM LUCIANO DA COSTA - ME. - 
Lote 5 – (Cota reservada 25% Exclusiva MEI/
ME/EPP) - item 38 Abóbora madura in-natura 
150 kg R$ 2,5172; 39 Abobrinha brasileira, 
extra, AA de primeira 675 kg R$ 2,765; 40 
Alho bulbo inteiro estrangeiro nº 7, argentino 
300 kg R$ 20,4058; 41 Batata lisa ESPECIAL 
750 kg R$ 1,6749; 42 Beterraba extra AA 
700 kg R$ 1,7244; 43 Brócolis ninja 38 kg 
R$ 4,8264; 44 Cebola CAIXA 3 amarela, de 
primeira 250 kg R$ 1,9524; 45 Cenoura extra 
AA 800 kg R$ 1,6947; 46 Chuchu extra AA, 
de primeira 25 kg R$ 1,2091; 47 Mandioca 
extra AA, primeira qualidade 25 kg R$ 
3,4687; 48 Inhame boa qualidade 25 kg R$ 
3,9543; 49 Quiabo liso extra AA 25 kg R$ 
3,9642; 50 Berinjela boa qualidade 38 kg R$ 
4,5985; 51 Cará extra A 25 kg R$ 3,4588; 52 
Tomate salada extra AA 950 kg R$ 3,4588; 
53 Vagem extra AA, boa qualidade 25 kg 
R$ 6,9275; 54 Pimentão verde extra AA de 
primeira 63 kg R$ 5,0445; 55 Pepino extra AA 
de primeira qualidade 150 kg R$ 2,9633; 56 
Mandioquinha extra AA de primeira qualidade 
125 kg R$ 5,4904. - Lote 6 – (Cota reservada 
25% Exclusiva MEI/ME/EPP) - 57 Acelga de 
1ª qualidade 100 kg R$ 2,2617; 58 Alface de 1ª 
qualidade 850 kg R$ 3,54; 59 Cheiro verde de 
1ª qualidade 63 kg R$ 2,9009; 60 Couve Flor, 
tamanho de médio a grande 15 unid R$ 4,2185; 
61 Couve manteiga de 1ª qualidade 150 kg R$ 
3,5204; 62 Escarola de 1ª qualidade 138 kg R$ 
3,6875; 63 Repolho branco de 1ª qualidade 
250 kg R$ 1,9274. - Lote 7 – (Cota reservada 
25% Exclusiva MEI/ME/EPP) - 64 Banana 
nanica ou prata 3.875 kg R$ 2,5370; 65 Goiaba 
vermelha, tamanho 12 50 kg R$ 21,8776; 66 
Laranja tipo pêra extra GRANDE 3.025 kg R$ 
2,0793; 67 Limão extra de primeira qualidade 
75 kg R$ 3,313; 68 Maçã Gala nacional - FUJI 
OU GALA 2.775 kg R$ 3,6115; 69 Mamão 
formosa, extra; de  primeira 175 kg R$ 3,2135; 
70 Melância redonda, graúda, de primeira 
1.375 kg R$ 6,0589; 71 Melão extra, tamanho 
8 a 10, de  primeira 175 kg R$ 3,1936; 72 Pêra 
WILLIANS, nacional, de primeira 75 kg R$ 
7,9492; 73 Manga hadem 100 kg R$ 6,3275. - 
Lote 8 – (Cota reservada 25% Exclusiva MEI/
ME/EPP) - 74 Ovo de galinha, branco, grande 
1900 dz R$ 4,6474. Nazaré Paulista, 22 de 
fevereiro de 2.018 – Candido Murilo Pinheiro 
Ramos – Prefeito

Pregão Presencial nº 016/17 Aquisição de 
descartáveis (sacos de lixo, copos e luvas) 
para uso nas Divisões da Municipalidade. Ata 
de Registro de preços nº 008/17 de 24/05/17 
– vigência: 12 meses - (4ª publicação) lote/
itens/descrição do produto/Quantidade 
estimada/preço unitário: Fornecedor: C.J.M. 
Comercial e Utilidades Ltda - ME. – Lote 01 
itens 01 Copo descartável 180 ml cx c/ 2.500 
unidades 78 cx R$ 51,75; 02 Copo descartável 
50 ml cx c/ 5.000 unidades 15 cx R$ 51,75. 
Lote 02 itens 03 Copo descartável 180 ml cx 
c/ 2.500 unidades 236 cx R$ 51,75; 04 Copo 
descartável 50 ml cx c/ 5.000 unidades 46 
cx R$ 51,75. Fornecedor: Rivaldo Valério 
Neto EPP - Lote 03 itens 05 Luvas de vinil 
descartável transparente, para procedimentos 
não cirúrgico, tamanho M, caixa c/100 
unidades 47 cx R$ 12,18; 06 Luva látex amarela 
forrada com palma antiderrapante, embalada 
em pacote contendo 01 par, tamanho M 218 
pct R$ 1,89. Lote 05 itens 09  Saco para lixo 
100 litros branco reforçado 115 kg R$ 8,12; 
10 Saco para lixo 100 litros preto reforçado 
620 kg R$ 6,72; 11 Saco para lixo 20 litros 
branco reforçado 12 kg R$ 8,12; 12 Saco para 
lixo 20 litros preto reforçado 70 kg R$ 6,72; 
13 Saco para lixo 200 litros preto reforçado 85 
kg R$ 6,72; 14 Saco para lixo 40 litros branco 
reforçado 77 kg R$ 8,12; 15 Saco para lixo 40 
litros preto reforçado 340 kg R$ 6,72; 16 Saco 
para lixo 60 litros branco reforçado 77 kg R$ 
8,12; 17 Saco para lixo 60 litros preto reforçado 
370 kg R$ 6,72. Fornecedor: DCB Comercial 
- Eireli - ME.- Lote 04 itens 07 Luvas de vinil 
descartável transparente, para procedimentos 
não cirúrgico, tamanho M, caixa c/100 
unidades 144 cx R$ 12,2834; 08 Luva látex 
amarela forrada com palma antiderrapante, 
embalada em pacote contendo 01 par, tamanho 
M 656 pct R$ 1,7701. Fornecedor: Rodrigo 
Tonelotto - Lote 06 itens 18 Saco para lixo 
100 litros branco reforçado 345 kg R$ 7,90; 19 
Saco para lixo 100 litros preto reforçado 1.860 
kg R$ 6,50; 20 Saco para lixo 20 litros branco 
reforçado 38 kg R$ 7,90; 21 Saco para lixo 
20 litros preto reforçado 210 kg R$ 6,50; 22 
Saco para lixo 200 litros preto reforçado 255 
kg R$ 6,50; 23 Saco para lixo 40 litros branco 
reforçado 233 kg R$ 7,90; 24 Saco para lixo 
40 litros preto reforçado 1.020 kg R$ 6,50; 25 
Saco para lixo 60 litros branco reforçado 233 
kg R$ 7,90; 26 Saco para lixo 60 litros preto 
reforçado 1.110 kg R$ 6,50. - Nazaré Paulista, 
24 de fevereiro de 2.018 – Candido Murilo 
Pinheiro Ramos – Prefeito
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