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Audiência Pública

Audiência Pública de Avaliação do Cumprimento das Metas 
Fiscais

3º QUADRIMESTRE de 2020

Parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000

1. ABERTURA

Àsquatorze horas e doisminutosdo dia vinte e quatro de fevereiro 
de dois mil e vinte e um, oOuvidor Geral do Município,Sr.Marcos 
Henrique de Melo, deu por aberto os trabalhos da tarde,em 
conformidade com a Lei Municipal 3.567 de 18/12/2006 e decreto nº 
5.525 de 11/04/2008, bem como as alterações propostas pelo decreto 
8.258 de 27/06/2017 e que a mesma foi realizada e transmitida pelo 
site da Câmara Municipal, em virtude dos Decretos Municipais 
9128 de 17/03/2020, 9132 de 20/03/2020, 9138 de 23/03/2020 
e 9139 de 25/03/2020, que dispõe sobe a adoção, no âmbito da 
administração municipal, de medidas temporárias e emergenciais 
visando a prevenção da COVID-19, assim como as recomendações e 
a declaração de Emergência em Saúde Pública feitas pelo Ministério 
da Saúde e as determinações do Governo Estadual.

Para compor a mesa diretiva chamou o Sr. Paulo José Rossi –
Secretário de Planejamento e Finanças e Regina E. Maeda da Silva 
Franco – representante do Departamento de Finanças.

Estabelecidotodos os objetivos da audiência e questões de ordem, 
passou a palavra aoSr. Paulo José Rossi, que agradeceu o OuvidorGeral 
do Município, a Câmara Municipale a todos que acompanham pela 
internet. Teve início com a exposição sobre a legislação pertinente e 
prosseguiu como segue:

2. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS

Receita Total realizada até o 3º Quadrimestre de 2020, foi de R$ 
619.053.581,82, o que corresponde a 10,47% maior que o mesmo 
períodode arrecadação do exercício anterior.

2.1. RECEITA TOTAL

2.1.1. Receitas Correntes

As Receitas Correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados 
pelo município através de impostos, taxas, contribuições e serviços, e 
pelas transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados neste 
grupo R$ 577.021.101,82.

2.1.2. Receitas de Capital

As Receitas de Capital arrecadadas até o 3º Quadrimestreforam 
deR$ 42.032.480,00. Sua composição decorre, basicamente, das 
Operações de Crédito,liberações da União, através de convênios e 
outras transferências.As realizações estão submissas aos cronogramas 
de desembolsos e prestações de contas.

2.1.3 Receitas Próprias

AsReceitasPróprias realizadasatéo3ºquadrimestreforam de R$ 
256.605.586,84.

2.1.4. Transferências da União

As Transferências daUnião realizadas atéo3ºquadrimestre foram de 
R$ 131.057.051,33.

2.1.5. Transferências do Estado

As Transferências do Estadorealizadas até o 3º quadrimestre foram de 
R$ 161.943.438,12.

2.1.6. Transferências e Convênios – Custeio

As Transferências e Convênios – Custeiorealizadas até o 3º 

quadrimestre foram de R$ 497.618,80.

2.1.7. Transferências de Receitas para o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB
As Transferências de Receitas para o FUNDEB até o 3º quadrimestre 
foram de R$ 70.919.891,97.

2.1.8. Dedução para o FUNDEB e Outras Deduções

A deduçãoda Receita atéo 3ºquadrimestre totalizou(R$ 44.002.485,24).

2.1.9. Financiamentos (Operações de Crédito) e Alienações

As receitas arrecadadas a título de Financiamentos e Alienação de 
Bens até o 3º quadrimestre foram de R$39.436.780,47.

2.1.10. Transferências e Convênios – Investimentos

As Transferências e Convênios de Investimentos realizados até o 3º 
quadrimestre foi de R$ 2.595.699,53.

2.1.11. Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses foi de R$ 
576.196.369,82.

3.  DESPESAS

A despesa liquidada até o 3º quadrimestre totalizou R$ 601.117.199,39, 
sendo:

- As despesas do Legislativo totalizaram R$ 9.771.894,61.

- As despesas do Executivo totalizaram R$ 591.345.304,78.

3.1. Despesas Correntes

As Despesas Correntes do Executivo dizem respeito àquelas de caráter 
permanente e continuado da atividade governamental. A Despesa 
Liquidada neste período obteve um resultado deR$ 505.757.214,13.

Nos grupos mais significativos, observaram-se os seguintes resultados:
- As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R$ 
242.668.563,83, correspondente a 40,37 % do total de despesa 
liquidada.

-As despesas com Material de Consumo totalizaram R$31.007.151,83 
correspondente a5,16 % do total de despesa liquidada.

- As despesas com Serviços de Terceiros (Física e Jurídica) totalizaram 
R$ 204.431.541,25, correspondente a 34,01 % do total de despesa 
liquidada.

- Outras Despesas Correntes totalizaram R$ 
20.256.030,23,correspondente a 3,37% do total de despesa liquidada.

3.2. Despesas de Capital

Os investimentosem Obras e Instalações do Executivo totalizaram 
R$ 74.035.880,76, correspondente a12,32% do total de despesa 
liquidada.

As despesas com Equipamentos e Material Permanente totalizaram R$ 
3.978.574,89, correspondente a 0,66 % do total de despesa liquidada.

As despesas com Constituição ou Aumento de Capital totalizaram R$ 
2.005.448,36, correspondente a0,33% do total de despesa liquidada.

Outras Despesas de Capital totalizaram R$ 103.102,72, correspondente 
a 0,02% do total de despesa liquidada.

Os Juros e Encargos da Dívida totalizaram R$ 12.859.010,91, 
correspondente a2,14%do total de despesa liquidada.

4.  RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

O Resultado Primário – Acima da Linha para o 3º Quadrimestre 
de 2020 foi de (R$ 7.434.912,70). A Meta Fiscal para o Resultado 
Primário (LDO) é de (R$ 4.214.300,00).

O Resultado Nominal – Abaixo da Linhapara o 3º Quadrimestrede 
2020 foi de (R$16.235.391,90).
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5.  EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E LIMITES

Ao final deste 3º Quadrimestre, o valor da Dívida Consolidada 
Brutaera de R$ 111.088.345,47, com uma disponibilidade de caixade 
R$ 62.621.088,65e saldo dadívida fiscal líquida deR$ 48.467.256,82.

6.  RESTOS A PAGAR

Processados: Inscritos em Exercícios Anteriores R$ 17.751.491,45, 
inscritos em 31/12/2020R$ 18.081.923,08,pagos até o 3º 
Quadrimestre de 2020 R$ 17.750.960,68, cancelados até o 3º 
quadrimestre R$ 530,77,restando R$ 18.081.923,08a pagar.

Não Processados: Inscritos em Exercícios Anteriores R$ 
10.061.602,01, inscritos em 31/12/2020R$ 9.898.701,90,pagos até o 
3º quadrimestre R$ 8.606.667,16, cancelados até o 3º quadrimestre 
R$ 1.408.422,99,restando um saldo a pagarde R$ 9.945.213,76.

7.  DESPESAS DE PESSOAL E LIMITES

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, totalizaram nos últimos 
doze meses o montante de R$ 242.668.563,83, correspondente 
a42,12% da Receita Corrente Líquida, que alcançou um montante 
deR$576.196.369,82.

8.  DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DO ENSINO

Adespesa empenhada com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
totalizou, no 3º Quadrimestre, R$ 112.003.915,61 o que corresponde 
a 25,34% da Receita de Impostos e Transferências. É importante 
observar que o limite mínimo definido pela Constituição Federal no 
seu artigo 212 para aplicação em despesas com Ensino é de 25,00%, 
no encerramento do exercício.

O município participa do convênio de municipalização do Ensino 
Fundamental, recebendo recursos do FUNDEB. Tendo-se verificado 
que foi aplicado até o 3º quadrimestre o montante de R$ 69.931.716,50, 
que corresponde a 98,59% do total (recursos recebidos, aplicação 
financeira e diferido)
A determinação da LDB da Educação é de que no mínimo 60,00% 
dos recursos do FUNDEB sejam gastos na remuneração e valorização 
de professores e profissionais do magistério no encerramento do 
exercício. No 3º quadrimestre de 2020foi aplicado R$ 51.476.680,27, 
correspondendo a 72,57%.

No que se trata do restante, os 40,00% dos recursos do FUNDEB, 
é que sejam gastos em outras aplicações, tendo-se verificado que 
foi aplicadoo montante de R$ 18.455.036,23, o que corresponde 
a26,02%.

9.  DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Os gastos com saúde atingiram no 3º Quadrimestre de 2020 o 
montante de R$ 108.361.362,47que corresponde a 24,83% da Receita 
de Impostos e Transferências. Observa-se, portanto, que se encontra 
cumprida no 3º quadrimestre de 2020o limite mínimo de 15,00% 
para aplicações em ações e serviços públicos de saúde, estabelecido 
pela Emenda Constitucional nº 29.

OSr. Paulo José Rossi encerrou a apresentação, agradecendo a 
participação de todos e colocando-se à disposição para responder as 
perguntas.

10.  ABERTO PARA PERGUNTAS

AOuvidor Geral do Município,Sr.Marcos Henrique de Melo, abriu o 
espaço para perguntas.

11.  ENCERRAMENTO

Não havendo perguntas, às quatorze horas e trinta e dois minutos, 
oOuvidor Geral do Município,Sr.Marcos Henrique de Melo deu por 
encerrada a Audiência Pública que foi uma prestação de contas de 
avaliação das metas fiscais do3º quadrimestre de 2020, agradecendo 
a aqueles que participaram edesejando uma boa tarde.

Sem mais a acrescentar e, para constar, lavrei a presente ata que vai 
por mim assinada. Maurício da Silva Tenório –Departamento de 
Planejamento – Prefeitura da Estância de Atibaia.

Compras, Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 48.509/2020. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição 
de material de higiene (condicionador, sabonete, esponja e shampoo), 
destinados ao uso dos alunos das creches municipais e comunitárias 
da rede municipal de ensino, com entregas parceladas, por um período 
de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 11/03/2021 AS 16h00 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 12/03/2021 
AS 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 50.918/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de desinsetização (controle de todo tipo 
de insetos: aranhas, baratas, carrapato, escorpião, formiga, percevejo, 
pulgas, lacraias, traças, pernilongos, moscas, besouros, entre 
outros), desratização (controle de ratos, ratazanas e camundongos) 
com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, 
materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços e 
descupinização (controle de cupins de solo e madeira (moveis)) 
com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos, 
materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 11/03/2021 AS 
16h00 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 12/03/2021 AS 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 2.059/2021. OBJETO: Aquisição de material farmacológico 
destinado aos dispensários de medicamentos da secretaria municipal 
da saúde. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
11/03/2021 AS 16h00 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 12/03/2021 
AS 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 5.232/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de geração, reestruturação e manutenção de dados, através de 
ferramenta que permite a importação e consolidação dos balancetes 
contábeis em padrão xml do sistema audesp (auditoria do tribunal de 
contas do estado de são paulo) dos órgãos da administração direta 
e indireta, visando a disponibilização de informações padronizadas 
que garantam a prestação de contas àos órgãos de controle externo da 
união e estado, incluindo os sistemas siope - ministério da educação 
e siops ministério da saúde, visando a prestação de contas do 
município junto aos referidos órgãos e disponibilize demonstrativos 
técnicos que permita a avaliação das metas fiscais prevista na lei 
de responsabilidade fiscal. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 
INICIAIS ATÉ: 15/03/2021 AS 16h00 horas. ABERTURA DE 
PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
DIA: 16/03/2021 AS 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 49.003/2020. OBJETO: Registro de preços para eventual 
aquisição de insumos para diabetes mellitus, lista 43-20, com entregas 
parceladas por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO 
DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 15/03/2021 AS 16h00 horas. 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 16/03/2021 AS 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 52.139/2020. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição 
de medicamentos injetáveis, com entregas parceladas, pelo período 
de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 16/03/2021 AS 16h00 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
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INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 17/03/2021 
AS 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 50.969/2020. OBJETO: Registro de preços para eventual 
aquisição de material farmacológico / medicamentos, de ações 
judiciais da secretaria municipal de saúde com e sem indicação de 
marca, com entregas parceladas, pelo período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 17/03/2021 AS 
16h00 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 18/03/2021 AS 08h30.

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

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021, PROCESSO Nº 
47.785/2020, cujo o objeto é o CREDENCIAMENTO objetiva o 
cadastramento de instituições financeiras de qualquer natureza, 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para prestação 
de serviços bancários de recebimento, sem exclusividade, de 
Arrecadação de Tributos e demais Receitas Municipais, efetuadas 
por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido 
pela Prefeitura da Estância de Atibaia, em padrão FEBRABAN, por 
intermédio de suas agências bancárias ou correspondentes bancários 
através de GUICHÊ DE ATENDIMENTO / CAIXA para recebimento 
de valores acima de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), com prestação de 
contas por meio eletrônico dos valores arrecadados, com tarifa de no 
máximo R$ 6,00 (seis reais). Período de Credenciamento: das 08 horas 
do dia 02/03/2021 até as 16 horas do dia 01/04/2021. A documentação 
necessária para o Credenciamento deverá ser protocolizada de forma 
eletrônica em campo próprio da Plataforma 1Doc - Protocolo Digital 
de Documentos, https://atibaia.1doc.com.br/atendimento. Assunto: 
Credenciamento. Para aquisição dos editais os interessados deverão 
acessar o site http://www.atibaia.sp.gov.br ou, dirigir-se à sede da 
Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 h, 
mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez 
reais) 
Para aquisição do edital os interessados deverão acessar o site http://
www.atibaia.sp.gov.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância 
de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento de 
emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais).

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES, 26 de fevereiro de 2.021. 

Jairo de Oliveira Bueno
Secretário de Administração

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 21.658/2020 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 007/2021 OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de exames de diagnóstico por imagem especializado de média 
e alta complexidade (tomografia/angiotomografia computadorizada e 
ressonância magnética), de forma parcelada, por um período de 12 
(doze) meses. HOMOLOGAÇÃO Em face dos elementos constantes 
no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso 
VI da Lei Federal n° 8.666/93, e em especial a manifestação da 
Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 007/2021, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos valores unitários para os lotes indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: - CENTRO DE 
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO FRANCISCO LTDA, para o 
lote 01 (R$ 257,00); - UNIDADE RADIOLÓGICA DE AMERICANA 
LTDA, para os lotes 02 (R$ 420,00), 05 (R$ 550,00), 09 (R$ 400,00), 
10 (R$ 595,00), 13 (R$ 399,00), 20 (R$ 200,00), 21 (R$ 198,00), 

22 (R$ 198,00), 23 (R$ 198,00), 24 (R$ 198,00), 25 (R$ 210,00), 
26 (R$ 187,00), 27 (R$ 210,00), 28 (R$ 350,00), 29 (R$ 358,00), 
30 (R$ 331,00), 31 (R$ 387,00), 32 (R$ 399,00), 33 (R$ 197,00), 
34 (R$ 186,00), 35 (R$ 450,00), 36 (R$ 450,00), 41 (R$ 1.048,00), 
45 (R$ 447,00) e 46 (R$ 500,00); - LUMI DIAGNÓSTICOS POR 
IMAGEM LTDA, para os lotes 06 (R$ 395,00), 07 (R$ 399,00), 11 
(R$ 369,00), 12 (R$ 374,00), 14 (R$ 475,00), 15 (R$ 397,00), 16 (R$ 
395,00), 17 (R$ 414,00), 18 (R$ 397,00), 19 (R$ 399,00), 37 (R$ 
294,00), 38 (R$ 294,00), 39 (R$ 294,00), 40 (R$ 294,00), 42 (R$ 
293,00), 43 (R$ 293,00), 44 (R$ 293,00). Os Lotes 03, 04 e 08 foram 
FRACASSADOS. Ao Departamento de Compras e Licitações para 
registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro 
de Preços, registro no sistema de licitações, controle e emissão das 
Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. Publique-
se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 25 dias do 
mês de Fevereiro de 2021. Sônia Cristina de Carvalho - Secretaria de 
Saúde.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 49.304/2020 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 010/2021 OBJETO: Registro de preços para 
eventual aquisição de impressos padronizados destinados ao 
atendimento e orientação dos usuários das unidades de saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO Em face dos 
elementos constantes no presente processo administrativo, e ao 
disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal n° 8.666/93, e em especial 
a manifestação da Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO 
o PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021, referente ao objeto em 
epígrafe, com os respectivos valores unitários para os lotes indicados, 
ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: - 
BELLAS GRAFICA EIRELIE, para os lotes 01 (R$ 0,18), 02 (R$ 
0,42), 03 (R$ 1,25), 04 (R$ 1,18), 06 (R$ 2,95), 07 (R$ 0,12), 08 (R$ 
0,25), 09 (R$ 0,03), 10 (R$ 0,03), 11 (R$ 0,05), 12 (R$ 0,06), 13 (R$ 
1,08), 14 (R$ 0,34), 15 (R$ 0,44), 16 (R$ 0,08), 17 (R$ 4,89), 18 (R$ 
3,68), 19 (R$ 4,87), 20 (R$ 3,98), 22 (R$ 5,48), 23 (R$ 5,48), 24 (R$ 
4,88), 25 (R$ 4,78), 26 (R$ 5,48), 27 (R$ 5,48), 28 (R$ 1,98), 30 (R$ 
3,18), 31 (R$ 3,38), 32 (R$ 3,98), 33 (R$ 2,76), 34 (R$ 2,58), 35 (R$ 
1,58), 36 (R$ 2,98); - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, para 
os lotes 05 (R$ 3,38), 21 (R$ 4,20) e 29 (R$ 2,40). Ao Departamento 
de Compras e Licitações para registro da homologação, publicação, 
lavratura da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de 
licitações, controle e emissão das Autorizações de Fornecimento e 
demais anotações legais. Publique-se na forma da lei. Prefeitura da 
Estância de Atibaia, aos 25 dias do mês de Fevereiro de 2021. Sônia 
Cristina de Carvalho Secretaria de Administração.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 44.790/2021 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 012/2021 OBJETO: Registro de preços para 
eventual aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis, 
com entregas parceladas, pelo período de 12 (doze) meses. 
HOMOLOGAÇÃO Em face dos elementos constantes no presente 
processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei 
Federal n° 8.666/93, e em especial a manifestação da Sr. Pregoeiro, 
que acato na íntegra, HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 012/2021, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
valores unitários para os lotes indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias conforme descrito abaixo: - D L ISHIZUCKA, para 
o lote 01 (R$ 19,00), 03 (R$ 28,00), 04 (R$ 13,20), 05 (R$ 15,00), 
06 (R$ 17,00), 07 (R$ 32,00), 08 (R$ 440,00), 09 (R$ 2,540,00), 
11 (R$ 12,00), 12 (R$ 180,00), 13 (R$ 380,00), 14 (R$ 239,00), 15 
(R$ 14,00), 16 (R$ 5,60) e 21 (R$ 3,80); • Os LOTES 02, 10, 17, 
18, 19, 20, 22 e 23 foram FRACASSADOS; • Os LOTES 24, 25 e 
26 foram DESERTOS. Ao Departamento de Compras e Licitações 
para registro da homologação, publicação, registro no sistema de 
licitações, controle e emissão das Autorizações de Fornecimento e 
demais anotações legais. Publique-se na forma da lei. Prefeitura da 
Estância de Atibaia, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021. Jairo de 
Oliveira Bueno - Secretário de Administração.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 41.814/2020 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 013/2021 OBJETO: Registro de preços para 
eventual aquisição de luvas de borracha, material de copa e cozinha, 
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e materiais de limpeza e higienização, destinadas ao consumo nas 
diversas Secretarias da Prefeitura da estância de Atibaia, pelo período 
de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO Em face dos elementos 
constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 
43, Inciso VI da Lei Federal n° 8.666/93, e em especial a manifestação 
da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 013/2021, referente ao objeto em epígrafe, com 
os respectivos valores unitários para os lotes indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: - DZ7 
TECNOLOGIA MARKETING EIRELI, para os lotes 03 (R$ 10,22) 
e 20 (R$ 4,19); - IRINEU VALENTIM TONELOTTO, para os lotes 
04 (R$ 12,00), 06 (R$ 23,30), 11 (R$ 0,61), 12 (R$ 2,70), 14 (R$ 
3,09) e 19 (R$ 2,41); - KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
EIRELLI, para os lotes 07 (R$ 14,18) e 08 (R$ 10,80) - CASA DA 
SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, para os lotes 09 (R$ 
24,50), 10 (R$ 29,20) e 21 (R$ 8,30). Os Lotes 01, 02, 5, 13, 15, 
16, 17 e 18 foram FRACASSADOS. Ao Departamento de Compras 
e Licitações para registro da homologação, publicação, lavratura da 
Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle e 
emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. 
Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 25 
dias do mês de Fevereiro de 2021. Jairo de Oliveira Bueno Secretário 
de Administração.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 45.189/2020 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 014/2021 OBJETO: Registro de preços para 
eventual aquisição de material farmacológico / medicamentos, de ações 
judiciais da Secretaria Municipal de Saúde sem indicação de marca - 
lista 37/20, com entregas parceladas, por um período 12 (doze) meses. 
HOMOLOGAÇÃO Em face dos elementos constantes no presente 
processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei 
Federal n° 8.666/93, e em especial a manifestação da Sr. Pregoeiro, 
que acato na íntegra, HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 014/2021, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
valores unitários para os lotes indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias conforme descrito abaixo: • ATIVA COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA, para o Lote 04 (R$ 1,75), • PRO-REMEDIOS 
DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI, para o Lote 09 (R$ 2,09) 
• FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
para o lote 10 (R$ 1,035). Os lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07 e 08 foram 
FRACASSADOS. Ao Departamento de Compras e Licitações para 
registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro 
de Preços, registro no sistema de licitações, controle e emissão das 
Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. Publique-se 
na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 25 dias do mês 
de Fevereiro de 2021. Sônia Cristina de Carvalho Secretaria de Saúde.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 44.802/2020 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 017/2021 OBJETO: Registro de preços para 
eventual aquisição de material para manutenção de bens móveis (água 
raz, thiner, lixa de ferro/parede/madeira, rolo, pincel e brocha par 
pintura), com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. 
HOMOLOGAÇÃO Em face dos elementos constantes no presente 
processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei 
Federal n° 8.666/93, e em especial a manifestação da Sr. Pregoeiro, 
que acato na íntegra, HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 017/2021, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
valores unitários para os lotes indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias conforme descrito abaixo: • R CAVALLARO 
COMERCIAL DE TINTA para os lotes 02 (R$ 5,24), 03 (R$ 7,60), 
10 (R$ 1,48), 16 (R$ 8,97), 18 (R$ 2,28), 19 (R$ 2,98), 20 (R$ 4,90) 
e 21 (R$ 2,98). • Os Lotes 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 
15, 17 e 22 foram FRACASSADOS. Ao Departamento de Compras 
e Licitações para registro da homologação, publicação, lavratura da 
Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle e 
emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. 
Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 24 
dias do mês de Fevereiro de 2021. Jairo de Oliveira Bueno Secretário 
de Administração.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 42.204/2021 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 018/2021 OBJETO: Registro de preços para 

eventual aquisição de cadeiras digitador giratória destinadas ao uso 
nos diversos setores da Prefeitura da Estância de Atibaia com entregas 
parceladas por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, 
e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal n° 8.666/93, e em 
especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, 
HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021, referente ao 
objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários para os lotes 
indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito 
abaixo: • M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS, para o LOTE 
01 (R$ 520,00). Ao Departamento de Compras e Licitações para 
registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro 
de Preços, registro no sistema de licitações, controle e emissão das 
Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. Publique-
se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 18 dias do 
mês de Fevereiro de 2021. Jairo de Oliveira Bueno Secretário de 
Administração.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 45.687/2021 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 023/2021 OBJETO: Registro de preços para 
eventual aquisição de material de consumo, destinado ao uso dos 
consultórios odontológicos 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 n° 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, 
que acato na íntegra, HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 023/2021, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
valores unitários para os lotes indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias conforme descrito abaixo: - DENTAL PRIME - 
PRODUTOS ODONT. MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI, para 
os lotes 01 (R$ 0,40), 02 (R$ 7,05), 03 (R$ 1,20), 05 (R$ 77,13), 
08 (R$ 11,73), 11 (R$ 1,15) e 29 (R$ 3,60); - DENTAL OESTE 
EIRELI, para os lotes 04 (R$ 439,00), 21 (R$ 14,29), 22 (R$ 14,29), 
23 (R$ 14,29), 24 (R$ 14,29) e 25 (R$ 14,29); - EMIGE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS LTDA para o lote 16 (R$ 150,05); - GIOMETTI 
& GIOMETTI LTDA, para o lote 31 (R$ 30,53). Os Lotes 06, 09, 10, 
12, 13, 14, 15, 26, 27, 28 e 30 foram FRACASSADOS. Os Lotes 07, 
17, 18, 19 e 20 foram DESERTOS. Ao Departamento de Compras 
e Licitações para registro da homologação, publicação, registro 
no sistema de licitações, controle e emissão das Autorizações de 
Fornecimento e demais anotações legais. Publique-se na forma da lei. 
Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 23 dias do mês de fevereiro de 
2021. Sônia Cristina de Carvalho Secretaria de Saúde.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 44.708/2020 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 025/2021 OBJETO: Registro de preços, para 
aquisição de material E.P.I., para os servidores da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social nas ações do covid, conforme 
portaria 369/2020-MDS, com entregas parceladas, por um período 
de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO Em face dos elementos 
constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 
43, Inciso VI da Lei Federal n° 8.666/93, e em especial a manifestação 
da Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 025/2021, referente ao objeto em epígrafe, com 
os respectivos valores unitários para os lotes indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: • ECR 
INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA, para o lote 
01 (R$ 3,20); • SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, para o lote 02 (R$ 0,33) Ao Departamento de Compras e 
Licitações para registro da homologação, publicação, lavratura da Ata 
de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle e 
emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. 
Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 25 
dias do mês de Fevereiro de 2021. Magali Pereira Gonçalves Costato 
Basile Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 50.262/2020 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 026/2021 OBJETO: Registro de preço para 
eventual aquisição de medicamentos do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica, com entrega parceladas, por um período 
de 12 (does) meses - Lista 36/20. HOMOLOGAÇÃO Em face dos 
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elementos constantes no presente processo administrativo, e ao 
disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal n° 8.666/93, e em especial 
a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO 
o PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021, referente ao objeto em 
epígrafe, com os respectivos valores unitários para os lotes indicados, 
ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: - 
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, para o lote 02 
(R$ 0,18); - SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para o 
lote 03 (R$ 3,18); - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, para os lotes 
05 (R$ 0,265), 07 (R$ 0,21), 10 (R$ 0,06) e 28 (R$ 6,00); - LUMAR 
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, para os 
lotes 06 (R$ 0,159); - PORTAL LTDA, para os lotes 08 (R$ 1,389), 16 
(R$ 1,47) e 25 (R$ 0,23); - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os lotes 09 (R$ 0,157), 
19 (R$ 1,969) e 24 (R$ 5,00); - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, 
para os lotes 11 (R$ 0,03) e 12 (R$ 8,24); - CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA, para os lotes 14 (R$ 0,23), 
15 (R$ 0,773), 18 (R$ 4,99), 20 (R$ 0,30) e 22 (R$ 8,70); - PROVIP 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, para o lote 21 (R$ 0,91); - 
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, para o 
lote 23 (R$ 8,364). Os Lotes 01, 04, 13 e 17 foram FRACASSADOS. 
Os Lotes 26 e 27 foram DESERTOS. Ao Departamento de Compras 
e Licitações para registro da homologação, publicação, lavratura da 
Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle 
e emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações 
legais. Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, 
aos 25 dias do mês de Fevereiro de 2021. Sônia Cristina de Carvalho 
Secretaria de Saúde.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 39.522/2020 OBJETO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 027/2021: registro de preços para eventual 
aquisição de aparelhos telefônicos analógicos de mesa, aparelhos 
telefônicos sem fio e headsets, para uso de diversas Secretarias desta 
Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses, com entregas parceladas. 
HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no presente 
processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei 
Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr. Pregoeiro, 
que declarou FRACASSADO a presente licitação, HOMOLOGO o 
procedimento licitatório em referência e AUTORIZO a abertura de 
novo procedimento licitatório. Publique-se na forma da lei. Prefeitura 
da Estância de Atibaia, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2021. Jairo 
de Oliveira Bueno Secretário de Administração.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 52.326/2020 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 032/2021 OBJETO: Registro de preços de 
para eventual aquisição de material farmacológico, destinado aos 
dispensários de medicamentos da Secretaria Municipal da Saúde, Lista 
45/20, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
HOMOLOGAÇÃO Em face dos elementos constantes no presente 
processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei 
Federal n° 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, 
que acato na íntegra, HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 032/2021, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
valores unitários para os lotes indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias conforme descrito abaixo: - VALINPHARMA 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, para o lote 01 (R$ 
9.641); - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, para o lote 06 (R$ 4,74); 
- SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para o lote 10 
(R$ 3,30). Os Lotes 02, 03, 04, 07, 08 e 11foram FRACASSADOS. 
Os Lotes 05 e 09 foram DESERTOS. Ao Departamento de Compras 
e Licitações para registro da homologação, publicação, lavratura da 
Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle 
e emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações 
legais. Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, 
aos 25 dias do mês de Fevereiro de 2021. Sônia Cristina de Carvalho 
Secretaria de Saúde.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 2.751/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 036/2021 OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de 
gás de cozinha (GLP) de 13KG, destinados ao consumo das Secretarias 
e Coordenadorias 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 n° 8.666/93, e em 
especial a manifestação da Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, 
HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2021, referente 
ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários para os 
lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme 
descrito abaixo: - CLAUDIO TADEU NUNES, para o LOTE 01 (R$ 
85,00); Ao Departamento de Compras e Licitações para registro da 
homologação, publicação, registro no sistema de licitações, controle e 
emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. 
Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 23 
dias do mês de fevereiro de 2021. Jairo de Oliveira Bueno Secretário 
de Administração.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES, 26 de fevereiro de 2.021. 

Everaldo da Silva
Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATOS

PROCESSO N.º 42.713/17 - DISPENSA Nº 002/18 - PROCESSO 
ELETRÔNICO N° 5.792/2020 - 6º TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/18 - Contratante: Prefeitura 
da Estância de Atibaia - Contratada: LEWALE ENGENHARIA - 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Objeto: prorrogação de 
prazo - Vigência: 6 (seis) meses - Assinatura: 18/02/2021.

PROCESSO Nº 31.374/18 - DISPENSA Nº 003/19 - PROCESSO 
ELETRÔNICO N° 50.403/20 - 2° TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 011/19 - Locatária: Prefeitura da 
Estância de Atibaia - Locadores: SR. LUIS WAGNER BASSETTO 
E SR. CARLOS ALBERTO BASSETTO - Objeto: prorrogação de 
prazo - Vigência: 12 (doze) meses - Valor: R$ 60.000,00 - Assinatura: 
19/02/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.039/2020 - CONVITE 
Nº 001/2020 - 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 103/20 - Contratante: Prefeitura da Estância 
de Atibaia - Contratada: D.A. SANCHES CONSTRUTORA E 
COMERCIO LTDA - Objeto: prorrogação de prazo - Vigência: 90 
(noventa) dias - Assinatura: 25/02/2021.

Secretaria de Administração, 26 de fevereiro de 2.021. 

Jairo de Oliveira Bueno
Secretário de Administração

EXTRATO DE ATAS

PROCESSO N.º 2.745/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de água mineral 
natural envasada em galões de 20 litros, destinados ao consumo das 
Secretarias e Coordenadorias desta Prefeitura, por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/02/2022).
Atibaia, 25 de fevereiro de 2021.

Ata de Registro de Preços n.º 063/2021
Empresa: CLAUDIO TADEU NUNES - ME.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Água mineral galão de 20 litros.
Consumo estimado anual: 12.750
Unidade: UND
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Marca: Lindoia
Valor Unitário: R$ 11,50
Valor Total: R$ 146.625,00

COTA RESERVADA

Lote: 02
Descrição: Água mineral galão de 20 litros.
Consumo estimado anual: 4.250
Unidade: UND
Marca: Lindoia
Valor Unitário: R$ 11,50
Valor Total: R$ 48.875,00

PROCESSO N.º 1.126/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de álbum de 
figurinhas com material impresso completo, envelopes e figurinhas 
autoadesivas, para utilização em ações de educação e formação para 
o trânsito destinado para o ensino fundamental I e II, no Município de 
Atibaia por um período de 12 meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/02/2022).
Atibaia, 25 de fevereiro de 2021.

Ata de Registro de Preços n.º 064/2021
Empresa: CEAT-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E 
TREINAMENTO.

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Álbum de figurinhas voltado a educação de trânsito no 
ensino fundamental 1. 90 mil envelopes com 270 mil figurinhas.
Consumo estimado anual: 10.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 35,95
Valor Total: R$ 359.500,00

Item: 02
Descrição: Álbum de figurinhas voltado a educação de trânsito no 
ensino fundamental 2. 88 mil envelopes com 528 mil figurinhas.
Consumo estimado anual: 8.000
Unidade: UN
Valor Unitário: R$ 46,90
Valor Total: R$ 375.200,00

Secretaria de Administração, 25 de fevereiro de 2.021. 

Jairo de Oliveira Bueno
Secretário de Administração

ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

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 12.474/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2020

Objeto: Registro de Preços de para eventual aquisição de 
Medicamentos injetáveis, destinado 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 02/08/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 350/2020
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Lote: 09
Descrição: Ceftriaxona 500 mg im pó frampola + diluente com 2 ml
Unidade: FRP
Marca: Momenta
Valor Unitário: R$ 7,463

Lote: 15
Descrição: Deslanosideo 0,2 mg/ml im/ev ampola 2ml
Unidade: AM
Marca: União Química
Valor Unitário: R$ 1,343

PROCESSO N.º 20.695/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2020

Objeto: Registro de Preços de para eventual aquisição de material de 
limpeza e higienização destinado ao consumo nas diversas secretarias 
da Prefeitura da Estância de Atibaia, com entregas parceladas por um 
período de 12 (doze) meses..
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 02/08/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração

Ata de Registro de Preços n.º 351/2020
Empresa: IRINEU VALENTIM TONELOTTO.

Lote: 01
Descrição: Limpador instantâneo multiuso frasco de 500 ml. 
Composição: água; alquil benzeno sulfonato de sódio; coadjuvantes; 
fragrâncias; sequestrante. Obs. data de fabricação, prazo de validade, 
nº do lote e autorização de funcionamento no M.S. e Anvisa constando 
na embalagem.
Unidade: FR
Marca: Facilit
Valor Unitário: R$ 1,65

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, aos 19 dias do mês de 
fevereiro de 2021. 

Jairo de Oliveira Bueno
Secretário de Administração

ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

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 27.125/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2019 

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de poltronas e 
carpetes instalados, destinadas ao uso do Cine Itá, da Secretaria de 
Cultura, com entregas parceladas, pelo período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura

Ata de Registro de Preços n.º 496/2020
Empresa: IND E COM DE POLTRONAS PARA CINEMA STA 
CLARA LTDA.

Lote: 02
Descrição: Poltrona com apoio de braços sendo montagem em 
fileiras, os braços são compartilhados. Produto em conformidade 
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com as normas de ergonomia nr-17. Dimensões: altura total 900 
mm, profundidade do assento aberto 690 mm, entre centro das 
poltronas com 570 mm. Assento: assento rebatível, estrutura em 
madeira compensada a partir de lâminas de madeira com espessura 
de 15 mm. Dimensões do assento l 490 x p 460 mm. Blindagem 
do assento encosto: para contra encosto e parte inferior do assento 
com blindagem termoformada em chapa de poliestireno com 
espessura média de 2,5 mm. Encosto: encosto rebatível, estrutura 
em madeira compensada a partir de lâminas de madeira com 
espessura de 15 mm. Dimensões do encosto l 500 x a 640 mm. 
Espuma e revestimento: assento encosto em espuma injetada em 
poliuretano moldada anatomicamente com densidade controlada. 
Espuma assento com espessura aproximada 70 mm e espessura 
do encosto aproximada de 600 mm, densidade média 45/55 kg/
m³. Revestimento da espuma na cor preta, tecidos 100% poliéster. 
Estrutura: assento encosto rebatível acionamento por contra peso, 
mecanismo de articulação do assento encosto com buchas de metal. 
Braços e apoia braços injetados em espuma de poliuretano injetado, 
sistema de fixação ao solo por meio de buchas e parafusos auto 
atarraxantes, com sistema de 01 pé para cada lugar e mais um pé 
final da fileira.
Unidade: UN
Marca: Santa Clara
Valor Unitário: R$ 499,49

PROCESSO N.º 27.958/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2020

Objeto: Registro de preços para eventual registro de preços para 
eventual aquisição de material de sinalização horizontal, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano

Ata de Registro de Preços n.º 497/2020
Empresa: K. S. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA.

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. 
Tinta a base de resina acrílica, conforme padrão DER 3.09, com 
microesferas de vidro incorporadas na cor amarela 10 yr - 7,5/14, 
obedecida às tolerâncias 10 yr - 7/14 e 10 yr - 8/16; balde de 18 
litros.
Unidade: BD
Marca: Niws Color
Valor Unitário: R$ 181,85

Item: 02
Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. 
Tinta a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com 
microesferas de vidro incorporadas na cor branca n 9,5, obedecida a 
tolerância n 9; - balde/lata 18 litros.
Unidade: BD
Marca: Niws Color
Valor Unitário: R$ 180,00

Lote: 02

Item: 03
Descrição: Tachão bidirecional. Tachão bi direcional amarelo, com 
ambos refletivos amarelo em resina poliéster, com dois pinos de 
fixação, em conformidade com a norma ABNT 15576.
Unidade: UN

Marca: Niws Color
Valor Unitário: R$ 13,60

Lote: 04

Item: 06
Descrição: Tachão bidirecional. Tachão bi direcional amarelo, com 
ambos refletivos amarelo em resina poliéster, com dois pinos de 
fixação, em conformidade com a norma ABNT 15576.
Unidade: UN
Marca: Niws Color
Valor Unitário: R$ 13,60

Lote: 05

Item: 07
Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. 
Tinta a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com 
microesferas de vidro incorporadas na cor preta - balde/lata 18 litros.
Unidade: BD
Marca: Niws Color
Valor Unitário: R$ 149,00

Item: 08
Descrição: Solvente para tinta. Solvente para diluição e limpeza 
de tinta para demarcação viária, a base de resina metilmetacrilato - 
balde de 18 litros.
Unidade: BD
Marca: Niws Color
Valor Unitário: R$ 130,00

Lote: 06

Item: 09
Descrição: Micro esfera de vidro tipo drop-on. Micro esferas de 
vidro auto reflexivas padrão der-3.12 - saco de 25 kg
Unidade: SC
Marca: Niws Color
Valor Unitário: R$ 140,83

Item: 10
Descrição: Tacha mono direcional. Tacha mono direcional branca, 
com refletivo branco em resina poliéster, com pino de fixação, em 
conformidade com a norma ABNT 14636.
Unidade: UN
Marca: Niws Color
Valor Unitário: R$ 4,66

Item: 11
Descrição: Cola à base de resina epóxi. Bicomponente; galão de 
3,6kg; contendo catalisador correspondente para misturar ao produto.
Unidade: KG
Marca: Niws Color
Valor Unitário: R$ 15,61

Ata de Registro de Preços n.º 498/2020
Empresa: MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS 
LTDA - EPP.

Lote: 03

Item: 04
Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. 
Tinta a base de resina acrílica, conforme padrão DER 3.09, com 
microesferas de vidro incorporadas na cor amarela 10 yr - 7,5/14, 
obedecida às tolerâncias 10 yr - 7/14 e 10 yr - 8/16; balde de 18 
litros.
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Unidade: BD
Marca: Manort
Valor Unitário: R$ 180,00

Item: 05
Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. 
Tinta a base de resina acrílica, conforme padrão DER 3.09, com 
microesferas de vidro incorporadas na cor branca n 9,5, obedecida a 
tolerância n 9; - balde/lata 18 litros.
Unidade: BD
Marca: Manort
Valor Unitário: R$ 180,00

PROCESSO N.º 34.867/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2020

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de 
internação em clínica especializada em regime de internato, para 
menores que necessitem de tratamento de dependência química e/ou 
com transtornos mentais relacionados, usuários da rede pública de 
saúde do município, por meio de internação voluntária, compulsória 
ou por ordem judicial, de forma parcelada por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 499/2020
Empresa: CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA.

Lote: 01
Descrição: Internação em regime internato. Pacientes com transtorno 
psíquico e dependentes químicos com necessidade de internação em 
regime de internato.
Unidade: meses
Valor Unitário: R$ 9.000,00

PROCESSO N.º 34.714/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2020

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material 
farmacológico / medicamentos, para atendimento dos pacientes da 
Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 500/2020
Empresa: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 10
Descrição: DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO
Unidade: CO
Marca: Pharlab
Valor Unitário: R$ 0,08

Ata de Registro de Preços n.º 501/2020
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

Lote: 01
Descrição: Ácido acetilsalicílico 100mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Imec
Valor Unitário: R$ 0,03

Lote: 03
Descrição: Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui pó para suspensão 
injetável frampôla.

Unidade: FRP
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 6,50

Ata de Registro de Preços n.º 502/2020
Empresa: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA.

Lote: 06
Descrição: Clorpromazina 40mg/ml solução oral gotas frasco com 
20ml.
Unidade: UN
Marca: Cristalia
Valor Unitário: R$ 5,67

Lote: 18
Descrição: Risperidona 1mg comprimido.
Unidade: CO
Marca: Cristalia
Valor Unitário: R$ 0,085

Lote: 21
Descrição: Tobramicina colírio 3 mg/ml - frasco 5 ml. 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).
Unidade: 
Marca: Cristalia
Valor Unitário: R$ 

Ata de Registro de Preços n.º 503/2020
Empresa: DROGAFONTE LTDA.

Lote: 02
Descrição: Anlodipina 10mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Geolab
Valor Unitário: R$ 0,067

Ata de Registro de Preços n.º 504/2020
Empresa: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 14
Descrição: Metoclopramida 0,4% solução oral gotas frasco com 
10ml - 4mg/ml
Unidade: FR
Marca: Mariol
Valor Unitário: R$ 1,83

Lote: 16
Descrição: Oxido de zinco 150mg/g + retinol 5000ui/g + 
colecalciferol 900ui/g pomada bisnaga com 45g
Unidade: BS
Marca: Cimed
Valor Unitário: R$ 3,55

PROCESSO N.º 37.920/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 256/2020

Objeto: Registro de preço para eventual prestação de serviços de 
exames laboratoriais para a estratégia de controle da COVID-19, de 
forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 505/2020
Empresa: BRANCA E STAUT ANALISES CLINICAS LTDA.
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Lote: 01
Descrição: Teste molecular (rt-pcr) para covid-19
Unidade: sv
Valor Unitário: R$ 314,00

Lote: 02
Descrição: Sorologia anticorpos totais anti sarscov-2
Unidade: sv
Valor Unitário: R$ 111,66

PROCESSO N.º 32.709/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 506/2020
Empresa: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA.

Lote: 02
Descrição: Biperideno 2mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Cristalia
Valor Unitário: R$ 0,190

Lote: 04
Descrição: Clonazepam 0,5mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Cristalia
Valor Unitário: R$ 0,055

Lote: 05
Descrição: Haloperidol 1mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Cristalia
Valor Unitário: R$ 0,110

Lote: 06
Descrição: Haloperidol 5mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Cristalia
Valor Unitário: R$ 0,170

Ata de Registro de Preços n.º 507/2020
Empresa: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 01
Descrição: Azitromicina suspensão oral 40mg/ml 600 mg fr 15 ml + 
diluente
Unidade: FR
Marca: Prati Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 7,198

Ata de Registro de Preços n.º 508/2020
Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Lote: 07
Descrição: Nitrofurantoina 100mg capsula
Unidade: CAP
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 0,250

Lote: 11

Descrição: Tramadol, cloridrato 50mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Hipolabor
Valor Unitário: R$ 0,200

PROCESSO N.º 2.580/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de uniformes 
e botas de cano logo, destinados à secretaria municipal de saúde e 
secretaria de assistência e desenvolvimento social, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 509/2020
Empresa: A. M. WELLER CONFECCOES.

Lote: 03

Item: 01
Descrição: Camisa polo manga curta TM EXG
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 28,00

Item: 02
Descrição: Camisa polo manga curta TM GG
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 28,00

Item: 03
Descrição: Camisa polo manga curta TM G
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 28,00

Item: 04
Descrição: Camisa polo manga curta TM M
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 28,00

Item: 05
Descrição: Camisa polo manga curta TM P
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 28,00

Item: 06
Descrição: Camisa polo manga curta TM PP
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 28,00

Lote: 04

Item: 01
Descrição: Camiseta gola careca EXGG
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 31,42

Item: 02
Descrição: Camiseta gola careca EXG
Unidade: UN
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Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 31,42

Item: 03
Descrição: Camiseta gola careca GG
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 31,42

Item: 04
Descrição: Camiseta gola careca G
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 31,42

Item: 05
Descrição: Camiseta gola careca M
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 31,42

Item: 06
Descrição: Camiseta gola careca P
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 31,42

Item: 07
Descrição: Camiseta gola careca PP
Unidade: UN
Marca: UNI-K
Valor Unitário: R$ 31,42

Ata de Registro de Preços n.º 510/2020
Empresa: PROBRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI.

Lote: 02

Item: 01
Descrição: Bota cano longo bombeiro N. 35
Unidade: PR
Marca: Palmilhado Boots
Valor Unitário: R$ 239,93

Item: 02
Descrição: Bota cano longo bombeiro N. 36
Unidade: PR
Marca: Palmilhado Boots
Valor Unitário: R$ 239,93

Item: 03
Descrição: Bota cano longo bombeiro N. 37
Unidade: PR
Marca: Palmilhado Boots
Valor Unitário: R$ 239,93

Item: 04
Descrição: Bota cano longo bombeiro N. 38
Unidade: PR
Marca: Palmilhado Boots
Valor Unitário: R$ 239,93

Item: 05
Descrição: Bota cano longo bombeiro N. 39
Unidade: PR
Marca: Palmilhado Boots
Valor Unitário: R$ 239,93

Item: 06
Descrição: Bota cano longo bombeiro N. 40
Unidade: PR
Marca: Palmilhado Boots
Valor Unitário: R$ 239,93

Item: 07
Descrição: Bota cano longo bombeiro N. 41
Unidade: PR
Marca: Palmilhado Boots
Valor Unitário: R$ 239,93

Item: 08
Descrição: Bota cano longo bombeiro N. 42
Unidade: PR
Marca: Palmilhado Boots
Valor Unitário: R$ 239,93

Item: 09
Descrição: Bota cano longo bombeiro N. 43
Unidade: PR
Marca: Palmilhado Boots
Valor Unitário: R$ 239,93

Item: 10
Descrição: Bota cano longo bombeiro N. 44
Unidade: PR
Marca: Palmilhado Boots
Valor Unitário: R$ 239,93

Item: 11
Descrição: Bota cano longo bombeiro N. 45
Unidade: PR
Marca: Palmilhado Boots
Valor Unitário: R$ 239,93

Ata de Registro de Preços n.º 511/2020
Empresa: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI.

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Blusão com capuz TM EXGG
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 136,00

Item: 02
Descrição: Blusão com capuz TM EXG
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 136,00

Item: 03
Descrição: Blusão com capuz TM GG
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 123,63

Item: 04
Descrição: Blusão com capuz TM G
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 136,00

Item: 05
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Descrição: Blusão com capuz TM M
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 136,00

Item: 06
Descrição: Blusão com capuz TM P
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 136,00

Item: 07
Descrição: Blusão com capuz TM PP
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 136,00

Lote: 05

Item: 01
Descrição: Macacão tamanho EXGG
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 176,00

Item: 02
Descrição: Macacão tamanho EXG
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 176,00

Item: 03
Descrição: Macacão tamanho GG
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 176,00

Item: 04
Descrição: Macacão tamanho G
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 176,00

Item: 05
Descrição: Macacão tamanho M
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 176,00

Item: 06
Descrição: Macacão tamanho P
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 176,00

Item: 07
Descrição: Macacão tamanho PP
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 176,00

Item: 08
Descrição: Macacão tamanho PPP
Unidade: UN
Marca: Uniformes Campinas
Valor Unitário: R$ 176,00

PROCESSO N.º 27.371/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2020

Objeto: Registro de Preços de para eventual aquisição de 
microcomputadores para uso nas secretarias e coordenadorias desta 
prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até xx/xx/2021).
Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial de Tecnologia 
Informação e Telecomunicações

Ata de Registro de Preços n.º 512/2020
Empresa: VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

Lote: 01
Descrição: Microcomputador mine novo e sem uso anterior
Unidade: UND
Marca: Lenovo
Valor Unitário: R$ 4.826,67 

Lote: 02
Descrição: Microcomputador mine novo e sem uso anterior
Unidade: UND
Marca: Lenovo
Valor Unitário: R$ 4.826,67 

PROCESSO N.º 24.428/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
elétricos e eletrônicos para uso nos diversos setores desta Prefeitura, 
com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração

Ata de Registro de Preços n.º 513/2020
Empresa: FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI.

Lote: 15
Descrição: Lâmpada de LED - formato bulbo - 12 w obs. Lâmpada 
de LED; em policarbonato; bulbo no formato a 65; medindo 
aproximadamente (65 x 120) mm = (dxa); base e 27; potência de 
12 w; fluxo luminoso acima de 1.100 lm; bivolt; temperatura de cor 
entre 6.000 a 6500 k - (branca fria) - conforme normas NBR/ABNT 
vigentes - com certificação INMETRO. 
Unidade: UN
Marca: Empalux
Valor Unitário: R$ 10,40

Lote: 17
Descrição: Lâmpada vapor metálico 400w x 220v obs. Informações 
técnicas: - formato tubular; potência 400 w; tensão 220 v; fluxo 
luminoso 40.000 lm; temperatura da cor 5.500 k; base e:40. 
Unidade: UN
Marca: Sanlight
Valor Unitário: R$ 39,50

Lote: 21
Descrição: Reator interno vapor metálico 400w x 220v obs. Reator 
de uso interno p/ lâmpada a vapor metálico de 400 w. Com registro 
certificação INMETRO. 
Unidade: UN
Marca: Ideal
Valor Unitário: R$ 59,50

Ata de Registro de Preços n.º 514/2020
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Empresa: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL LTDA.

Lote: 16
Descrição: Lâmpada LED tubular obs. Lâmpada LED tubular t8 - 20 
w - dimensão - 1.200 mm; 6.500 k - branca fria - g13 - ; bivolt - 
1850 lumens. - obs. Corpo de vidro branco leitoso - não transparente 
- garantia mínima de 12 meses. - com certificação INMETRO. 
Unidade: UN
Marca: Masterled
Valor Unitário: R$ 10,00

PROCESSO N.º 36.551/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 263/2020

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de medicamento 
para atender a demanda judicial, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 515/2020
Empresa: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

Lote: 01
Descrição: Canabidiol 200mg/Ml
Unidade: FR
Valor Unitário: R$ 1.875,00

PROCESSO N.º 26.310/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2020

Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição de material E.P.I. 
destinado aos servidores municipais, em cumprimento a Lei 6.514 
Port. 3.214/1978 - NR6 - M.T.E, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses. 
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos

Ata de Registro de Preços n.º 516/2020
Empresa: JORGE KHURY ATACADISTA EIRELI.

Lote: 01
Descrição: Máscara protetora facial. Proteção facial do usuário 
evitando o contato com gotículas, salivas e fluídos que possam atingir 
o rosto, nariz, boca e olhos. Produto de uso hospitalar. Fabricado em 
polímero PETG transparente (98%), espessura de 0,5 mm. Tamanho 
único reutilizável e ajustável. Resistente a água, possibilitando 
higienização através de álcool 70% ou hipoclorito de sódio. Cor 
do produto/arco: azul confeccionado em polipropileno. Item em 
conformidade com a RDC 356 ANVISA. Apresentar o certificado de 
conformidade emitido pelo INMETRO igualmente válido nos termos 
da portaria 561/14 - INMETRO e portaria 11.437/20 SEPRT.
Unidade: UN
Marca: Schioppa
Valor Unitário: R$ 16,80

Lote: 02
Descrição: Respirador purificador de ar - partículas pff1. Filtrante para 
partículas pff1 (s), peça semi facial formato dobrável, sem válvula 
para exalação. Proteção contra poeiras e névoas. O equipamento deve 
apresentar certificação do INMETRO dentro do prazo de validade/
selo de marcação do INMETRO. O produto deve possuir certificado 
de aprovação do MTE/SEPRT válido no momento da licitação e no 
ato da entrega. marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis 
no EPI. produto com validade mínima de 01 ano a contar da emissão 
da nota fiscal. Apresentar o certificado de conformidade emitido 

pelo INMETRO igualmente válido nos termos da portaria 561/14 - 
INMETRO e portaria 11.437/20 SEPRT.
Unidade: UN
Marca: KSN
Valor Unitário: R$ 2,09

Lote: 03
Descrição: Respirador purificador de ar - partículas pff2. Filtrante 
para partículas pff2 (s), peça semi facial formato dobrável, proteção 
contra poeiras, névoas e fumos. Sem válvula para exalação. O 
equipamento deve apresentar certificação do INMETRO dentro do 
prazo de validade/selo de marcação do INMETRO. O produto deve 
possuir certificado de aprovação do MTE/SEPRT válido no momento 
da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres 
indeléveis e visíveis no EPI. produto com validade mínima de 01 
ano a contar da emissão da nota fiscal. Apresentar o certificado de 
conformidade emitido pelo INMETRO igualmente válido nos termos 
da portaria 561/14 - INMETRO e portaria 11.437/20 SEPRT. 
Unidade: UN
Marca: KSN
Valor Unitário: R$ 2,46

Lote: 04
Descrição: Respirador purificador de ar - partículas pff2-n95. Filtrante 
para partículas pff2 (s), peça semi facial formato dobrável, proteção 
contra poeiras, névoas, fumos e aerossóis de agentes biológicos. Sem 
válvula para exalação. o equipamento deve apresentar certificação 
do INMETRO dentro do prazo de validade/selo de marcação do 
INMETRO. O produto deve possuir certificado de aprovação do 
MTE/SEPRT válido no momento da licitação e no ato da entrega. 
Marcação do CA em caracteres indeléveis e visíveis no EPI. deve 
possuir registro na ANVISA. Produto com validade mínima de 01 
ano a contar da emissão da nota fiscal. Apresentar o certificado de 
conformidade emitido pelo INMETRO igualmente válido nos termos 
da portaria 561/14 - INMETRO e portaria 11.437/20 SEPRT.
Unidade: UN
Marca: KSN
Valor Unitário: R$ 4,79

Lote: 05
Descrição: Respirador purificador de ar - partículas pff2-vo. Filtrante 
para partículas pff2 (s), peça semi facial formato dobrável, proteção 
contra poeiras, névoas, fumos e vapores orgânicos em baixa 
concentração. Com carvão ativado. Sem válvula para exalação. O 
equipamento deve apresentar certificação do INMETRO dentro do 
prazo de validade/selo de marcação do INMETRO. O produto deve 
possuir certificado de aprovação do MTE/SEPRT válido no momento 
da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres 
indeléveis e visíveis no EPI. Produto com validade mínima de 01 
ano a contar da emissão da nota fiscal. Apresentar conformidade em 
relação a RDC 356 ANVISA.
Unidade: UN
Marca: KSN
Valor Unitário: R$ 5,00

PROCESSO N.º 24.465/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino 
da Secretaria da Educação, por um período de 12 meses, com entregas 
parceladas. 
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação

Ata de Registro de Preços n.º 517/2020
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Empresa: DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.

Lote: 17
Descrição: Farinha de trigo. Descrição do produto: farinha do tipo 1, 
elaborada com grãos de trigo (triticum aestivum l.) ou outras espécies 
de trigo do gênero triticum, ou combinações por meio de trituração 
ou moagem e outras tecnologias ou processos. A farinha deverá ser 
enriquecida com ferro e ácido fólico e não deve apresentar fermento. 
Ter granulometria de 95% do produto, devendo passar pela peneira 
com abertura de malha de 250 µm, conforme instrução normativa n° 
8, 2005. Valores nutricionais: deve apresentar umidade de no máximo 
15%, teor de cinzas de no máximo 0,8%, teor de proteína de no mínimo 
7,5%. Embalagem primária: sacos de polietileno transparente atóxico 
ou embalagem de papel contendo 1 kg. Embalagem secundária: 
fardos de plástico ou papel com no máximo 10 kg. Validade mínima: 
03 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve atender a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Globo
Valor Unitário: R$ 2,64

Lote: 19
Descrição: Leite em pó sem lactose. Descrição do produto: 
composto lácteo fortificado com minerais e vitaminas em pó, isento 
(zero) lactose. Ingredientes básicos: leite integral, enzima lactase, 
emulsificante lecitina de soja, enriquecido com vitaminas e minerais. 
Valores nutricionais mínimos por 100 g do produto: vct: 460 kcal 
, proteína : 17 g, ch: 36 g , gorduras totais: 17 g ,vit a: 690 mcg, 
vitamina d : 5 mcg ,ferro : 16 mg , cálcio: 1300mg, zinco: 8 mg, 
embalagem primária : sachê ou latas de 300 a 400 g, embalagem 
secundária: caixas de papelão reforçada, contendo até 12 unidades. 
Validade do produto: mínima de 6 meses. Rotulagem deverá seguir a 
legislação vigente.
Unidade: UN
Marca: Itambé
Valor Unitário: R$ 20,73

Lote: 21
Descrição: Margarina vegetal sem leite. Descrição: oriundo da 
hidrogenação de óleos vegetais (gordura hidrogenada, isto é, gordura 
trans). É um produto de origem vegetal e rica em ácidos graxos poli 
e monoinsaturados com sal. Ingredientes básicos: água, óleo vegetal, 
vitamina e, a e d, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos e polirricinoleato poliglicerol, aromatizante, antioxidantes, 
corantes naturais: urucum e cúrcuma. Valores nutricionais mínimos 
por 10 g de produto: vct: 32 kcal gordura totais: 3,5g vit. a: 160mg 
vit. d: 1,5mg vit. e: 4,0mg. Embalagem primaria: potes plásticos de 
500g. Embalagem secundária: caixa de papelão lacrada e reforçada, 
contendo 12 potes. Validade: mínima de 05 meses.
Unidade: PO
Marca: Qualy Vita
Valor Unitário: R$ 6,14 

Lote: 23
Descrição: Vinagre de vinho branco/tinto ou maça. Ingredientes 
básicos: fermentado acético de vinho (branco ou tinto) ou fermentado 
acético de maça, conservador, água potável. Embalagem primaria: 
pote plástico atoxico, contendo 750 ml. Embalagem secundaria: caixa 
de papelão ou fardo plástico, com capacidade para até 12 frascos. 
Validade: mínima de 04 meses.
Unidade: FR
Marca: Neval
Valor Unitário: R$ 2,97

Ata de Registro de Preços n.º 518/2020
Empresa: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Biscoito amanteigado doce diversos sabores. Ingredientes 
básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos, podendo conter 
margarina na composição, ingredientes específicos para cada sabor 
além dos básicos: sabor banana com canela; fécula de batata, canela 
em pó, banana desidratada. Sabor chocolate: cacau em pó, extrato 
de malte. Sabor leite: leite em pó. Sabor gotas de chocolate: gotas 
de chocolate (cacau em pó, açúcar e gordura vegetal), leite em pó. 
Valores mínimos por 30g de produto: prot.: 2g , ch: 18g, vct: 130 
kcal . Gordura totais máx. de 5 g e sódio máx. de 55 mg. Embalagem 
primaria: pacotes com polietileno com capacidade de 150g a 375g. 
Embalagem secundaria: caixa de papelão, reforçado, lacrada e 
resistente, com capacidade para até 40 pacotes. Validade: mínima de 
06 meses. Obs: deverá ser apresentado todas as amostras e documentos 
técnicos de todos os sabores acima citados.
Unidade: KG
Marca: Bauducco
Valor Unitário: R$ 13,75

Lote: 06
Descrição: Leite de soja em pó sabor natural. Ingredientes básicos: 
maltodextrina, proteína isolada de soja ou extrato de soja, aroma 
natural de baunilha, mix de vitaminas e minerais, sal refinado e 
estabilizante. Valores nutricionais por 30 g do produto: vct mín de 
100 kcal, proteína mín de 7 g, cálcio mín de 240 mg, ch máx. de 
18 g e sódio máx. de 10 mg. Embalagem primária: latas com 300 
g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada contendo até 
12 latas. Validade mínima de 6 meses. Rotulagem deverá seguir a 
legislação vigente. 
Unidade: UN
Marca: Soy +
Valor Unitário: R$ 16,90

COTA RESERVADA

Lote: 07
Descrição: Biscoito amanteigado doce diversos sabores. Ingredientes 
básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos, podendo conter 
margarina na composição, ingredientes específicos para cada sabor 
além dos básicos: sabor banana com canela; fécula de batata, canela 
em pó, banana desidratada. Sabor chocolate: cacau em pó, extrato 
de malte. Sabor leite: leite em pó. Sabor gotas de chocolate: gotas 
de chocolate (cacau em pó, açúcar e gordura vegetal), leite em pó. 
Valores mínimos por 30g de produto: prot.: 2g , ch: 18g, vct: 130 
kcal . Gordura totais máx. de 5 g e sódio máx. de 55 mg. Embalagem 
primaria: pacotes com polietileno com capacidade de 150g a 375g. 
Embalagem secundaria: caixa de papelão, reforçado, lacrada e 
resistente, com capacidade para até 40 pacotes. Validade: mínima de 
06 meses. Obs: deverá ser apresentado todas as amostras e documentos 
técnicos de todos os sabores acima citados.
Unidade: KG
Marca: Bauducco
Valor Unitário: R$ 13,75

Lote: 12
Descrição: Leite de soja em pó sabor natural. Ingredientes básicos: 
maltodextrina, proteína isolada de soja ou extrato de soja, aroma 
natural de baunilha, mix de vitaminas e minerais, sal refinado e 
estabilizante. Valores nutricionais por 30 g do produto: vct mín de 
100 kcal, proteína mín de 7 g, cálcio mín de 240 mg, ch máx. de 
18 g e sódio máx. de 10 mg. Embalagem primária: latas com 300 
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g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada contendo até 
12 latas. Validade mínima de 6 meses. Rotulagem deverá seguir a 
legislação vigente.
Unidade: UN
Marca: Soy +
Valor Unitário: R$ 16,90

PROCESSO N.º 22.910/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 260/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de peças para 
hidrantes, extintores e suporte para extintores, para uso das diversas 
secretarias desta prefeitura, com entregas parceladas por um período 
de 12(doze) meses. 
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos

Ata de Registro de Preços n.º 519/2020
Empresa: EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP.

Lote: 02

Item: 01
Descrição: Recarga de extintor água pressurizada 10l. Manutenção 
de 2º nível- abrangendo os serviços e a substituição de componentes 
quando necessário; em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil 
Valor Unitário: R$ 30,00

Item: 02
Descrição: Recarga de extintor gás carbônico 06kg. Manutenção de 2º 
nível- abrangendo os serviços e a substituição de componentes quando 
necessário; em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil 
Valor Unitário: R$ 68,00

Item: 03
Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 04kg (monofosfato 
de amônia) manutenção de 2º nível - abrangendo os serviços e a 
substituição de componentes quando necessário; em conformidade 
com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 57,50

Item: 04
Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 04kg (monofosfato 
de amônia) manutenção de 2º nível - abrangendo os serviços e a 
substituição de componentes quando necessário; em conformidade 
com a NBR 12962 e INMETRO. 
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 44,75

Item: 05
Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 06kg (bicarbonato 
de sódio) manutenção de 2º nível - abrangendo os serviços e a 
substituição de componentes quando necessário; em conformidade 
com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 70,45

Item: 06
Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 06kg (monofosfato 

de amônia) manutenção de 2º nível - abrangendo os serviços e a 
substituição de componentes quando necessário; em conformidade 
com a NBR 12962 e INMETRO. 
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 54,76

Item: 07
Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 08kg (bicarbonato de 
sódio)manutenção de 2º nível - abrangendo os serviços e a substituição 
de componentes quando necessário; em conformidade com a NBR 
12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 78,50

Item: 08
Descrição: Teste hidrostático água pressurizada 10l. Manutenção de 
terceiro nível - em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 30,25

Item: 09
Descrição: Teste hidrostático da mangueira. Teste hidrostático em 
mangueiras 1 ½” x 15 m, 20 m e 30m NBR 12779 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 33,20

Item: 10
Descrição: Teste hidrostático da mangueira. Teste hidrostático em 
mangueiras 2 ½” x 15m e 30m NBR 12779 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 34,60

Item: 11
Descrição: Teste hidrostático gás carbônico 6 kg
carga de dióxido de carbono, manutenção de 3º nível - em 
conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 36,60

Item: 12
Descrição: Teste hidrostático pó químico seco (bicarbonato de sódio) 
8 kg, manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 12962 
e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 30,20

Item: 13
Descrição: Teste hidrostático pó químico seco. 4 kg BC (bicarbonato 
de sódio) manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 
12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 30,20

Item: 14
Descrição: Teste hidrostático pó químico seco. 6 kg BC (bicarbonato 
de sódio) manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 
12962 e INMETRO.
Unidade: SE
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Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 30,20

Item: 15
Descrição: Teste hidrostático pó químico seco. ABC (monofosfato de 
amônia) 4 kg, manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 
12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 30,20

Item: 16
Descrição: Teste hidrostático pó químico seco. ABC (monofosfato de 
amônia) 6 kg, manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 
12962 e INMETRO.
Unidade: SE
Marca: Ext.Brasil
Valor Unitário: R$ 34,70

PROCESSO N.º 26.448/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de uniformes 
para as equipes de fiscalização e administrativas do departamento de 
vigilância em saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses. 
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 520/2020
Empresa: CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA.

Lote: 01
Descrição: CAMISA FISCALIZAÇÃO. Características gerais: 
camisa com manga curta, gola polo tradicional e 2 botões. 
Características das matérias-primas: malha dryfit liso composto de 
100% poliamida, gramatura de 165 g/m²; cor PRETA; botões de 
poliéster, cor preta, 4 furos, tamanho 18. Características da confecção: 
costuras duplas reforçadas nas mangas, nas golas e na barra. Todas 
as costuras internas em máquina overlock 3 fios. Costuras externas 
em máquina reta 1 agulha. Bainhas em máquina galoneira agulha 
dupla. De modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido; 
as peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais. Tamanhos 
PP/P/M/G/GG Personalização: Estampado em serigrafia sobre o peito 
do lado esquerdo em duas linhas “Secretaria de Saúde” “Atibaia” na 
medida 8 x 2,2 cm conforme modelo anexo; Estampado em serigrafia 
na manga do lado direito: Brasão da cidade de Atibaia colorido e os 
dizeres “Prefeitura da Estância de” “Atibaia” em duas linhas na cor 
branca, conforme modelo anexo medida 7,6 x 9 cm; Estampado em 
serigrafia na manga esquerda o símbolo do SUS, conforme modelo 
anexo na medida 8,7 x 4,5 cm. Estampado em serigrafia nas costas na 
cor branca os dizeres em duas linhas: “VIGILÂNCIA SANITÁRIA” 
“FISCALIZAÇÃO” Conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 8,3 
cm; ou Estampado em serigrafia nas costas na cor branca os dizeres em 
três linhas: “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “DO TRABALHADOR” 
“FISCALIZAÇÃO” Conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 10,5 
cm; ou Estampado em serigrafia nas costas na cor branca os dizeres 
em duas linhas: “VIGILÂNCIA AMBIENTAL” “FISCALIZAÇÃO” 
Conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 8,3 cm; ou Estampado 
em serigrafia nas costas na cor branca os dizeres em uma linha: 
“VIGILÂNCIA EM SAÚDE” Conforme modelo anexo no tamanho 
27,5 x 2,8 cm; ou Estampado em serigrafia nas costas na cor branca 
os dizeres em duas linhas: “VIGILÂNCIA” “EPIDEMIOLÓGICA” 
Conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 6,8 cm;
Unidade: UN
Marca: Cavirelu

Valor Unitário: R$ 65,00

Lote: 02
Descrição: Moletom fiscalização. Características gerais: blusa de 
moletom flanelado com gola redonda; ribana nos punhos, barra e gola; 
mangas longas; molde amplo. Características das matérias primas: 
malha de moletom double (com pelúcia por dentro), composta de 50% 
algodão e 50% poliéster; gramatura mínima de 280 g/m²; cor preta; 
o mesmo não deve deformar nem formar bolinhas. Características 
da confecção: as costuras deverão ser rebatidas e overlocadas e 
rebatidas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido; 
as peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais. tamanhos 
pp/p/m/g/gg personalização: estampado em serigrafia sobre o peito 
do lado esquerdo em duas linhas “secretaria de saúde” “Atibaia” na 
medida 8 x 2,2 cm conforme modelo anexo; estampado em serigrafia 
na manga do lado direito: brasão da cidade de Atibaia colorido e os 
dizeres “prefeitura da estância de” “Atibaia” em duas linhas na cor 
branca, conforme modelo anexo na medida 7,6 x 9 cm; estampado 
em serigrafia na manga esquerda o símbolo do sus, conforme modelo 
anexo na medida 8,7 x 4,5 cm. Estampado em serigrafia nas costas 
na cor branca os dizeres em duas linhas: “vigilância sanitária” 
“fiscalização” conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 8,3 cm; 
ou estampado em serigrafia nas costas na cor branca os dizeres em 
três linhas: “vigilância em saúde” “do trabalhador” “fiscalização” 
conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 10,5 cm; ou estampado 
em serigrafia nas costas na cor branca os dizeres em duas linhas: 
“vigilância ambiental” “fiscalização” conforme modelo anexo no 
tamanho 27,5 x 8,3 cm; ou estampado em serigrafia nas costas na 
cor branca os dizeres em uma linha: “vigilância em saúde” conforme 
modelo anexo no tamanho 27,5 x 2,8 cm; ou estampado em serigrafia 
nas costas na cor branca os dizeres em duas linhas: “vigilância” 
“epidemiológica” conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 6,8 cm; 
Unidade: UN
Marca: Cavirelu
Valor Unitário: R$ 65,00

Lote: 03
Descrição: Jaqueta fiscalização. Características gerais: jaqueta 
modelo aberto - estilo futebol com mangas retas, gola esportiva, 
fechamento em zíper destacável na frente da barra até o final da 
gola, bolso tipo canguru na frente, punhos e barra com faixa elástica. 
características das matérias-primas: malha composta de 100% 
poliamida, multifilamento contínuo brilhante trilobal, cor preta; zíper 
de nylon, cor preta. características da confecção: as costuras deverão 
ser rebatidas e overlocadas e rebatidas de modo a impedir desfiamento 
ou esgarçamento do tecido; as peças deverão ter etiquetas nos locais 
convencionais. tamanhos pp/p/m/g/gg personalização: estampado em 
serigrafia sobre o peito do lado esquerdo em duas linhas “secretaria 
de saúde” “Atibaia” na medida 8 x 2,2 cm conforme modelo anexo; 
estampado em serigrafia na manga do lado direito: brasão da cidade 
de Atibaia colorido e os dizeres “prefeitura da estância de” “Atibaia” 
em duas linhas na cor branca, na medida 7,6 x 9 cm conforme modelo 
anexo; estampado em serigrafia na manga esquerda o símbolo do 
sus, conforme modelo anexo na medida 8,7 x 4,5 cm. Estampado 
em serigrafia nas costas na cor branca os dizeres em duas linhas: 
“vigilância sanitária” “fiscalização” conforme modelo anexo no 
tamanho 27,5 x 8,3 cm; ou estampado em serigrafia nas costas na 
cor branca os dizeres em três linhas: “vigilância em saúde” “do 
trabalhador” “fiscalização” conforme modelo anexo no tamanho 
27,5 x 10,5 cm; ou estampado em serigrafia nas costas na cor branca 
os dizeres em duas linhas: “vigilância ambiental” “fiscalização” 
conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 8,3 cm; ou estampado 
em serigrafia nas costas na cor branca os dizeres em uma linha: 
“vigilância em saúde” conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 2,8 
cm; ou estampado em serigrafia nas costas na cor branca os dizeres 
em duas linhas: “vigilância” “epidemiológica” conforme modelo 
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anexo no tamanho 27,5 x 6,8 cm; 
Unidade: UN
Marca: Cavirelu
Valor Unitário: R$ 180,00

Lote: 04
Descrição: COLETE FISCALIZAÇÃO. Colete tipo fotógrafo em 
brim leve, gola padre, cor preta, fechamento frontal com zíper de cor 
preta, fechado nas laterais e cós com elástico, com três bolsos, sendo 
dois inferiores com lapela e um superior do lado esquerdo. Tamanhos 
PP/P/M/G/GG Personalização: Estampado em serigrafia sobre o peito 
do lado esquerdo em duas linhas “Secretaria de Saúde” “Atibaia” na 
medida 8 x 2,2 cm conforme modelo anexo; Estampado em serigrafia 
sobre o peito do lado direito na cor branca o símbolo do SUS, conforme 
modelo anexo na medida 8,7 x 4,5 cm; Estampado em serigrafia 
nas costas na cor branca os dizeres em duas linhas: “VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA” “FISCALIZAÇÃO” Conforme modelo anexo no 
tamanho 27,5 x 8,3 cm; ou Estampado em serigrafia nas costas na cor 
branca os dizeres em três linhas: “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “DO 
TRABALHADOR” “FISCALIZAÇÃO” Conforme modelo anexo no 
tamanho 27,5 x 10,5 cm; ou Estampado em serigrafia nas costas na 
cor branca os dizeres em duas linhas: “VIGILÂNCIA AMBIENTAL” 
“FISCALIZAÇÃO” Conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 8,3 
cm; ou Estampado em serigrafia nas costas na cor branca os dizeres 
em uma linha: “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” Conforme modelo 
anexo no tamanho 27,5 x 2,8 cm; ou Estampado em serigrafia nas 
costas na cor branca os dizeres em duas linhas: “VIGILÂNCIA” 
“EPIDEMIOLÓGICA” Conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 
6,8 cm; 
Unidade: UN
Marca: Cavirelu
Valor Unitário: R$ 50,00

Lote: 05
Descrição: CAMISA AGENTES DE COMBATE A VETORES. 
Características gerais: camisa com manga curta, gola polo tradicional 
e 2 botões. Características das matérias-primas: malha DRYFIT liso 
composto de 100% poliamida, gramatura de 165 g/m²; cor azul-
marinho (Pantone 193920 TPX); botões de poliéster, cor preta, 4 
furos, tamanho 18. Características da confecção: costuras duplas 
reforçadas nas mangas, nas golas e na barra. Todas as costuras 
internas em máquina overlock 3 fios. Costuras externas em máquina 
reta 1 agulha. Bainhas em máquina galoneira agulha dupla. De 
modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido; as peças 
deverão ter etiquetas nos locais convencionais. Tamanhos PP/P/M/G/
GG Personalização: Estampado em serigrafia sobre o peito do lado 
esquerdo em duas linhas “Secretaria de Saúde” “Atibaia” na medida 
8 x 2,2 cm conforme modelo anexo; Estampado em serigrafia na 
manga do lado direito: Brasão da cidade de Atibaia colorido e os 
dizeres “Prefeitura da Estância de” “Atibaia” em duas linhas na cor 
branca, conforme modelo anexo medida 7,6 x 9 cm; Estampado em 
serigrafia na manga esquerda o símbolo do SUS, conforme modelo 
anexo na medida 8,7 x 4,5 cm. Estampado em serigrafia nas costas na 
cor branca os dizeres em duas linhas: “VIGILÂNCIA AMBIENTAL” 
“COMBATE A VETORES” Conforme modelo anexo no tamanho 
27,5 x 8,3 cm; 
Unidade: UN
Marca: Cavirelu
Valor Unitário: R$ 65,00

Lote: 06
Descrição: MOLETOM AGENTES DE COMBATE A VETORES. 
Características gerais: Blusa de moletom flanelado com gola redonda; 
ribana nos punhos, barra e gola; mangas longas; molde amplo. 
Características das matérias primas: malha de moletom double (com 
pelúcia por dentro), composta de 50% algodão e 50% poliéster; 

gramatura mínima de 280 g/m²; cor azul-marinho (Pantone 193920 
TPX); o mesmo não deve deformar nem formar bolinhas. Características 
da confecção: as costuras deverão ser rebatidas e overlocadas e 
rebatidas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido; 
as peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais. Tamanhos 
PP/P/M/G/GG Personalização: Estampado em serigrafia sobre o peito 
do lado esquerdo em duas linhas “Secretaria de Saúde” “Atibaia” na 
medida 8 x 2,2 cm conforme modelo anexo; Estampado em serigrafia 
na manga do lado direito: Brasão da cidade de Atibaia colorido e os 
dizeres “Prefeitura da Estância de” “Atibaia” em duas linhas na cor 
branca, conforme modelo anexo na medida 7,6 x 9 cm; Estampado em 
serigrafia na manga esquerda o símbolo do SUS, conforme modelo 
anexo na medida 8,7 x 4,5 cm. Estampado em serigrafia nas costas na 
cor branca os dizeres em duas linhas: “VIGILÂNCIA AMBIENTAL” 
“COMBATE A VETORES” Conforme modelo anexo no tamanho 
27,5 x 8,3 cm 
Unidade: UN
Marca: Cavirelu
Valor Unitário: R$ 65,00

Lote: 07
Descrição: JAQUETA AGENTES DE COMBATE A VETORES. 
Características gerais: jaqueta modelo aberto - estilo futebol com 
mangas retas, gola esportiva, fechamento em zíper destacável na 
frente da barra até o final da gola, bolso tipo canguru na frente, punhos 
e barra com faixa elástica. Características das matérias-primas: malha 
composta de 100% poliamida, multifilamento contínuo brilhante 
trilobal, cor azul-marinho (Pantone 193920 TPX); zíper de nylon, cor 
azul-marinho. Características da confecção: as costuras deverão ser 
rebatidas e overlocadas e rebatidas de modo a impedir desfiamento 
ou esgarçamento do tecido; as peças deverão ter etiquetas nos locais 
convencionais. Tamanhos PP/P/M/G/GG Personalização: Estampado 
em serigrafia sobre o peito do lado esquerdo em duas linhas “Secretaria 
de Saúde” “Atibaia” na medida 8 x 2,2 cm conforme modelo 
anexo; Estampado em serigrafia na manga do lado direito: Brasão 
da cidade de Atibaia colorido e os dizeres “Prefeitura da Estância 
de” “Atibaia” em duas linhas na cor branca, na medida 7,6 x 9 cm 
conforme modelo anexo; Estampado em serigrafia na manga esquerda 
o símbolo do SUS, conforme modelo anexo na medida 8,7 x 4,5 cm. 
Estampado em serigrafia nas costas na cor branca os dizeres em duas 
linhas: “VIGILÂNCIA AMBIENTAL” “COMBATE A VETORES” 
Conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 8,3 cm 
Unidade: UN
Marca: Cavirelu
Valor Unitário: R$ 180,00

Lote: 08
Descrição: COLETE AGENTES DE COMBATE A VETORES. 
Colete tipo fotógrafo em brim leve, gola padre, cor azul-marinho 
(Pantone 193920 TPX), fechamento frontal com zíper de cor azul-
marinho, fechado nas laterais e cós com elástico, com três bolsos, 
sendo dois inferiores com lapela e um superior do lado esquerdo. 
Tamanhos PP/P/M/G/GG Personalização: Estampado em serigrafia 
sobre o peito do lado esquerdo em duas linhas “Secretaria de 
Saúde” “Atibaia” na medida 8 x 2,2 cm conforme modelo anexo; 
Estampado em serigrafia sobre o peito do lado direito na cor branca 
o símbolo do SUS, conforme modelo anexo na medida 8,7 x 4,5 cm; 
Estampado em serigrafia nas costas na cor branca os dizeres em duas 
linhas: “VIGILÂNCIA AMBIENTAL” “COMBATE A VETORES” 
Conforme modelo anexo no tamanho 27,5 x 8,3 cm 
Unidade: UN
Marca: Cavirelu
Valor Unitário: R$ 50,00

Lote: 09
Descrição: BERMUDA. Bermuda Modelo: Bermuda com 
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comprimento acima da articulação do joelho, com dois bolsos laterais 
embutidos posicionados na parte da frente, e dois bolsos embutidos 
fechados por botões na parte de trás. Cós seccionado com passantes 
para colocação do cinto e fechamento feita através de botões. 
Braguilha fechada por um zíper localizado no dianteiro da bermuda 
(tamanhos 36 à 52). Tecido: Rip Stop, ou similar com característica e 
qualidade igual ou superior cor bege (Pantone 17-1022), composição 
70% poliéster / 30% algodão. Aviamentos: linha 80 / 100% poliéster 
e texturizada 100 % poliéster; agulhas 100; costuras internas em 
máquina de overlock 05 fios; costuras externas em máquina reta 
02 agulhas; botões tam. 24 / 4 furos / massa. Personalização: sem 
personalização.
Unidade: UN
Marca: Cavirelu
Valor Unitário: R$ 60,00

Lote: 10
Descrição: CALÇA MODELO TRÂNSITO. Calça Cargo Unissex 
Modelo: Calça com cós liso com passantes, bolsos faca na frente e 
chapados traseiros, dois bolsos cargo laterais com lapela (17 cm de 
largura x 21 cm de altura), reforço no gancho frente e costas e joelhos 
(tamanhos 36 à 52). Tecido: Rip Stop, ou similar com característica e 
qualidade igual ou superior cor bege (Pantone 17-1022), composição 
70% poliéster / 30% algodão. Aviamentos: linha 80 / 100% poliéster 
e texturizada 100 % poliéster; agulhas 100; costuras internas em 
máquina de overlock 05 fios; costuras externas em máquina reta 
02 agulhas; botões tam. 24 / 4 furos / massa. Personalização: sem 
personalização.
Unidade: UN
Marca: Cavirelu
Valor Unitário: R$ 80,00

Lote: 11
Descrição: BONÉ TIPO AMERICANO. Na cor preta personalizado; 
confeccionado em brim (copa e aba) pesado, sarjado,100% algodão, 
densidade igual ou superior a 260 g/m2; tamanho médio, de 50 cm 
de diâmetro, altura e aba padrão; com aba dianteira curva; botão 
encapado com o mesmo tecido do boné; forro interno de 3 cm ao 
redor da bainha, do mesmo tecido do boné; acabamento interno em 
poliéster; impressão em bordado na frente e nas laterais conforme 
modelo anexo. Regulador plástico de tamanho. Personalização: 
Bordado na parte frontal: Brasão da cidade de Atibaia colorido e 
os dizeres “Prefeitura da Estância de” “Atibaia” em duas linhas na 
cor branca, conforme modelo anexo medida 5 x 6 cm; Bordado na 
lateral esquerda logo do sus em cor branca conforme modelo anexo 
na medida 6 x 3,1 cm; Bordado na lateral direita em duas linhas na 
cor branca “Secretaria de Saúde” “Atibaia” na medida 6 x 1, 65 cm 
conforme modelo anexo; 
Unidade: UN
Marca: Cavirelu
Valor Unitário: R$ 27,00

Lote: 12
Descrição: CHAPÉU TIPO SAFARI. Na cor azul-marinho (Pantone 
193920 TPX) ou na cor bege (Pantone 17-1022). Personalizado; 
confeccionado em brim pesado, sarjado,100% algodão, densidade 
igual ou superior a 260 g/m2; tamanhos P/M/G/GG médio, de 50 
cm de diâmetro, altura e aba padrão; botões de pressão nas laterais; 
forro interno de 3 cm ao redor da bainha, do mesmo tecido do boné; 
acabamento interno em poliéster; impressão em bordado na frente e 
nas laterais conforme modelo anexo. Personalização: Bordado na parte 
frontal: Brasão da cidade de Atibaia colorido e os dizeres “Prefeitura 
da Estância de” “Atibaia” em duas linhas na cor branca, conforme 
modelo anexo medida 5 x 6 cm; Bordado na lateral esquerda logo 
do sus em cor branca conforme modelo anexo na medida 6 x 3,1 cm; 
Bordado na lateral direita em duas linhas na cor branca “Secretaria 

de Saúde” “Atibaia” na medida 6 x 1, 65 cm conforme modelo anexo 
Unidade: UN
Marca: Cavirelu
Valor Unitário: R$ 40,00

PROCESSO N.º 32.712/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 
farmacológico / medicamentos, para atendimento dos pacientes da 
Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 521/2020
Empresa: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 06
Descrição: Diclofenaco sódico 50mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Belfar
Valor Unitário: R$ 0,070

Ata de Registro de Preços n.º 522/2020
Empresa: CM HOSPITALAR LTDA.

Lote: 24
Descrição: Rocuronio, brometo 10mg/ml frampola 5 ml
Unidade: FRP
Marca: Schering Plough
Valor Unitário: R$ 10,610

Ata de Registro de Preços n.º 523/2020
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

Lote: 13
Descrição: Fenitoína 100mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 0,115

Lote: 26
Descrição: Solução de cloreto de sódio 0,9% 500ml - estéril, atóxica 
e apirogênica - sistema fechado - de acordo com a RDC nº 29/2007.
Unidade: UN
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 2,550

Ata de Registro de Preços n.º 524/2020
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA.

Lote: 04
Descrição: Ciclopentolato, cloridrato 1% (10mg/ml). Frasco conta-
gotas contendo 5 ml de solução oftálmica estéril de cloridrato de 
ciclopentolato (10 mg/ml); ciclopentolato, cloridrato 1% (10mg/ml). 
Cada ml (31 gotas) contém: 10 mg de cloridrato de ciclopentolato 
(0,322 mg/gota). Frasco conta-gotas contendo 5 ml de solução 
oftálmica estéril de cloridrato de ciclopentolato (10mg/ml).
Unidade: FR
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 7,660

Lote: 07
Descrição: Difenidramina, cloridrato 50 mg/ml ampola 1 ml
Unidade: AM
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Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 15,720

Lote: 30
Descrição: Tropicamida 1% solução oftálmica estéril frasco com 5ml
Unidade: FR
Marca: Cristália
Valor Unitário: R$ 10,300

Ata de Registro de Preços n.º 525/2020
Empresa: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI.

Lote: 22
Descrição: Protetor solar uva/uvb fps 30 frasco com 120ml
Unidade: FR
Marca: Alg Sun Maxi
Valor Unitário: R$ 6,150

Ata de Registro de Preços n.º 526/2020
Empresa: DROGAFONTE LTDA.

Lote: 09
Descrição: Enantato de noretisterona 50mg + valerato de estradiol 
5mg seringa pre carregada
Unidade: UN
Marca: Cifarma
Valor Unitário: R$ 12,500

Ata de Registro de Preços n.º 527/2020
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA.

Lote: 10
Descrição: Espiramicina 500mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Sanofi
Valor Unitário: R$ 3,492

Lote: 18
Descrição: Imunoglobulina anti rho(d) im 300mcg frampôla com 
2ml
Unidade: FRP
Marca: CSL
Valor Unitário: R$ 221,600

Lote: 23
Descrição: Rifampicina 300mg cápsula
Unidade: CAP
Marca: Sanofi
Valor Unitário: R$ 2,325

Ata de Registro de Preços n.º 528/2020
Empresa: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI.

Lote: 19
Descrição: Ivermectina 6mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Vitamedic
Valor Unitário: R$ 0,826

Ata de Registro de Preços n.º 529/2020
Empresa: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.

Lote: 02
Descrição: Carvedilol 12,5 mg comprimido

Unidade: CO
Marca: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A
Valor Unitário: R$ 0,130

Lote: 03
Descrição: Carvedilol 3,125mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A
Valor Unitário: R$ 0,086

Lote: 25
Descrição: Sinvastatina 10mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Sandoz Do Brasil Industria Farmaceutica LTDA.
Valor Unitário: R$ 0,064

Ata de Registro de Preços n.º 530/2020
Empresa: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA.

Lote: 01
Descrição: Acido tranexamico 50 mg/ml ampola 5 ml
Unidade: AM
Marca: Zydus Nikkho
Valor Unitário: R$ 4,130

Lote: 05
Descrição: Dexclorfeniramina, maleato 2mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Brainfarma
Valor Unitário: R$ 0,080

Lote: 29
Descrição: Tiamina, cloridrato 100mg/ml - ampola - uso ev
Unidade: AM
Marca: Citopharma
Valor Unitário: R$ 7,240

Ata de Registro de Preços n.º 531/2020
Empresa: PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 08
Descrição: Diosmina 450 mg + 50 mg flavonoides hesperidina
Unidade: CO
Marca: Globo
Valor Unitário: R$ 0,670

PROCESSO N.º 14.577/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2020

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material 
farmacológico / medicamentos, de ações judiciais da Secretaria 
Municipal de Saúde com indicação de marca, com entregas parceladas, 
por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 532/2020
Empresa: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.

Lote: 01
Descrição: Aripiprazol 10mg comprimido (aristab 10 mg)
Unidade: CO
Marca: Ache Laboratorios Farmceuticos S.A.
Valor Unitário: R$ 3,562
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Lote: 02
Descrição: Aripiprazol 15mg comprimido (aristab 15 mg)
Unidade: CO
Marca: Ache Laboratorios Farmceuticos S.A.
Valor Unitário: R$ 5,60

Lote: 04
Descrição: Metilfenidato 10 mg comprimido (ritalina)
Unidade: CO
Marca: Laboratorio Anovis Industrial Farmaceutica LTDA.
Valor Unitário: R$ 0,819

PROCESSO N.º 25.884/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 269/2020

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material 
farmacológico, de ações judiciais da Secretaria Municipal de Saúde 
com indicação de marca, com entregas parceladas, por um período de 
12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 533/2020
Empresa: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA.

Lote: 12
Descrição: Vildagliptina 50mg + metformina, cloridrato 1000mg 
comprimido revestido. Marca conforme determinação judicial: 
galvus met.
Unidade: CPR
Marca: Novartis
Valor Unitário: R$ 2,012

PROCESSO N.º 32.242/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de máscara de 
proteção facial, destinado ao uso dos servidores da secretaria de 
educação, evitando o contato com gotículas salivas e fluídos que 
possam atingir o rosto, nariz boca e olhos, prevenindo e minimizando 
a propagação do vírus COVID-19, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação

Ata de Registro de Preços n.º 234/2020
Empresa: MKURI COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL EIRELI.

Lote: 01
Descrição: Máscara protetora facial - tipo face shield. Proteção facial 
do usuário evitando o contato com gotículas salivas e fluídos que 
possam atingir o rosto, nariz boca e olhos; produto de uso hospitalar; 
visor articulado; tamanho único ajustável e reutilizável. Fabricado 
em polímero PETG (transparente 98%) com 0,50 mm espessura. 
Arco confeccionado em polipropileno; suporte anatômico de apoio 
na testa, material também deverá ser adequado para as devidas 
limpeza e esterilização; atóxico; produto extremamente leve, para o 
uso diário sem causar incômodo; máscara adequada para uso com 
óculos de proteção ou grau, por baixo da máscara; resistente a água, 
possibilitando higienização através de água e sabão e desinfecção 
através de álcool 70% ou hipoclorito de sódio; item em conformidade 
com a RDC 356 ANVISA. Cor: branca; garantia: 1 ano.
Unidade: UN
Marca: Zurich
Valor Unitário: R$ 11,80

PROCESSO N.º 33.243/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tapetes 
sanitizantes, destinado ao uso na entrada dos veículos, utilizados 
no transporte escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, 
prevenindo e minimizando a propagação do vírus COVID-19, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 22/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação

Ata de Registro de Preços n.º 535/2020
Empresa: JORGE KHURY ATACADISTA EIRELI.

Lote: 02
Descrição: Tapete sanitizante - 70x100cm. Material em vinil (pvc) 
(policloreto de vinila). Base antiderrapante. Composição que inibe a 
proliferação de fungos e bactérias medidas aproximadas: 70x100cm. 
Para uso em áreas externas, entrada de ambientes; compatível com 
produto químico sanitizante. Produto leve, prático, fácil utilização, 
antiderrapante, com bordas auto vedante impedindo o vazamento de 
líquidos. Material de alta resistência e antichamas. Cor: cinza escuro.
Unidade: UN
Marca: Alfa
Valor Unitário: R$ 86,00

Ata de Registro de Preços n.º 536/2020
Empresa: TIE TAPETES - EIRELI.

Lote: 01
Descrição: Tapete sanitizante - 25x60cm. Material em vinil (pvc) 
(policloreto de vinila). Base antiderrapante. Composição que 
inibe a proliferação de fungos e bactérias medidas aproximadas: 
25x60cm. Para uso em áreas externas, entrada de veículos utilizado 
no transporte escolar de alunos; compatível com produto químico 
sanitizante. Produto leve, prático, fácil utilização, antiderrapante, 
com bordas auto vedante impedindo o vazamento de líquidos. 
Material de alta resistência e antichamas. Cor: cinza escuro.
Unidade: UN
Marca: Kapazi sanitizante
Valor Unitário: R$ 34,99

PROCESSO N.º 37.356/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 261/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 
farmacológico / medicamentos / análogos de insulinas para 
atendimento dos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, de 
forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 22/12/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 537/2020
Empresa: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA.

Lote: 12
Descrição: Salbutamol 100mcg/dose spray oral frasco com 200 
doses
Unidade: FR
Marca: Glaxo
Valor Unitário: R$ 7,550

Ata de Registro de Preços n.º 538/2020
Empresa: CM HOSPITALAR S.A.

Lote: 06
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Descrição: Insulina glargina 100 ui/ml frasco com 10ml
Unidade: FRP
Marca: Sanofi-Aventis
Valor Unitário: R$ 120,460

Ata de Registro de Preços n.º 539/2020
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

Lote: 02
Descrição: Baclofeno 10mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 0,250

Lote: 04
Descrição: Dobutamina , cloridrato de 12,5 mg/ml - ampola 20 ml
Unidade: AM
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 8,000

Ata de Registro de Preços n.º 540/2020
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. 
LTDA.

Lote: 05
Descrição: Gliclazida 30mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Sun
Valor Unitário: R$ 0,153

Ata de Registro de Preços n.º 541/2020
Empresa: INOVAMED HOSPITALAR LTDA,.

Lote: 01
Descrição: Azitromicina 500mg comprimido
Unidade: CO
Marca: Cimed
Valor Unitário: R$ 1,190

Lote: 09
Descrição: Miconazol 2% creme dermatologico bisnaga 28g
Unidade: BS
Marca: Hipolabor
Valor Unitário: R$ 1,662

Lote: 13
Descrição: Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg 
comprimido
Unidade: CO
Marca: Prati Donaduzzi
Valor Unitário: R$ 0,175

PROCESSO N.º 30.943/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2020

Objeto: Registro para eventual aquisição de hortifrutigranjeiros 
(frutas) para 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 23/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação

Ata de Registro de Preços n.º 542/2020
Empresa: DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EIRELI.

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Abacate tipo geada/breda, casca lisa da cor verde, polpa 
amarela e sem fibras. Unidade medida: 500 a 600 g. Padrão mínimo 
de qualidade: isento ferimentos, podridão, dano por praga, defeito da 
casca grave, passado ou podridão, queimado de sol grave .
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 7,56

Item: 02
Descrição: Abacaxi variedade: pérola. Formato de fruto cônico, de 
frutilhos achatado, espessura da casca fina, presença de espinhos na 
coroa total, coloração da folha verde-arroxeada, polpa branco -pérola. 
Peso maior que 1,5 kg.
Unidade: UN
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 7,55

Item: 03
Descrição: Ameixa (somente em dezembro) tipo rubi mel, formato 
ovalado, coloração da casca vermelha e da polpa amarela, aderência 
do caroço semi - aderido. denominação: grupo nacional, calibre 3 / 
mercado 3 a, classe c, medida de 45 até 50 mm em caixa contendo 6 
kg. padrão mínimo de qualidade: sem podridão, imaturo, defeito da 
polpa, murcho e ferido. 
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 12,96

Item: 04
Descrição: Banana Nanica. Variedade: nanica, coloração de casca 
amarelo-esverdeada e fina, polpa de coloração branco - creme. 
Medida: 10 a 12 cm. A caixa deverá pesar 20 kg e conter de 13 a 15 
dz. Padrão mínimo de qualidade: sem ferimentos, podridão, dano por 
praga.
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 4,20

Item: 05
Descrição: Banana prata. Variedade: prata, coloração de casca amarelo-
esverdeada e fina, polpa de coloração branco - creme. medida: 10 a 12 
cm. a caixa deverá pesar 20 kg e conter de 13 a 15 dz. Padrão mínimo 
de qualidade: sem ferimentos, podridão, dano por praga.
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 5,10

Item: 06
Descrição: Caqui (consumo de março a maio). Variedade rama 
forte, formato achatado, coloração da casca vermelha e da polpa 
amarelo pardo, polpa mole. Grupo variável. Medida menor que 6 cm 
de diâmetro. Caixa contendo de 12 a 14 frutos. Padrão mínimo de 
qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo e passado.
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 5,18

Item: 07
Descrição: Goiaba vermelha. Formato arrendado, coloração da casca 
verde a amarelada, textura da casca levemente rugosa coloração da 
polpa branca. Medida de 60 a 70 mm de diâmetro / unidade, (peso 
médio 90 g). Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, 
imaturo, passado, defeito de casca grave, podridão, dano por praga. 
Unidade: KG
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Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 7,60

Item: 08
Descrição: Kiwi nacional. Variedade hayward ou monty, formato 
oblongo, casca esverdeada, polpa de cor verde. Medida de 100 g/
un. padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo 
e murcho. 
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 14,22

Item: 09
Descrição: Laranja lima. Variedade laranja lima, formato esférico, 
casca verde - alaranjado, polpa laranja e textura levemente lisa, 
umbigo ausente. Medida 70 mm de diâmetro. Deverá ser entregue 
em sacos de 20 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, 
ferimento, imaturo, murcho, dano por praga.
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 4,60

Item: 10
Descrição: Laranja pera. Variedade laranja pera rio, formato esférico, 
casca laranja - alaranjado, polpa laranja e textura casca lisa, umbigo 
ausente. Medida 70 mm de diâmetro. Deverá ser entrega em sacos 
de 20 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, 
imaturo, murcho, dano por praga.
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 4,50

Item: 11
Descrição: Limão. Variedade tahiti, formato arredondado, coloração 
da casca verde, coloração da polpa verde - esbranquiçada, textura 
da casca lisa a ligeiramente rugoso, semente ausente, suculência 
alta, espessura da casca média, acidez média. medida maior que 60 
de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, 
seco, passado, oleocelose (mancha). 
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 4,99

Item: 12
Descrição: Maçã nacional. Tipo fuji ou gala. Coloração da casca 
vermelha com estrias ou liso, coloração da polpa amarelo - clara ou 
branco - creme. Medida da unidade de 100 a 120 g. caixa contendo: 
175 a 180 frutos e pesando 18 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem 
podridão, ferimento, amassado e defeito de polpa.
Unidade: 
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 

Item: 13
Descrição: Mamão. Variedade formosa comprido, formato do fruto 
piriforme alongado e ponta arredondada, sulcos na casca intermediário, 
coloração da casca amarelo - alaranjada e polpa alaranjada. Medida 
por unidade de 0,75 a 1,35 kg. peso líquido da caixa: 13 kg. Padrão 
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, defeito de polpa e 
imaturo. 
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 6,74

Item: 14
Descrição: Manga. Variedade palmer, formato elíptico, casca verde 

- arroxeada (quando verde) e vermelho - escura (quando madura), 
coloração da polpa amarelo, teor de fibra baixo. Medida por unidade: 
de 500 a 650 g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, 
podridão, deformação de casca grave, imaturo, mancha de látex e 
defeito de polpa. 
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 6,48

Item: 
Descrição: 
Unidade: 
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 

Item: 15
Descrição: Melancia. Tipo comum, coloração de fundo verde-claro 
ou verde-escuro, coloração da polpa vermelha, sementes presente ou 
ausente; listras fina, grossa ou ausente. Medida por unidade: 9 kg. 
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo, oco 
amassado, virose, casca queimado do sol, alteração da polpa, cascuda 
e ausência de pedúnculo.
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 3,21

Item: 16
Descrição: Melão. Variedades amarelo, nomes: comuns amarelo, 
comum, espanhol amarelo; textura da casca pouco rugosa a rugosa, 
coloração da casca amarela, variando entre amarelo-esverdeada e 
amarelo - intensa, coloração da polpa branco - esverdeada a creme, 
formato ovalado a elíptico. Medida por fruto: maior que 1,9 kg. Padrão 
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, passado e imaturo. 
Unidade: UN
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 6,75

Item: 17
Descrição: Morango (consumo somente de junho a outubro). 
Variedade oso grande, textura firme e sabor doce. Embalagem em 
cumbucas plásticas c/ 250 g, embaladas em caixa de papelão com 4 
cumbucas(1,0 kg). Medida por fruto: maior que 35 mm de diâmetro. 
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, passado, 
ausência de cálice e imaturo. 
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 18,50

Item: 18
Descrição: Pera. Variedade williams, formato oblongo - obtuso - 
piriforme, coloração da casca amarela, verde amarelada e da polpa 
branca; origem europeia. Medida: menor que 150 g por unidade. 
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento, manchado, 
murcho e defeito de polpa. 
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 9,50

Item: 19
Descrição: Pêssego (consumo somente em dezembro). Variedade: 
dourado, e grupo nacional; formato ovalado, bico evidente, coloração 
de fundo amarela e polpa amarela, cobrimento de vermelho: manchas, 
caroço solto. Peso: 65 até 75 g. Padrão mínimo de qualidade: sem 
podridão, ferimento, murcho, defeito de polpa e passado.
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
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Valor Unitário: R$ 7,00

Item: 20
Descrição: Tangerina (consumo somente de maio a julho). Variedade 
ponkan, formato arredondado com achatamento nos polos, com 
muita semente, casca fina e solta, albedo espesso, coloração da casca 
laranja e polpa laranja, sabor doce-acidulado. Medida: 70 até 80 mm 
de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, passado, 
imaturo, dano por praga e ferimento. 
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 3,96

Item: 21
Descrição: Uva (consumo somente em dezembro). Variedade: niágara, 
origem americana ou rústica, formato arredondado, tamanho pequeno, 
coloração da casca roxo - escura e da polpa roxo - violácea, semente 
presente. Medida: maior que 300 g o cacho e peso da caixa com 5 kg. 
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, passado, imaturo, solta, 
ferimento e degrana grave. 
Unidade: KG
Marca: Ceagesp
Valor Unitário: R$ 10,55

PROCESSO N.º 19.393/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 
farmacológico destinado a atendimento de determinação judicial sem 
indicação de marca, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 543/2020
Empresa: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 06
Descrição: Levetiracetam 100 mg/ml solução oral
Unidade: FR
Marca: Keppra
Valor Unitário: R$ 74,830

PROCESSO N.º 4.262/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de carnes e outros 
gêneros alimentícios para consumo dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 544/2020
Empresa: BELAMESA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS 
EM GERAL EIREILI EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 02
Descrição: Carne de frango moída. Descrição do objeto: carne de 
frango, contendo: filé de peito e filé de sobrecoxa de aves sadias, 
abatidos sob inspeções veterinárias, manipulada em condições 
higiênicas satisfatórias. Deverá ser transportada em condições que 
preservem tanto as características do alimento, como também, a 
qualidade do mesmo quanto às suas características físico-químicas, 
microbiológicas e microscópicas. Características do produto: durante 

o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos 
excessos, de gordura ter máximo de 3%. A carne deverá apresentar-
se livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. 
Deverá ser moída, acrescido de temperos/especiarias naturais (cebola, 
salsa, cebolinha, alho, orégano, etc) e submetida a processo de 
congelamento IQF. Características sensoriais: aspecto: próprio da 
espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Tipo de corte: 
característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5 
de 8/11/88. Característica físico-químicas: deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente. Características microbiológicas: 
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC 
nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS. Características macroscópicas e 
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução 
RDC nº 175 de 08/07/2003 ANVISA. Prazo de validade: o produto 
deve ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de 
fabricação. Embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, 
sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e 
resistente, atóxica, resistente, termossoldada, peso líquido de 1(um) a 
2 (dois) quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, 
resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, lacrada 
com fita gomada identificada com o nome da empresa e fita de 
arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg. 
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Selecta Foods
Valor Unitário: R$ 17,20

Lote: 07
Descrição: Filé de merluza do alasca em pedaços, Ingredientes: 
filé de peixe em tamanho padronizado, cortado em pedaços de 40 a 
50 gramas, com cor natural de sua própria espécie, sem pele, sem 
gordura e sem espinhos, congelado em processo IQF. Características 
organolépticas: aspecto: próprio; cor: própria; sabor (cozido): 
característico; odor (cozido): característico. Característica físico-
químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação 
vigente. Características microbiológica: serão adotados os critérios 
e padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, 
ANVISA/MS, características microscópicas: ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Verificação da presença dos elementos histológicos 
dos ingredientes que compõem o produto. Prazo de validade: 12 
meses. Embalagem primária: embalagem com cryovac, plástica, 
flexível, atóxica, resistente, transparente, com unidade de peso de 1 
a 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão atóxica, firme, com 
toda descrição necessária para manter a qualidade e armazenamento 
do produto lacradas contendo de 10 a 16 kg. Rotulagem: o produto 
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 22,93

Lote: 09
Descrição: Filé de tilápia. Ingredientes: filé de peixe (tilápia) em 
tamanho padronizado, cortado em filé em estado integro, com cor 
natural de sua própria espécie, sem pele, sem gordura, sem espinhos, 
congelado em processo IQF. Características organolépticas: aspecto: 
próprio; cor: própria; sabor (cozido): característico; odor (cozido): 
característico. Característica físico-químicas: deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente. Características microbiológica: 
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC 
nº. 12, de 02/01/01, ANVISA/MS, características microscópicas: 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Verificação da presença dos 
elementos histológicos dos ingredientes que compõem o produto. 
Prazo de validade: 12 meses. Embalagem primária: embalagem 
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com cryovac, plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente, 
com unidade de peso de 1 a 2 kg. Embalagem secundária: caixa de 
papelão atóxica, firme, com toda descrição necessária para manter 
a qualidade e armazenamento do produto lacradas contendo de 10 a 
16 kg. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 34,50

Lote: 13
Descrição: Pedaços de peixe congelado, temperados e empanados. 
Descrição do produto: pedaços selecionados de peixes, adicionados 
de temperos, empanados e congelados. Características do produto: 
carne de pescado (filé de merluza), sadios, moídos e homogeneizados 
acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem 
o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de 
cerveja, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes 
de cabeça, vísceras e cartilagens além de sustâncias químicas. Cada 
unidade do produto empanado deverá pesar aproximadamente entre 
25 a 30 gramas em formatos com temas e/ou figuras como peixes, 
cavalos marinhos, etc. Valores nutricionais mínimos por 100 g: vct: 
170 kcal, prot: 12 g, gord. máx de: 6 g, ch máx de: 16 g. O teor de 
sódio: deverá estar de acordo com a legislação vigente. Características 
organolépticas: próprias do produto. Não amolecido e nem pegajoso. 
Características microscópicas e macroscópicas: serão adotados os 
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 - 
ANVISA. Características microbiológicas: serão adotados os critérios 
estabelecidos pela resolução RDC nº 12 e 02/01/2001 para padrões 
microbiológicos. Embalagem primária: sacos de polietileno de alta 
densidade, próprio para o armazenamento do produto, com capacidade 
para até 2,5 quilos. Embalagem secundária: caixas de papelão 
ondulado, lacrado com fita transparente e devidamente etiquetada, 
com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 04 (quatro) 
meses, a partir da data de fabricação. Rotulagem: o produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Magic Fish
Valor Unitário: R$ 18,20

COTA RESERVADA

Lote: 26
Descrição: Filé de merluza do alasca em pedaços. Ingredientes: 
filé de peixe em tamanho padronizado, cortado em pedaços de 40 a 
50 gramas, com cor natural de sua própria espécie, sem pele, sem 
gordura e sem espinhos, congelado em processo IQF. Características 
organolépticas: aspecto: próprio; cor: própria; sabor (cozido): 
característico; odor (cozido): característico. Característica físico-
químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação 
vigente. Características microbiológica: serão adotados os critérios 
e padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, 
ANVISA/MS, características microscópicas: ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Verificação da presença dos elementos histológicos 
dos ingredientes que compõem o produto. Prazo de validade: 12 
meses. Embalagem primária: embalagem com cryovac, plástica, 
flexível, atóxica, resistente, transparente, com unidade de peso de 1 
a 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão atóxica, firme, com 
toda descrição necessária para manter a qualidade e armazenamento 
do produto lacradas contendo de 10 a 16 kg. Rotulagem: o produto 
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 22,93

Ata de Registro de Preços n.º 545/2020

Empresa: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 15
Descrição: Polpa de frutas congelada. Ingredientes básicos: polpa 
de fruta, diversos sabores (abacaxi, abacaxi com hortelã, frutas 
vermelhas, graviola, manga, morango maracujá e pitanga) congelada 
e sem adição de água. Embalagem primária: sacos de polietileno 
leitoso, contendo de 100 g a 1 (um) quilo. Embalagem secundária: 
caixa de papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para 
até 10 (dez) quilos. Validade: mínima de 2 (dois) meses.
Unidade: KG
Marca: De Marchi
Valor Unitário: R$ 17,00

COTA RESERVADA

Lote: 34
Descrição: Polpa de frutas congelada. Ingredientes básicos: polpa 
de fruta, diversos sabores (abacaxi, abacaxi com hortelã, frutas 
vermelhas, graviola, manga, morango maracujá e pitanga) congelada 
e sem adição de água. Embalagem primária: sacos de polietileno 
leitoso, contendo de 100 g a 1 (um) quilo. Embalagem secundária: 
caixa de papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para 
até 10 (dez) quilos. Validade: mínima de 2 (dois) meses.
Unidade: KG
Marca: De Marchi
Valor Unitário: R$ 17,00

Ata de Registro de Preços n.º 546/2020
Empresa: DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 11
Descrição: Lasanha à bolonhesa institucional. Ingredientes básicos: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina 
moída, molho de tomate, ovo, presunto, queijo mussarela, óleo de 
soja, leite em pó, corantes naturais. Valores nutricionais mínimos 
por 100 (cem) gramas do produto: proteína: 12 g. gorduras totais 
máx: 8 g e ch máx. de 35 g. Prazo de validade: o produto deverá ter 
validade de 3 meses, sob temperatura de -12°c (doze graus negativos). 
Embalagem primária: bandeja de lasanha, pesando, no mínimo, 5 kg, 
embalados em plástico próprio para alimentos, lacradas. Embalagem 
secundária: caixa de papelão com capacidade para 2 bandejas de 
lasanha. Rotulagem: deverá estar de acordo com a regulamentação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Livenza
Valor Unitário: R$ 28,35

Lote: 12
Descrição: Nhoque de mandioquinha. Ingredientes básicos: farinha 
de trigo, margarina, ovo, sal, água e conservante. Valores nutricionais 
mínimos por porção de 100 g: carboidratos: 40 g, proteína: 4,0 g, fibra: 
1 g, gordura máx de: 4g. Embalagem primária: saco de polietileno 
atóxico, à vácuo, com capacidade para 1 (um) kg. Embalagem 
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, 
transporte e armazenamento, com capacidade para 10 kg. Validade: 
mínima de 60 dias.
Unidade: KG
Marca: Livenza
Valor Unitário: R$ 23,43

COTA RESERVADA
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Lote: 11
Descrição: Lasanha à bolonhesa institucional. Ingredientes básicos: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina 
moída, molho de tomate, ovo, presunto, queijo mussarela, óleo de 
soja, leite em pó, corantes naturais. Valores nutricionais mínimos 
por 100 (cem) gramas do produto: proteína: 12 g. gorduras totais 
máx: 8 g e ch máx. de 35 g. Prazo de validade: o produto deverá ter 
validade de 3 meses, sob temperatura de -12°c (doze graus negativos). 
Embalagem primária: bandeja de lasanha, pesando, no mínimo, 5 kg, 
embalados em plástico próprio para alimentos, lacradas. Embalagem 
secundária: caixa de papelão com capacidade para 2 bandejas de 
lasanha. Rotulagem: deverá estar de acordo com a regulamentação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Livenza
Valor Unitário: R$ 28,35

Lote: 12
Descrição: Nhoque de mandioquinha. Ingredientes básicos: farinha 
de trigo, margarina, ovo, sal, água e conservante. Valores nutricionais 
mínimos por porção de 100 g: carboidratos: 40 g, proteína: 4,0 g, fibra: 
1 g, gordura máx de: 4g. Embalagem primária: saco de polietileno 
atóxico, à vácuo, com capacidade para 1 (um) kg. Embalagem 
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, 
transporte e armazenamento, com capacidade para 10 kg. Validade: 
mínima de 60 dias.
Unidade: KG
Marca: Livenza
Valor Unitário: R$ 23,43

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 41
Descrição: Salsicha mista tipo hot dog. Descrição do produto: 
produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma 
ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de 
aves), adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), 
embutido em envoltório natural ou artificial, ou ainda por processo 
de extrusão, submetido a processo térmico adequado. Será tolerada 
a adição de pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes 
naturais. a salsicha deverá ser congelada e armazenada à temperatura 
de -18°c (dezoito graus negativos) ou inferior, e transportada em 
condições que se preservem a qualidade e as características do 
produto congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação 
vigente. Características do produto: a salsicha deverá ser preparada 
com carnes e toucinhos em perfeito estado e conservação, não sendo 
permitida a substituição de toucinho por gorduras bovinas e nem o 
emprego de carnes e gorduras provenientes de animais equinos, 
caninos, felinos nem tecidos inferiores, tais como pele e cartilagens 
(constar no laudo). a porcentagem de água ou gelo não deverá 
ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. o produto não deverá 
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes 
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação 
pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, 
pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso de cada 
salsicha deverá ser de em média 50 g. Características sensoriais: 
aspecto: próprio. Cor: própria, rosada, sem manchas pardacentas ou 
esverdeadas. Odor/textura: próprio. Características físico-químicas: 
amido: máximo de 2% p/p. Umidade: máximo de 65% p/p. Gordura: 
máximo de 20% p/p. Proteína: mínimo 12% p/p. Cloreto de sódio: 
máximo de 2% p/p. Características microbiológicas e microscópicas: 
o produto não deverá conter materiais estranhos ao processo de 
industrialização, deverá estar isento de sujidades, parasitos e larvas, 
devendo seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos na 
resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 - ANVISA/MS. Características 

toxicológicas: nitrito: máximo de 0,015/100g - expresso em nitrito de 
sódio (cítrico). Nitrato: máximo de 0,030g/100g - expresso em nitrato 
de sódio (cítrico). Prazo de validade: o produto deverá ter validade 
mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de fabricação. 
Embalagem primária: à vácuo, termo formada, atóxica, transparente 
e lacrada, resistente ao transporte e armazenamento, com capacidade 
para até 3 a 5 quilos por embalagem. Embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçada, lacrada com fita adesiva, resistente ao transporte 
e armazenamento adequado, garantindo a integridade do produto, 
com capacidade para até 12 a 15 quilos. Será considerada imprópria e 
será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada que exponha o 
produto à contaminação e/ou deterioração. Rotulagem: deve estar de 
acordo com a regulamentação vigente.
Unidade: KG
Marca: Seara
Valor Unitário: R$ 9,99

Ata de Registro de Preços n.º 547/2020
Empresa: ETUS ALIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
CARNES.

COTA PRINCIPAL

Lote: 16
Descrição: Queijo prato fatiado. Descrição do produto: queijo tipo 
prato fatiado, coloração amarela, sabor suave, de massa prensada e 
macio. Ingredientes básicos: leite pasteurizado. Fermento lácteo, sal, 
cloreto de cálcio, coagulante e corante natural. Valores nutricionais por 
30 g do produto: vct mín.: 110 g, prot. mín.: 6 g, gordura total máx .: 11 
g e sódio máx.: 120 mg. Validade: mínima de 02 meses. Embalagem 
primária: a vácuo, tipo cryovac, termoformada, transparente, atóxica 
com capacidade de 0,5 g a 1 kg, com 20 a 25 g por fatia. O produto 
deverá estar de acordo com os padrões microbiológicos estabelecidos 
pela resolução RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA. Embalagem 
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, 
transporte e armazenamento, capacidade de até 10 kg. A rotulagem 
deverá seguir a lei vigente.
Unidade: KG
Marca: Keko
Valor Unitário: R$ 29,18

Lote: 17
Descrição: Queijo tipo mussarela fatiada. Características gerais: 
entende-se por queijo tipo mussarela, o queijo obtido pela filagem da 
massa acidificada (produto intermediário obtido por coagulação do 
leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas) 
completada ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. Esse 
queijo deverá ter o teor de umidade de no máximo 55% e matéria gorda 
de no mínimo 35%, sendo considerado como queijo de alta umidade 
e semi - gordo; de consistência semi - dura, segundo o conteúdo de 
umidade, matéria gorda e o grau de maturação. de textura compacta, 
eventualmente poderá apresentar aberturas mecânicas, não possuindo 
crosta ou olhaduras. deve apresentar coloração branca à levemente 
amarelada uniforme. O sabor e odor lácteo são pouco desenvolvidos. 
deverá ser fatiada com 15 a 20 g por fatia. O produto deverá estar de 
acordo com os padrões microbiológicos estabelecidos pela resolução 
RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA. O produto deverá ser de primeira 
qualidade. Composição básica: leite pasteurizado, fermento lácteo, 
cloreto de cálcio, coalho e sal. Valores nutricionais mínimos por 100g 
de produto: Gordura total: 24g prot: 26g. Validade: mínima de 02 
meses. Embalagem primária: a vácuo, tipo cryovac, termoformada, 
transparente, atóxica com capacidade de 0,5 g a 1,5 kg, com 17 a 
20 g por fatia. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, 
resistente ao impacto, transporte e armazenamento, capacidade de até 
10 kg. A rotulagem deverá seguir a lei vigente.
Unidade: KG
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Marca: Puralat
Valor Unitário: R$ 25,30

Lote: 19
Descrição: Requeijão cremoso. Ingredientes básicos: leite, creme 
de leite, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, estabilizantes e 
conservantes. não poderá conter amido na composição. Valores 
nutricionais mínimos por 30 g: c.h. -0,7 g, prot. - 3,0 g, gordura 
total: 6 g. Embalagem primária: copo composto por polipropileno 
translúcido, tampa de alumínio e tampa composta por polipropileno, 
com capacidade para até 250 g. Embalagem secundária: caixa de 
papelão, reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 24 
unidades. Deverá ter validade mínima de 60 dias a partir da data de 
fabricação.
Unidade: KG
Marca: Soffice
Valor Unitário: R$ 20,05

COTA RESERVADA

Lote: 16
Descrição: Queijo prato fatiado. Descrição do produto: queijo tipo 
prato fatiado, coloração amarela, sabor suave, de massa prensada e 
macio. Ingredientes básicos: leite pasteurizado. Fermento lácteo, sal, 
cloreto de cálcio, coagulante e corante natural. Valores nutricionais por 
30 g do produto: vct mín.: 110 g, prot. mín.: 6 g, gordura total máx .: 11 
g e sódio máx.: 120 mg. Validade: mínima de 02 meses. Embalagem 
primária: a vácuo, tipo cryovac, termoformada, transparente, atóxica 
com capacidade de 0,5 g a 1 kg, com 20 a 25 g por fatia. O produto 
deverá estar de acordo com os padrões microbiológicos estabelecidos 
pela resolução RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA. Embalagem 
secundária: caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto, 
transporte e armazenamento, capacidade de até 10 kg. A rotulagem 
deverá seguir a lei vigente.
Unidade: KG
Marca: Keko
Valor Unitário: R$ 29,18

Lote: 17
Descrição: Queijo tipo mussarela fatiada. Características gerais: 
entende-se por queijo tipo mussarela, o queijo obtido pela filagem da 
massa acidificada (produto intermediário obtido por coagulação do 
leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas) 
completada ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. Esse 
queijo deverá ter o teor de umidade de no máximo 55% e matéria gorda 
de no mínimo 35%, sendo considerado como queijo de alta umidade 
e semi - gordo; de consistência semi - dura, segundo o conteúdo de 
umidade, matéria gorda e o grau de maturação. de textura compacta, 
eventualmente poderá apresentar aberturas mecânicas, não possuindo 
crosta ou olhaduras. deve apresentar coloração branca à levemente 
amarelada uniforme. O sabor e odor lácteo são pouco desenvolvidos. 
deverá ser fatiada com 15 a 20 g por fatia. O produto deverá estar de 
acordo com os padrões microbiológicos estabelecidos pela resolução 
RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA. O produto deverá ser de primeira 
qualidade. Composição básica: leite pasteurizado, fermento lácteo, 
cloreto de cálcio, coalho e sal. Valores nutricionais mínimos por 100g 
de produto: Gordura total: 24g prot: 26g. Validade: mínima de 02 
meses. Embalagem primária: a vácuo, tipo cryovac, termoformada, 
transparente, atóxica com capacidade de 0,5 g a 1,5 kg, com 17 a 
20 g por fatia. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, 
resistente ao impacto, transporte e armazenamento, capacidade de até 
10 kg. A rotulagem deverá seguir a lei vigente.
Unidade: KG
Marca: Puralat
Valor Unitário: R$ 25,30

Lote: 19
Descrição: Requeijão cremoso. Ingredientes básicos: leite, creme 
de leite, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, estabilizantes e 
conservantes. não poderá conter amido na composição. Valores 
nutricionais mínimos por 30 g: c.h. -0,7 g, prot. - 3,0 g, gordura 
total: 6 g. Embalagem primária: copo composto por polipropileno 
translúcido, tampa de alumínio e tampa composta por polipropileno, 
com capacidade para até 250 g. Embalagem secundária: caixa de 
papelão, reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 24 
unidades. Deverá ter validade mínima de 60 dias a partir da data de 
fabricação.
Unidade: KG
Marca: Soffice
Valor Unitário: R$ 20,05

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 40
Descrição: Peito de frango em cubos congelado. Descrição do 
produto: carne de frango limpa, peito em cubos, sem as respectivas 
peles e ossos e cartilagens. Manipulada em condições higiênicas 
adequadas, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção 
veterinária. A carne de frango deverá ser congelado à temperatura de 
18 (dezoito) º c e transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também a qualidade do 
mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e 
microscópicas. Características do produto: a carne de peito de frango 
deverá apresentar-se livre de parasitos e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 
Deverá ser cortada em cubos e submetida a processo de congelamento 
IQF. Características sensoriais: próprias do produto. Características 
microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões estabelecidos 
na resolução RDC nº 12, de 02/01/01, ANVISA/MS. Características 
macroscópicas e microbiológicas: serão adotados os padrões 
estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 - ANVISA. 
Validade: o produto deve ter validade mínima de 10 meses, a partir da 
data de fabricação. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, 
leitoso ou transparente e resistente ao transporte e armazenamento, 
grampeado mecanicamente ou termossoldado com capacidade de 
1,0 (um quilo), contendo apenas 1 (um) tipo de corte. Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às 
condições de estocagem, lacrada com fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma, com capacidade para até 15 (quinze) 
quilos, contendo apenas 1 (um) tipo de corte. obs: será considerada 
imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada 
que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não 
permita o perfeito armazenamento. Rotulagem: o produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Selecta Food
Valor Unitário: R$ 14,90

Ata de Registro de Preços n.º 548/2020
Empresa: FRIGORIFICO E ENTREPOSTO DE CARNES J & F 
EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01
Descrição: Carne bovino em cortes. Descrição do objeto: carne 
proveniente de machos de espécie bovina (traseiro) sem osso, 
sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto 
traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, 
congelada, aparada extra - limpa, apresentada no corte: patinho e 
coxão mole. Características do produto: durante o processamento 
deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura 
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máxima de 5%,cartilagem e máx. 3% de aponevroses). a carne bovina 
corte patinho/ coxão mole, deverá apresentar-se livre de parasitos, 
sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração. deverá ser cortada em tiras ou 
cubos e submetida a processo de congelamento IQF. Características 
sensoriais: aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. 
Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. 
Odor: próprio. Tipo de corte: característico da peça conforme o padrão 
descrito na portaria nº 5 de 8/11/88. Característica físico-químicas 
deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação vigente. 
Características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões 
estabelecidos na resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS. 
Características macroscópicas e microscópicas: serão adotados os 
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 - 
ANVISA. Prazo de validade: o produto deve ter prazo de validade 
mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação. Embalagem 
primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem 
furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente, termossoldada, 
peso líquido de 1(um) a 2 (dois) quilos. Embalagem secundária: caixa 
de papelão reforçado, contendo até 20 quilos. Rotulagem: o produto 
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Patriotta Foods
Valor Unitário: R$ 32,44

Lote: 08
Descrição: Filé de sobrecoxa de frango em tiras. Características 
do produto: pedaços de filé de sobrecoxa s/osso e s/ pele, cortado 
em tiras, congelado pelo sistema de congelamento individual 
(IQF). Característica organolépticas: textura: característica; cor: 
característica; sabor: característico, odor: característico. Característica 
físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação 
vigente. Características microbiológicas: serão adotados os critérios e 
padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, ANVISA, 
em seu anexo i, em 10/01/01. Características microscópicas: ausência 
de sujidades, parasitos e larvas. Verificação da presença dos elementos 
histológicos dos ingredientes que compõem o produto. (contendo 
temperos naturais e ervas). Prazo de validade: mínimo de 12 meses. 
Embalagem primária: sacos plásticos contendo 1 a 2 kg. Embalagem 
secundária em caixas de papelão reforçadas etiquetadas e tampadas 
contendo de 10 a 16 quilos. otulagem: deverá estar de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Patriotta Foods
Valor Unitário: R$ 14,00

COTA RESERVADA

Lote: 20
Descrição: Carne bovino em cortes. Descrição do objeto: carne 
proveniente de machos de espécie bovina (traseiro) sem osso, 
sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto 
traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, 
congelada, aparada extra - limpa, apresentada no corte: patinho e 
coxão mole. Características do produto: durante o processamento 
deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura 
máxima de 5%,cartilagem e máx. 3% de aponevroses). a carne bovina 
corte patinho/ coxão mole, deverá apresentar-se livre de parasitos, 
sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração. deverá ser cortada em tiras ou 
cubos e submetida a processo de congelamento IQF. Características 
sensoriais: aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. 
Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. 
Odor: próprio. Tipo de corte: característico da peça conforme o padrão 
descrito na portaria nº 5 de 8/11/88. Característica físico-químicas 
deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação vigente. 

Características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões 
estabelecidos na resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS. 
Características macroscópicas e microscópicas: serão adotados os 
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 - 
ANVISA. Prazo de validade: o produto deve ter prazo de validade 
mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação. Embalagem 
primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem 
furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente, termossoldada, 
peso líquido de 1(um) a 2 (dois) quilos. Embalagem secundária: caixa 
de papelão reforçado, contendo até 20 quilos. Rotulagem: o produto 
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Patriotta Foods
Valor Unitário: R$ 32,44

Lote: 22
Descrição: Carne moída de patinho. Descrição do objeto: carne 
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob 
inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada 
em condições higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada 
e apresentada no corte: patinho. O patinho é o corte constituído das 
massas musculares da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. 
O corte é obtido pela liberação, à faca, da carne que se encontra junto 
à face anterior do fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão 
mole e da retirada da rótula. Deverá ser transportada em condições 
que preservem tanto as características do alimento, como também, a 
qualidade do mesmo quanto às suas características físico-químicas, 
microbiológicas e microscópicas. Características do produto: durante 
o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos 
excessos, de gordura ter máximo de 5% e máx. 3% de aponevroses e 
cartilagem). A carne bovina corte patinho, deverá apresentar-se livre 
de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Deverá ser 
moída e submetida a processo de congelamento IQF. Características 
sensoriais: aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. 
Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. 
Odor: próprio. Tipo de corte: característico da peça conforme o padrão 
descrito na portaria nº 5 de 8/11/88. Característica físico-químicas: 
deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação vigente. 
Características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões 
estabelecidos na resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS. 
Características macroscópicas e microscópicas: serão adotados os 
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 
ANVISA. Prazo de validade: o produto deve ter prazo de validade 
mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação. Embalagem: 
embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na 
superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente, 
termossoldada, peso líquido de 1(um) a 2 (dois) quilos. Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e 
às condições de estocagem congelada, lacrada com fita gomada 
identificada com o nome da empresa e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg. obs: será recusada 
a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/
ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do 
produto. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Patriotta Foods
Valor Unitário: R$ 29,98

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 39
Descrição: Lagarto de carne bovina congelada. Descrição do objeto: 
carne proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos 
sob prévia inspeção veterinária, procedente de quarto traseiro, 
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manipulada em condições higiênicas satisfatórias, congelada, aparada 
e apresentada no corte lagarto. O lagarto é o corte constituído na massa 
muscular localizada entre o coxão - duro e o coxão - mole. O corte é 
obtido pela liberação à faca, das massas musculares aderidas ao coxão 
- mole, coxão - duro e músculo - mole. Características do produto: 
durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação 
do excesso de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deverá 
apresentar no máximo 7% de gordura, máximo de 3% de aponevroses 
e ser isento de cartilagens. A carne bovina congelada no corte lagarto 
deverá apresentar-se livre de parasitas, sujidade, larva e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração. O produto deverá ser congelado á temperatura de -18 ºc 
(dezoito graus negativos) ou inferior e transportada em condições 
que preservem tanto as características do alimento congelado, como 
também a qualidade do mesmo quanto às características físico-
químicas, microbiológicas e microscópicas especificadas nos subitens 
deste. o produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, 
em especial: a resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 ANVISA/
MS resolução RDC nº 12 de 02/01/2001 ANVISA/MS, portaria nº 
1002/1004 de 11/12/1998 SVS/MS; portaria nº 6 CVS/99; portaria 
nº 368 de 04/09/97 do MAA; portaria nº5 de 08/11/88. Toda a carne 
usada para elaboração do produto deverá ter sido submetida aos 
processos de inspeção prescritos no riispoa, segundo decreto nº 
30.691, de 29/03/52. o produto deverá estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentos (nt3) do decreto estadual nº 12.436 de 20/10/78. 
Características sensoriais: aspecto: próprio, não amolecido e nem 
pegajoso. Cor: própria, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. 
Sabor: próprio. Odor: próprio. O tipo de corte deverá ser característico 
da peça, conforme padrão descrito pela portaria nº 5 de 08/11/88, 
sipa/dipoa. Característica físico-químicas: deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente características. Características 
microbiológicas: seguir os padrões microbiológicos estabelecidos 
pela resolução RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. Características 
macroscópicas e microscópicas: o produto não deverá conter 
materiais estranhos ao processo de industrialização, e deverá seguir 
os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela resolução RDC 
nº 175 de 08 de julho de 2003, ANVISA/MS. Prazo de validade: 
o produto deverá ter validade mínima de 12 (doze) meses a partir 
da data de fabricação. Embalagem primária: o produto deverá estar 
congelado, em embalagem atóxica, á vácuo ou cryovac, lacrada, 
contendo peso líquido de 1 a 2 quilos. Embalagem secundária: 
caixa de papelão ondulado resistente ao impacto e às condições de 
estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva ou 
similar, garantindo a integridade do produto durante todo seu período 
de validade e contendo de 10 (dez) a 20 (vinte) quilos por embalagem. 
Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa 
ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração. Rotulagem: deverá estar de acordo com o regulamento 
vigente. 
Unidade: KG
Marca: Frigomeat
Valor Unitário: R$ 31,92

Ata de Registro de Preços n.º 549/2020
Empresa: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL - EIRELI - EPP.

COTA PRINCIPAL

Lote: 03
Descrição: Carne moída de patinho. Descrição do objeto: carne 
proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob 
inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada 
em condições higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada 
e apresentada no corte: patinho. O patinho é o corte constituído das 
massas musculares da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. 

O corte é obtido pela liberação, à faca, da carne que se encontra junto 
à face anterior do fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão 
mole e da retirada da rótula. Deverá ser transportada em condições 
que preservem tanto as características do alimento, como também, a 
qualidade do mesmo quanto às suas características físico-químicas, 
microbiológicas e microscópicas. Características do produto: durante 
o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos 
excessos, de gordura ter máximo de 5% e máx. 3% de aponevroses e 
cartilagem). A carne bovina corte patinho, deverá apresentar-se livre 
de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Deverá ser 
moída e submetida a processo de congelamento IQF. Características 
sensoriais: aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. 
Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. 
Odor: próprio. Tipo de corte: característico da peça conforme o padrão 
descrito na portaria nº 5 de 8/11/88. Característica físico-químicas: 
deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação vigente. 
Características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões 
estabelecidos na resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS. 
Características macroscópicas e microscópicas: serão adotados os 
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 
ANVISA. Prazo de validade: o produto deve ter prazo de validade 
mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação. Embalagem: 
embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na 
superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente, 
termossoldada, peso líquido de 1(um) a 2 (dois) quilos. Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e 
às condições de estocagem congelada, lacrada com fita gomada 
identificada com o nome da empresa e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg. obs: será recusada 
a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/
ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do 
produto. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Salgueiro
Valor Unitário: R$ 17,49

Lote: 14
Descrição: Peito de frango defumado. Descrição: peito de frango 
ou chester cozido e defumado. Ingredientes básicos: carne de ave, 
proteína de soja, fécula ou extrato de levedura, sal, açúcar ou xarope 
de glicose e aromatizante natural. Não deverá conter glúten. Valores 
nutricionais por 40 g do produto: vct mín: 30 kcal, prot. mín: 6 g, c.h. 
máx.: 2 g, gordura total máx.: 2 g, sódio máx. 450 mg. Temperatura 
de conservação e validade: embalagem primária fechada: manter o 
produto sob refrigeração de + 4 º c a + 8 º c, por no mín. 45 dias. 
Embalagem primária: plástica atóxica, termossoldada, à vácuo 
contendo 0,5 g a, 1 kg, pesando 20 a 25 g por fatia. Embalagem 
secundária: caixa de papelão com o logo impresso e etiqueta com os 
dados do produto. Quantidade acondicionada por caixa: até 10 quilos. 
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 30,20

COTA RESERVADA

Lote: 27
Descrição: Filé de sobrecoxa de frango em tiras. Características 
do produto: pedaços de filé de sobrecoxa s/ osso e s/ pele, cortado 
em tiras, congelado pelo sistema de congelamento individual 
(IQF). Característica organolépticas: textura: característica; cor: 
característica; sabor: característico, odor: característico. Característica 
físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação 
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vigente. Características microbiológicas: serão adotados os critérios e 
padrões estabelecidos na resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, ANVISA, 
em seu anexo i, em 10/01/01. Características microscópicas: ausência 
de sujidades, parasitos e larvas. Verificação da presença dos elementos 
histológicos dos ingredientes que compõem o produto. (contendo 
temperos naturais e ervas). Prazo de validade: mínimo de 12 meses. 
Embalagem primária: sacos plásticos contendo 1 a 2 kg. Embalagem 
secundária em caixas de papelão reforçadas etiquetadas e tampadas 
contendo de 10 a 16 quilos. Rotulagem: deverá estar de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Salgueiro
Valor Unitário: R$ 16,63

Lote: 14
Descrição: Peito de frango defumado. Descrição: peito de frango 
ou chester cozido e defumado. Ingredientes básicos: carne de ave, 
proteína de soja, fécula ou extrato de levedura, sal, açúcar ou xarope 
de glicose e aromatizante natural. Não deverá conter glúten. Valores 
nutricionais por 40 g do produto: vct mín: 30 kcal, prot. mín: 6 g, c.h. 
máx.: 2 g, gordura total máx.: 2 g, sódio máx. 450 mg. Temperatura 
de conservação e validade: embalagem primária fechada: manter o 
produto sob refrigeração de + 4 º c a + 8 º c, por no mín. 45 dias. 
Embalagem primária: plástica atóxica, termossoldada, à vácuo 
contendo 0,5 g a, 1 kg, pesando 20 a 25 g por fatia. Embalagem 
secundária: caixa de papelão com o logo impresso e etiqueta com os 
dados do produto. Quantidade acondicionada por caixa: até 10 quilos. 
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Prieto
Valor Unitário: R$ 30,20

Ata de Registro de Preços n.º 550/2020
Empresa: LGM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 18
Descrição: Quibe de carne bovina. Descrição do produto: carne bovina, 
água, gordura bovina, cebola, hortelã, pimenta síria, alho, proteína 
de soja, proteína animal de colágeno, sal, farinha de trigo integral, e 
eritorbato de sódio (antioxidante e316). contém glúten. Característica 
do produto: deverá apresentar-se ovalado, com coloração marrom 
clara, textura macia, odor e sabor característico. Características 
organolépticas: próprias do produto. Características macroscópicas 
e microscópicas; serão adotados os padrões estabelecidos pela 
resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 - ANVISA. Características 
microbiológicas: serão adotados os critérios estabelecidos pela 
resolução rdc nº 12 de 02/01/2001 para padrões microbiológicos. 2.4 
- valores mínimos por porção de 80 (oitenta) gramas: proteína: 9,0 g, 
gordura total máx de: 8 g, fibra alimentar: 1,0g, sódio (na) max. de: 
280 mg, carboidratos: 10 g, vct: 145 kcal. Embalagem primária: de 
polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna 
de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso 
líquido: 2 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão ondulada 
reforçada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o 
transporte e garantindo a integridade do produto durante seu período 
de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condições de 
armazenagem recomendados. acondicionamento na caixa: 02 pacotes 
de 2 kg por caixa de papelão. Peso líquido: 4 kg. 4 - prazo de validade: 
6 meses (180 dias) a contar da data de fabricação. 5 - rotulagem: o 
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e com 
o código de defesa do consumidor.
Unidade: KG

Marca: Friboi
Valor Unitário: R$ 15,00

COTA RESERVADA

Lote: 37
Descrição: Quibe de carne bovina. Descrição do produto: carne bovina, 
água, gordura bovina, cebola, hortelã, pimenta síria, alho, proteína 
de soja, proteína animal de colágeno, sal, farinha de trigo integral, e 
eritorbato de sódio (antioxidante e316). contém glúten. Característica 
do produto: deverá apresentar-se ovalado, com coloração marrom 
clara, textura macia, odor e sabor característico. Características 
organolépticas: próprias do produto. Características macroscópicas 
e microscópicas; serão adotados os padrões estabelecidos pela 
resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 - ANVISA. Características 
microbiológicas: serão adotados os critérios estabelecidos pela 
resolução rdc nº 12 de 02/01/2001 para padrões microbiológicos. 2.4 
- valores mínimos por porção de 80 (oitenta) gramas: proteína: 9,0 g, 
gordura total máx de: 8 g, fibra alimentar: 1,0g, sódio (na) max. de: 
280 mg, carboidratos: 10 g, vct: 145 kcal. Embalagem primária: de 
polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna 
de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso 
líquido: 2 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão ondulada 
reforçada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o 
transporte e garantindo a integridade do produto durante seu período 
de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condições de 
armazenagem recomendados. acondicionamento na caixa: 02 pacotes 
de 2 kg por caixa de papelão. Peso líquido: 4 kg. 4 - prazo de validade: 
6 meses (180 dias) a contar da data de fabricação. 5 - rotulagem: o 
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e com 
o código de defesa do consumidor.
Unidade: KG
Marca: Friboi
Valor Unitário: R$ 15,00

Ata de Registro de Preços n.º 551/2020
Empresa: PILAR ALIMENTOS EIRELI.

COTA RESERVADA

Lote: 21
Descrição: Carne de frango moída. Descrição do objeto: carne de 
frango, contendo: filé de peito e filé de sobrecoxa de aves sadias, 
abatidos sob inspeções veterinárias, manipulada em condições 
higiênicas satisfatórias. Deverá ser transportada em condições que 
preservem tanto as características do alimento, como também, a 
qualidade do mesmo quanto às suas características físico-químicas, 
microbiológicas e microscópicas. Características do produto: durante 
o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos 
excessos, de gordura ter máximo de 3%. A carne deverá apresentar-
se livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. 
Deverá ser moída, acrescido de temperos/especiarias naturais (cebola, 
salsa, cebolinha, alho, orégano, etc) e submetida a processo de 
congelamento IQF. Características sensoriais: aspecto: próprio da 
espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Tipo de corte: 
característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5 
de 8/11/88. Característica físico-químicas: deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente. Características microbiológicas: 
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC 
nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS. Características macroscópicas e 
microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução 
RDC nº 175 de 08/07/2003 ANVISA. Prazo de validade: o produto 
deve ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de 
fabricação. Embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, 
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sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e 
resistente, atóxica, resistente, termossoldada, peso líquido de 1(um) a 
2 (dois) quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, 
resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, lacrada 
com fita gomada identificada com o nome da empresa e fita de 
arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg. 
Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente.
Unidade: KG
Marca: Selecta foods
Valor Unitário: R$ 16,80

Lote: 28
Descrição: Filé de tilápia. Ingredientes: filé de peixe (tilápia) em 
tamanho padronizado, cortado em filé em estado integro, com cor 
natural de sua própria espécie, sem pele, sem gordura, sem espinhos, 
congelado em processo IQF. Características organolépticas: aspecto: 
próprio; cor: própria; sabor (cozido): característico; odor (cozido): 
característico. Característica físico-químicas: deverá seguir os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente. Características microbiológica: 
serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC 
nº. 12, de 02/01/01, ANVISA/MS, características microscópicas: 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Verificação da presença dos 
elementos histológicos dos ingredientes que compõem o produto. 
Prazo de validade: 12 meses. Embalagem primária: embalagem 
com cryovac, plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente, 
com unidade de peso de 1 a 2 kg. Embalagem secundária: caixa de 
papelão atóxica, firme, com toda descrição necessária para manter 
a qualidade e armazenamento do produto lacradas contendo de 10 a 
16 kg. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Fenix
Valor Unitário: R$ 34,20

Lote: 32
Descrição: Pedaços de peixe congelado, temperados e empanados. 
Descrição do produto: pedaços selecionados de peixes, adicionados 
de temperos, empanados e congelados. Características do produto: 
carne de pescado (filé de merluza), sadios, moídos e homogeneizados 
acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem 
o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de 
cerveja, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes 
de cabeça, vísceras e cartilagens além de sustâncias químicas. Cada 
unidade do produto empanado deverá pesar aproximadamente entre 
25 a 30 gramas em formatos com temas e/ou figuras como peixes, 
cavalos marinhos, etc. Valores nutricionais mínimos por 100 g: vct: 
170 kcal, prot: 12 g, gord. máx de: 6 g, ch máx de: 16 g. O teor de 
sódio: deverá estar de acordo com a legislação vigente. Características 
organolépticas: próprias do produto. não amolecido e nem pegajoso. 
Características microscópicas e macroscópicas: serão adotados os 
padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 - 
ANVISA. Características microbiológicas: serão adotados os critérios 
estabelecidos pela resolução RDC nº 12 e 02/01/2001 para padrões 
microbiológicos.. Embalagem primária: sacos de polietileno de alta 
densidade, próprio para o armazenamento do produto, com capacidade 
para até 2,5 quilos. Embalagem secundária: caixas de papelão 
ondulado, lacrado com fita transparente e devidamente etiquetada, 
com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 04 (quatro) 
meses, a partir da data de fabricação. Rotulagem: o produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente.
Unidade: KG
Marca: Magic fish
Valor Unitário: R$ 18,20

PROCESSO N.º 25.692/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2020

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para 
manutenção de bens imóveis e vias públicas e mobiliário urbano 
de concreto, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses. 
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Serviços.

Ata de Registro de Preços n.º 552/2020
Empresa: D.A. SANCHES CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

Lote: 02

Item: 02
Descrição: Caibro bruto 0,05 x 0,07 cm
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 13,87

Item: 03
Descrição: Caibro aparelhado 0,05 x 0,07 cm
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 13,87

Item: 04
Descrição: Ripa de eucalipto natural
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 3,96

Item: 05
Descrição: Ripa de pinus aparelhada
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 5,94

Item: 06
Descrição: Telha de fibro cimento 2,44 x 1,10 m
Unidade: UN
Marca: Confibra
Valor Unitário: R$ 42,20

Lote: 04

Item: 08
Descrição: Caibro bruto 0,05 x 0,07 cm
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 13,87

Item: 09
Descrição: Caibro aparelhado 0,05 x 0,07 cm
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 13,87

Item: 10
Descrição: Ripa de eucalipto natural
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 3,96

Item: 11
Descrição: Ripa de pinus aparelhada
Unidade: ML
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Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 5,94

Item: 12
Descrição: Telha de fibro cimento 2,44 x 1,10 m
Unidade: UN
Marca: Confibra
Valor Unitário: R$ 42,20

Lote: 07

Item: 26
Descrição: Viga de madeira bruta 0,06 x 0,30
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 74,25

Item: 27
Descrição: Viga de madeira aparelhada 0,06 x 0,30
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 76,10

Item: 28
Descrição: Viga de madeira bruta 0,06 x 0,20
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 54,68

Item: 29
Descrição: Viga de madeira aparelhada 0,06 x 0,20
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 59,83

Item: 30
Descrição: Viga de madeira bruta 0,06 x 0,15
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 44,55

Item: 31
Descrição: Viga de madeira aparelhada 0,06 x 0,15
Unidade: ML
Marca: Pinus
Valor Unitário: R$ 48,60

Ata de Registro de Preços n.º 553/2020
Empresa: DELTA INDUSTRA E COMERCIO DE MOBILIARIO 
URBANO EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Item: 01
Descrição: Banquinho de concreto quadrado para mesa
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 100,00

COTA RESERVADA

Lote: 03

Item: 07
Descrição: Banquinho de concreto quadrado para mesa

Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 100,00

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 05

Item: 13
Descrição: Mesa quadrada de concreto 90 x 90 x 5/1 m 
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 300,00

Item: 14
Descrição: Mesa redonda de concreto 90 x 5/1
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 252,90

Item: 15
Descrição: Banquinho de concreto redondo para mesa
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 65,00

Item: 16
Descrição: Banco de concreto com encosto 130 x 48 x 40 x 6/47
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 375,00

Item: 17
Descrição: Banco de concreto reto 150 x 42 x 6/47
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 285,00

Item: 18
Descrição: Banco de concreto ondulado 200 x 50 x 5/10
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 336,00

Item: 19
Descrição: Banco de concreto reto 200 x 50 x 7/47
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 307,00

Item: 20
Descrição: Banco de concreto reto 200 x 50 x 7/50
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 307,00

Item: 21
Descrição: Banco de concreto reto 150 x 50 x 6/50 pé bota
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 372,00

Item: 22
Descrição: Banco de concreto reto 150 x 50 x 6/20 pé reto
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 372,00
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Item: 23
Descrição: Mesa de concreto retangular 1,40 x 0,08 x 1,02
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 380,00

Item: 24
Descrição: Banco de concreto retangular 1,40 x 0,35 x 0,55
Unidade: UN
Marca: Goloni
Valor Unitário: R$ 324,00

PROCESSO N.º 32.696/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de caixas plásticas, 
destinadas ao uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/11/2021).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 554/2020
Empresa: CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 
PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI.

Lote: 01
Descrição: Caixa plástica com tampa e alça. Dimensões (axlxc). 
Externas: 250 x 440 x 605 mm. Internas: 245 x 395 x 485 mm. 
Capacidade: 46 litros. Cor: branca. Material: pp- polipropileno, pead- 
polietileno de alta densidade
Unidade: UN
Marca: Plasutil
Valor Unitário: R$ 94,90

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, aos 26 dias do mês de 
fevereiro de 2021. 

Jairo de Oliveira Bueno
Secretaria de Administração

SAAE - Saneamento Ambiental de 
Atibaia

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 
09/2020 HIDRÔMETROS E CONEXÕES

CLASSIFICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, HABILITAÇÃO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Autarquia Municipal, Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE, 
através de seu PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, torna público que 
no dia 23 de fevereiro de 2021, participaram deste pregão presencial 
para registro de preços de hidrômetros e conexões as empresas: LAO 
INDUSTRIA LTDA., METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA EPP, METALURGICA BOCAIÚVA LTDA e SUELY 
VAQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZK.
A licitantes apresentaram suas propostas iniciais, sendo 
CLASSIFICADAS, por atenderem aos requisitos exigidos no 

Edital.
Após lances e propostas mínimas sagraram-se vencedoras do 
certame e foram HABILITADAS por terem atendido ao Edital na 
íntegra as seguintes empresas:

LOTE 01 - LAO INDUSTRIA LTDA.

LOTE 02 - METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
EPP

LOTE 03 - METALURGICA BOCAIÚVA LTDA

LOTE 04 - METALURGICA BOCAIÚVA LTDA

Não havendo interposição de recurso, o pregoeiro ADJUDICOU o 
objeto às empresas vencedoras.
Tendo em vista a conduta adotada pelo PREGOEIRO, conforme ata 
constante do processo, a Superintendente da SAAE HOMOLOGOU 
o procedimento licitatório em referência às licitantes vencedoras, face 
ao pleno atendimento à legislação vigente.

Atibaia, 24 de fevereiro de 2021.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
– Superintendente -
Filipe Amorim Teodoro
- Pregoeiro -

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 
12/2020

SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO

CLASSIFICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, HABILITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Autarquia Municipal, Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE, 
através de seu PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, torna público que 
no dia 25 de fevereiro de 2021, participaram deste pregão presencial 
para registro de preços de sulfato de alumínio ferroso granulado 
as empresas: AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
BAUMINAS QUIMICA NNE LTDA e CALDAS INDUSTRIA 
QUIMICA LTDA.
A licitantes apresentaram suas propostas iniciais, sendo 
CLASSIFICADAS, por atenderem aos requisitos exigidos no Edital. 
Após lances e propostas mínimas sagrou-se vencedora do certame e 
foi HABILITADA por ter atendido ao Edital na íntegra a empresa: 
CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
Não havendo interposição de recurso, o pregoeiro ADJUDICOU o 
objeto à empresa vencedora.
Tendo em vista a conduta adotada pelo PREGOEIRO, conforme ata 
constante do processo, a Superintendente da SAAE HOMOLOGOU 
o procedimento licitatório em referência às licitantes vencedoras, face 
ao pleno atendimento à legislação vigente.

Atibaia, 25 de fevereiro de 2021.
Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente -
Filipe Amorim Teodoro
- Pregoeiro -
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Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATA Nº 04/2021

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMAS EM 22 DE 
FEVEREIRO DE 2021

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 
via acesso remoto pelo aplicativo WhatsApp, foi realizada reunião 
extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social com início 
às 14h43, com a seguinte pauta: Item1. Verificação do Quórum; Item 
2. Deliberação da Retificação dos valores do Saldo Remanescente dos 
Recursos Estaduais para Reprogramação. Na reunião manifestaram-
se on-line os seguintes membros: Priscila Meirelles, Fabiana Sartori 
da Silva, Alcino Teles da Rocha Júnior, Mara Cristina Pereira da Silva, 
Jéssica Fernandes Pereira, Juliana Andreassi Nunes, Cláudia Martins 
Costa Mesquita, Tânia Alessandra Morais Tao, Cristiane Merissi, 
Maria Matos Silva, Mirian Rodrigues, Vanderson Carlos Oliveira 
da Silva, Rosângela Zandoneli, Reinaldo Feitosa do Nascimento, 
Sílvia Maria de Campos Sirera, Erik Koboyioshi, Décio Yoshikaso 
Hatakeima, Paulo Birkman, Elizete Dutra Garcia Pinheiro, Maurício 
Tenório, Morgana Aparecida Penteado da Silva e Cristiane Merissi, 
bem como, a secretária executiva do CMAS Rozana Zeminian. 
Devido ao assunto ser tratado no formato remoto, através do aplicativo 
WhatsApp, é conferida a presença dos membros participantes, e 
constatando-se que há quórum, dá-se prosseguimento à reunião. 
Segue-se para o Item 2. A presidente inicia cumprimentando a todos e 
informando sobre a necessidade de retificar os valores aprovados pelos 
membros deste Conselho, em Reunião Extraordinária de 26/01/2021 
(vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e um), via acesso remoto 
pelo aplicativo Google Meet, a planilha apresentada com os recursos 
estaduais remanescentes do exercício de 2020, para reprogramação e 
utilização no exercício de 2021, referentes a Proteção Social Básica, 
equivalente a R$ 6.970,21 (seis mil, novecentos e setenta reais e 
vinte e um centavos), valor este apurado em 31/12/2020, devendo o 
mesmo ser alterado para R$ 6.970,82 (seis mil, novecentos e setenta 
reais e oitenta e dois centavos), para manutenção e higienização dos 
CRAS com a aquisição de materiais de consumo; para a Proteção 
Social Especial o recurso no valor de R$ 157,79 (cento e cinquenta 
e sete reais e setenta e nove centavos) sendo o mesmo alterado para 
R$ 157,80 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) para 
repasse à OSC; por fim, para Proteção Social Especial de Média 
Complexidade, o valor de R$ 25.151,48 (vinte e cinco mil, cento e 
cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) - recurso referente 
ao Serviço de Proteção Social Especial para Adolescentes em 
Cumprimento de Medidas Socioeducativa - Liberdade Assistida, no 
valor de R$ 25.153,54 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e três 
reais e cinquenta e quatro centavos) para Folha de Pagamento da 
dos servidores do CREAS, responsável pela execução das medidas 
socioeducativas. Para fins de esclarecimento, a Presidente informa 
aos membros participantes que as alterações supracitadas se referem à 
necessidade de aprovação dos valores apurados em 31/01/2021 (trinta 
e um de janeiro de dois mil e vinte e um), a ser apresentado à DRADS/
Campinas, em caráter de urgência. Após as informações apresentadas, 
a presidente abre para manifestações, ressaltando que o município 

tem o prazo para envio da documentação até o dia 26/02/2021 (vinte 

e seis de fevereiro de dois mil e vinte e um) para reprogramação e 

posterior alteração do PMAS. Em havendo manifestações através de 

votação registrada via aplicativo WhatsApp, são apurados os votos de 

aprovação pelos Conselheiros, percebendo o total se 19 (dezenove) 

votos, constata-se a aprovação por unanimidade para a retificação dos 
valores do saldo reprogramação dos recursos estaduais apurados em 

31/01/2021 (trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e um) para 

reprogramação no Exercício de 2021. Encerrada a deliberação e, 

não havendo mais assuntos a serem tratados, a presidente agradece 

a presença de todos e dá por encerrada a reunião, sendo lavrada a 

presente ata, que vai assinada por mim, Rozana Zeminian, secretária 

executiva do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e 

demais membros que seguem abaixo.

Rozana Zeminian
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMAS

Cláudia Martins Costa Mesquita
PRESIDENTE DO CMAS

Secretaria de Segurança Pública

PORTARIA Nº 02/2021 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA

de 25 de Fevereiro de 2021

O ORDENADOR DA DESPESA DA SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA– SR. Décio Aparecido Mora, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto n° 8.116 
de 12 de janeiro de 2017. REALIZA a adequação orçamentária nos 
termos do que dispõe o parágrafo 3° do artigo 10° da Lei 4.721 de 10 
de julho de 2020, como segue:

DE: 
747 25.101.06.181.0067.2.166.339030.01.1100000……R$ 4.000,00

PARA:
748 25.101.06.181.0067.2.166.339036.01.1100000.........R$ 4.000,00

JUSTIFICATIVA: Necessidade de empenho para contratação de 
profissional, formado em psicologia e cadastrado junto a polícia 
federal, para realização de exames psicológicos aos guardas civis 
municipais.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, aos 25 de Fevereiro 
2021.

Décio Aparecido Mora
Secretário de Segurança Pública
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Secretaria de Educação

Resolução SE/CME nº 07/2021

Edita normas às aulas e atividades híbridas (presenciais/remotas) 
nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Atibaia, 
no contexto da pandemia de COVID-19, para o mês de março de 
2021.

A Secretária Municipal de Educação e o Conselho Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, e considerando:
· O Decreto Municipal nº 9.338/2020 alterado pelo Decreto Municipal 
nº 9.446/21, que dispõe sobre o Protocolo Sanitário para o retorno às 
aulas presenciais;
· O Decreto Estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, que 
dispõe sobre retorno presencial das aulas no Estado de São Paulo;
· O Decreto Municipal nº 9.429/2021, publicado em 16 de janeiro de 
2021, que dispõe sobre as aulas híbridas (presenciais /remotas);
· A Resolução SME/CME nº 11/2020, que dispõe sobre o Protocolo 
Pedagógico de retorno às aulas presenciais;
· A Resolução SE/CME nº 01, de 16 de janeiro de 2021, que dispõe 
sobre o retorno às atividades presenciais dos servidores que atuam nas 
escolas da Rede Municipal de Ensino de Atibaia.
· A Resolução SE/CME nº 02, de 21 de janeiro de 2021, que edita 
normas complementares sobre o retorno das aulas e atividades híbridas 
(presenciais /remotas) nas Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino de Atibaia, no contexto da pandemia de COVID-19.

Resolvem:
Artigo 1º. As Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de 
Atibaia deverão oferecer atividades híbridas (presenciais/remotas) 
aos alunos no mês de março de 2021, observados os parâmetros de 
classificação epidemiológica e as orientações previstas na Resolução 
SE/CME nº 02/2021, excetuando-se as expressamente alteradas nos 
termos da presente Resolução.
Artigo 2º. As Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino 
deverão receber no mês de março, presencialmente, 25% dos alunos 
matriculados em cada classe, a cada dia, independentemente da etapa 
de ensino, de segunda a quinta-feira.
§ 1º. Os alunos de Educação Infantil – Creche (Berçário, Infantil I e 
Infantil II), voltarão ao horário integral das 7h30 às 17h30.
§ 2º. Os alunos de Educação Infantil (Creche e Pré-escola), de Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano) e da Educação de Jovens, Adultos e Idosos 
(EJAI) frequentarão aulas presenciais nas datas abaixo relacionadas:
a) Turma 1: 01, 02, 03 e 04;
b) Turma 2: 08, 09, 10 e 11;
c) Turma 3: 15, 16, 17 e 18;
d) Turma 4: 22, 23, 24 e 25;
e) Turma 1: 29, 30, 31
Artigo 3º. Os dias 05, 12, 19 e 26 de março serão destinados ao 
planejamento do professor, oferta de ensino remoto e plantão de 
dúvidas, em trabalho presencial do professor.
Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Educação de Atibaia seguirá 
monitorando a aplicação dos Protocolos Pedagógicos e Sanitários 
e o comportamento epidemiológico para emissão de orientações 
aplicáveis aos novos períodos do Calendário Escolar do ano letivo 
de 2021, promovendo, se for o caso, alterações de percentuais de 
atendimento presencial e outras providências.
Artigo 5º.  A Secretaria Municipal de Educação de Atibaia poderá 
ainda, expedir instruções complementares para o cumprimento do 
disposto nesta Resolução, no âmbito de suas respectivas competências.
Artigo 6ª. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Eliane Doratiotto Endsfeldz
Secretária de Educação

Marcela Camata Martinho
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Secretaria de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

Tendo em vista a homologação do Concurso Público nº 01/2019, 
CONVOCAMOS os aprovados e classificados, abaixo relacionados, 
a comparecerem na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura da 
Estância de Atibaia, localizada na Rua: Bruno Sargiani, 100, Parque 
Jerônimo de Camargo, Atibaia - SP, no horário das 9:00 às 13:00 hs., 
de segunda a sexta-feira para manifestar seu interesse pela vaga, dentro 
do prazo estipulado no Edital de Abertura de Inscrição do Concurso 
Público Nº 01/2019, Capítulo 14, item 14.1, - “A contratação será 

precedida da convocação a ser divulgada no Edital de Convocação 

na Imprensa Oficial da Estância de Atibaia, tendo o candidato 
convocado o prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação 
para manifestar seu interesse na vaga, comprovando atender os 
requisitos exigidos para admissão no emprego”. O não atendimento 
à convocação ou a não contratação dentro do prazo estipulado ou a 
manifestação por escrito de desistência implicará a exclusão definitiva 
do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de 
direitos futuros.

EMPREGO: Agente de Serviços de Gestão (Lista Afrodescendentes)

Classi-
ficação

Nome Inscrição

12º BEATRIZ JACONIS DE OLIVEIRA 
ARANHA

025898

EMPREGO: Assistente em Serviços Educacionais (Lista 
Afrodescendentes)

Classi-
ficação

Nome Inscrição

5º FABIO BARBOSA TOSCANELLI 036879

EMPREGO: PROFESSOR (Lista Geral)

Classi-
ficação

Nome Inscrição

36º ALINE COQUEIRO RODRIGUES 028648

Secretaria de Recursos Humanos, 27 de FEVEREIRO de 2021.

-Carlos Américo Barbosa da Rocha -
Secretário de Recursos Humanos
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Secretaria de Governo

Memorando nº 8.253/2021

D E C R E T O  N° 9.468
de 26 de fevereiro de 2021

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 
66.100,00 (sessenta e seis mil e cem reais).

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas 
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.721 de 10 
de julho de 2020, 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 Controladoria da Secretaria de 
Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaiade 
R$ 66.100,00 (sessenta e seis mil e cem reais), para suplementar a 
seguinte dotação orçamentária do Executivo:

11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
451 COORDENADORIA ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA 
ANIMAL
2019 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORD. 
ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL
92 – 11.451.18.542.0013.2019.449052.01.1100000.........R$ 1.200,00

22 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS
2133 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
597 – 22.101.04.123.0058.2133.339040.01.1100000.....R$ 64.900,00

Art. 2º – O valor do presente crédito será coberto com recurso 
proveniente da anulação das seguintes dotações orçamentárias do 
Executivo: 
11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
451 COORDENADORIA ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA 
ANIMAL
2019 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORD. 
ESPECIAL DOS         
DIREITOS E DEFESA ANIMAL
89 – 11.451.18.542.0013.2019.339039.01.1100000.........R$ 1.200,00

32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
300 DESPESAS FINANCEIRAS
2200 DESPESAS DE ARRECADAÇÃO
899 – 32.300.04.123.0085.2200.339039.01.1100000.....R$ 64.900,00

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA 
CIDADANIA”, 26 de fevereiro de 2021.

–Emil Ono –
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

–Paulo José Rossi –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Marcelo Martiniano Bernardes -
CHEFE DE GABINETE

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

– Sidney de Oliveira Poloni –
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Memorando nº 8.251/2021

D E C R E T O  N° 9.469
de 26 de fevereiro de 2021

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de 
R$ 3.901.595,07 (três milhões, novecentos e um mil, quinhentos e 
noventa e cinco reais e sete centavos).

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas 
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.721 de 10 
de julho de 2020, 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 Controladoria da Secretaria de 
Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaiade 
R$ 3.901.595,07 (três milhões, novecentos e um mil, quinhentos e 
noventa e cinco reais e sete centavos), para suplementar a seguinte 
dotação orçamentária do Executivo:

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2151 ATENDIMENTOS SANTA CASA
986 –24.400.10.302.0062.2151.335039.91.3100000....R$ 901.595,07

2142 PAB CUSTEIO
987 –24.400.10.301.0061.2142.319011.05.3010332....R$ 878.392,61
988 –24.400.10.301.0061.2142.339030.05.3010332....R$ 435.525,59
989 –24.400.10.301.0061.2142.339039.05.3010332.R$ 1.686.081,80

Art. 2º – O valor de R$ 901.595,07 (novecentos e um mil, quinhentos e 
noventa e cinco reais e sete centavos) do presente crédito será coberto 
com recursos proveniente do Superávit Financeiro do Exercício de 
2020, conforme segue:

Recursos Próprios..........................................................R$ 901.595,07

Art. 3º – O valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do 
presente crédito será coberto com recursos proveniente do Excesso 
de Arrecadação da seguinte rubrica de receita e seu respectivo valor:
1718.03.11.024 – Atenção Básica de Saúde...............R$ 3.000.000,00

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA 
CIDADANIA”, 26 de fevereiro de 2021.

–Emil Ono –
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

–Paulo José Rossi –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Sonia Cristina de Carvalho -
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

– Sidney de Oliveira Poloni –
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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REUNIÕES DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E REDAÇÃO

Venho por meio deste informar que as reuniões da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação serão realizadas nos dias 03, 

17 e 31 de março, 14 e 28 de abril, 12 e 26 de maio, 09 e 23 de 

junho e 07 de julho, na sala de reunião da Edilidade, às 10h00.

Júlio Cesar Mendes

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

PROCESSO A SER DISCUTIDO E VOTADO NA ORDEM 

DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE 

MARÇO DE 2021, ÀS 14h00.

I – VETO PARCIAL N° 001/2021, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, Encaminha Veto Parcial ao inciso IX do artigo 52 do 

Projeto de Lei Complementar n° 007/2020 – lei complementar 

841, de 08 de janeiro de 2021. (discussão e votação única – para 

rejeitar maioria absoluta - nominal - ;

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 01/2021, de autoria da 

Mesa da Câmara, Dispõe sobre “Revoga o artigo 1º, artigo 2º, 

artigo 3º e artigo 5º da Resolução n° 03/2019 e a Resolução n° 

02/2020 na forma que especifica. (discussão e votação única – 

maioria absoluta – nominal);

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 02/2021, de autoria da 

Mesa da Câmara, Dispõe sobre Alteração do caput do artigo 

79 e acrescenta o Inciso X – Comissão Permanente do Meio 

Ambiente e desenvolvimento sustentável – nos termos dos 

artigos 79 e 81 da Resolução n° 02 de 06 de fevereiro de 2012. 

(discussão e votação única – maioria absoluta – nominal);

IV – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/2021, de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal, Aprova o Plano Diretor de 

Turismo de Atibaia para o período de 2021 a 2024, e dá outras 

providências. (1ª discussão – – votação nominal – 2/3);

V – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 002/2021, de 

autoria da Mesa da Câmara, Dispõe sobre “Revoga os artigos 

11-A, 11-B e 11-D da Lei Complementar nº 705/2015 na forma 

que especifica.” (1ª discussão- maioria absoluta – votação 

nominal).

Câmara Municipal da Estância de Atibaia, 24 de fevereiro de 

2021.

JOSÉ CARLOS MACHADO

Presidente

Ofício Convocação n° 002/2021

Atibaia, 24 de fevereiro de 2021

Divisão Legislativa

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 

02 de março de 2021, após a Sessão Ordinária, ocasião em que 

será discutido e votado o seguinte Projeto de Lei.

I – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/2021, de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal, Aprova o Plano Diretor de 

Turismo de Atibaia para o período de 2021 a 2024, e dá outras 

providências. (2ª discussão – votação nominal – 2/3);

II – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 002/2021, de 

autoria da Mesa da Câmara, Dispõe sobre “Revoga os artigos 

11-A, 11-B e 11-D da Lei Complementar nº 705/2015 na forma 

que especifica.” (2ª discussão- maioria absoluta – votação 

nominal).

JOSÉ CARLOS MACHADO

Presidente

PROJETOS EM TRÂMITE NA CÂMARA MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, EM 23 DE FEVEREIRO DE 

2.021.

1)Projeto de Lei n° 001/2021 – de autoria do Vereador Paulo 

Ferraz Alvim Mulfarth, Institui a Semana Municipal do 

Ciclismo no âmbito do Município de Atibaia e determina outras 

providências. Às Comissões de Justiça, Esportes e Finanças.

2)Projeto de Lei 002/2021, de autoria da Vereadora Ana Paula 

Feitosa de Souza Borghi, Dispõe sobre a proibição de nomeação/

designação de pessoas condenadas por violência doméstica em 

cargos comissionados/designados da Administração Pública 

Municipal direta e indireta e dá outras providências. Às 

Comissões de Justiça, Cidadania e Finanças.

3)Projeto de Lei n° 003/2021, de autoria do Vereador Fernando 
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Soares de Souza, Dispõe sobre denominação de “Piscina 

Semiolímpica Nadador Daniel Dias”, localizada no CIEM II. 

Às Comissões de Justiça, Educação e Finanças.

4)Projeto de Lei n° 004/2021, de autoria do Vereador Fernando 

Soares de Souza, Dispõe sobre Alteração de denominação de 

“Praça José Geraldo de Andrade”, a atual Praça “Santa Helena”, 

no bairro Estoril e dá outras providências. Às Comissões de 

Justiça, Educação e Finanças.

5)Projeto de Lei n° 05/2021, de autoria do Vereador Fernando 

Soares de Souza, Dispõe sobre Alteração de denominação da 

atual Praça “Nova Aclimação” para “Praça Georgina Leite 

Pinheiro” e dá outras providências. Comissão de Justiça parecer 

favorável. Segue para a Comissão de Educação.

6)Projeto de Lei n° 06/2021, de autoria do Vereador Fernando 

Soares de Souza, Dispõe sobre denominação de Pista de Skate 

“Rony Gomes”, e dá outras providências. Às Comissões de 

Justiça, Educação e Finanças.

7)Projeto de Lei n° 07/2021, de autoria do Poder Executivo, 

Altera a lei n° 4.720, de 07 de julho de 2020, que dispõe 

sobre a moratória para pagamento de débitos tributários e não 

tributários no Município da Estância de Atibaia, em razão da 

crise econômica decorrente da Pandemia COVID-19, e dá outras 

providências. Aprovado com emenda, na Sessão de 23.02.2021. 

Ao Sr. Prefeito para sanção.

8)Projeto de Lei n° 008/2021, de autoria do Poder Executivo, 

Institui o Plano Municipal de Cultura _PMC, no Município de 

Atibaia, para o decênio de 2021 a 2030, e dá outras providências. 

Às Comissões de Justiça, Cultura e Finanças.

9)Projeto de Lei n° 09/2021, de autoria da Vereadora Ana Paula 

Carvalho Beathalter, Autoriza o Poder Executivo Municipal 

custear procedimentos médicos, hospitalares, laboratoriais e 

diagnóstico por imagem na rede privada de saúde, para pacientes 

em situação de vulnerabilidade social, residentes no Município 

da Estância de Atibaia, na forma que especifica, e dá outras 

providências. Às Comissões de Justiça, Saúde e Finanças.

10)Projeto de Lei n° 10/2021, de autoria do Vereador Fernando 

Soares de Souza, Dispõe sobre denominação de via “Elson 

Rangel de Andrade”, a atual Rua 01 loteamento Greenfild, e 

dá outras providências. Às Comissões de Justiça, Educação e 

Finanças.

11)Projeto de Lei n°11/2021, da Vereadora Ana Paula Beathalter, 

Altera o artigo 3° da lei n° 4161/2013, que dispõe sobre normas 

para atribuir denominação a logradouros públicos, avenidas, 

ruas, travessas, prédios, repartições e demais espaços públicos. 

Às Comissões de Justiça, Educação e Finanças.

12) Projeto de Lei n° 12/2021, de autoria da Vereadora Ana Paula 

Beathalter, dispõe sobre a instituição do serviço voluntário, no 

âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da 

Estância de Atibaia, e dá outras providências. Às Comissões de 

Justiça, Cidadania e Finanças.

13) Projeto de Lei n° 13/2021, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, Altera os Anexos I, II, III e IV da Lei nº 4.721, de 10 

de julho de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 

para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, e dá outras 

providências. À Comissão de Finanças.

14)Projeto de Lei n° 14/2021, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, Altera os anexos I e II da Lei nº 4.540, de 09 de 

novembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências. À Comissão 

de Finanças

15) Projeto de Lei n° 15/2021, de autoria do Vereador Fernando 

Soares de Souza, Dispõe sobre denominação de via “Edvalda 

Silva Andrade” a atual Rua 04, loteamento Greenfield . Às 

Comissões de Justiça, Educação e Finanças.

16) Projeto de Lei n° 16/2021, de autoria do Vereador Fernando 

Soares de Souza, Dispõe sobre denominação de via “Antonio 

Carlos de Toledo Garcia Lopes” a atual Rua 02, loteamento 

Greenfield . Às Comissões de Justiça, Educação e Finanças.

17) Projeto de Lei n° 17/2021, de autoria do Vereador Fernando 

Soares de Souza, Dispõe sobre denominação de via “Maria 

Aparecida Bastos Garcia Lopes” a atual Rua 03, loteamento 

Greenfield . Às Comissões de Justiça, Educação e Finanças.

18) Projeto de Lei n° 18/2021, de autoria do Vereador José 

Carlos Machado, Dispõe sobre denominação de Rua “Recanto 

dos Ipês” a atual Rua sem denominação, no bairro Maracanã 

neste Município e dá outras providências. Às Comissões de 

Justiça, Educação e Finanças. Parecer favorável da Justiça, 

segue para Educação.

19) Projeto de Lei nº 19/2021, de autoria do Projeto de lei 

n°019 /2021, de autoria do Vereador Paulo Ferraz Alvim 

Muhlfarth, Obriga os pais de crianças em idade de vacinação, 

ou seus responsáveis, a apresentar, no ato da matrícula em 

estabelecimentos de ensino público ou privado, caderneta de 

saúde da criança contendo o registro da aplicação das vacinas 

obrigatórias à sua idade e dá outras providências. Às Comissões 

de Justiça, Educação, Saúde, Cidadania e Finanças.

20) Projeto de lei n°020/2021, de autoria do Vereador Sidnei 

Luciano Gonçalves, Estabelece templos de qualquer culto 

religioso como atividade essencial em período de calamidade 

pública e pandemia no Município de Atibaia e dá outras 

providências. Às Comissões de Justiça, Saúde e Finanças.

21)Projeto de lei n°021 /2021, de autoria do Vereador Sidnei 
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Luciano Gonçalves, Institui no Município de Atibaia a 

Campanha Agosto Lilás, de conscientização e prevenção à 

violência contra a mulher. Às Comissões de Justiça, Educação, 

Cidadania e Finanças.

22) Projeto de Lei n° 22/2021, de autoria Sr. Prefeito, Altera 

a lei n° 4.271, de 10 de novembro de 2014, que dispõe sobre a 

regulamentação da atividade de comércio atacadista e varejista 

de ferro, sucatas e materiais reutilizáveis e recicláveis e dá 

outras providências. REGIME DE URGÊNCIA - Às Comissões 

de Justiça, Parcelamento do Solo e Meio Ambiente e Finanças.

23)Projeto de Lei n° 23/2021 – CANCELADO NO SISTEMA

24) Projeto de Lei n° 24/2021, de autoria da Vereadora Ana 

Paula Borghi, Declara de Utilidade Pública a Organização de 

Sociedade Civil Abayomi. Às Comissões de Justiça e Finanças.

25)Projeto de Lei n° 25/202, de autoria do Vereador José Carlos 

Machado, Dispõe sobre denominação de Rua José Vicente de 

Luca, a atual Rua Cipó de São João, no Bairro Ribeirão dos 

Porcos, neste Município. Às Comissões de Justiça, Educação 

e Finanças.

26) Projeto de Lei Complementar n° 001/2021, de autoria do 

Poder Executivo, Aprova o Plano Diretor de Turismo de Atibaia 

para o período de 2021 a 2024, e dá outras providências. Regime 

de Urgência. Lido os pareceres. À ordem do dia da próxima 

sessão em 1ª discussão.

27) Projeto de Lei Complementar n° 002/2021, de autoria da 

Mesa da Câmara, Dispõe sobre “Revoga os artigos 11-A, 11-B e 

11-D da Lei Complementar n° 705/2015 na forma que especifica. 

Lido o parecer da Justiça. À ordem do dia da próxima sessão em 

1ª discussão.

28)Projeto de lei Complementar n° 03/2021, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, Aprova a revisão e atualização do Plano 

Diretor do Município de Atibaia e dá outras providências.Às 

Comissões de Justiça, Parcelamento do Solo, Obras e Serviços 

Públicos, Saúde, Educação, Agricultura, Proteção Animal e 

Finanças.

29)Projeto de Lei Complementar n° 04/2021, de autoria do Sr. 

Prefeito, Altera o Anexo I da Lei Complementar n° 306, de 09 

de dezembro de 1999 que dispõe sobre o Sistema Municipal de 

Transporte Público, e dá outras providências. Às Comissões de 

Justiça, Obras e Serviços Públicos e Finanças.

30) Projeto de Resolução n° 01/2021, de autoria da Mesa da 

Câmara, Dispõe sobre “Revoga o artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e 

artigo 5º da Resolução n° 03/2019 e a Resolução n° 02/2020 na 

forma que especifica. Lido o parecer da Justiça. À ordem do dia 

da próxima sesão em discussão e votação única.

31) Projeto de Resolução n° 02/2021, de autoria da Mesa da 

Câmara, Dispõe sobre “Alteração do caput do artigo 79 e 

acrescenta o inciso X – Comissão Permanente do Meio Ambiente 

e desenvolvimento sustentável – nos termos dos artigos 79 e 81 

da Resolução n° 02 de 06 de fevereiro de 2012. Lido o parecer 

da Justiça. À ordem do dia da próxima sesão em discussão e 

votação única.

32) PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 01/2021, de 

autoria do Tribunal de Contas, Processo TC 010729.899.15-2 

Ref. Licitação e Contrato – julgados irregulares firmados entre 

a Prefeitura de Atibaia e a empresa Guardian Comercial & 

Serviços EPP. De acordo com o artigo 303 do Regimento lnterno 

desta Casa, encaminho para publicação na lmprensa oficial 

Digital o Processo TC - 010729.899.15-2 - Ofício CG.C.DER 

nº 1237/2O2O, ref. Licitação e contrato - Julgados lrregulares 

firmado entre a Prefeitura de Atibaia e a empresa Guardian 

comercial & Serviços Ltda. - EPP, com aplicação de penalidade 

pecuniária ao responsável Após publicação, remeto à Comissão 

de Finanças e Orçamento que terá o prazo de 30 dias para emitir 

parecer, À Divisão Legislativa, onde permanecerá à disposição 

dos senhores Vereadores. A Comissão de Finanças já exarou 

parecer encontra-se a disposição dos vereadores.

33) Diversos VETO 01/2021, Sr. Prefeito Municipal, encaminha 

Veto Parcial ao inciso IX do artigo 52 do Projeto de Lei 

Complementar n° 07/2020, que estabelece diretrizes, ações 

e normas da Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa 

Animal, no Município da Estância de Atibaia. Lido o parecer no 

Expediente. À ordem do dia da próxima sessão, em discussão e 

votação única.

34) Diversos Balancete – Presidência, Encaminha balancete 

financeiro da Câmara Municipal da Estância de Atibaia 

referente ao mês de novembro de 2020. À Comissão de 

Finanças. Aguarde-se o pronunciamento do Tribunal de Contas. 

Encaminhe-se ao Sr. Prefeito.

35)Diversos n° 001/2021 – de autoria do Prefeito, Encaminha 

o balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura da Estância 

de Atibaia referente ao mês de dezembro de 2020. Aguarde-

se o pronunciamento do Tribunal de Contas. Encaminhe-se ao 

Prefeito.

36) Diversos Balancete n° 02/2021 – Prefeito Municipal, 

Encaminha balancete da receita e despesa da Prefeitura 

Municipal da Estância de Atibaia referente ao mês de janeiro de 

2021. À Comissão de Finanças.
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PODER LEGISLATIVO 

Em conformidade com a Lei nº 4006 de 20 de junho de 2011, que dispõe sobre a publicação do quadro de pessoal da

Câmara Municipal da Estância de Atibaia, na forma que menciona os incisos I, II e III:

Quadro de pessoal conforme lei municipal nº 4006/2011 – inciso I
DENOMINAÇÃO QUANTITATIVO
Servidores Ativos 54
Inativos 3
Pensionistas 2

Quadro de pessoal conforme lei municipal nº 4006/2011 – inciso II
DENOMINAÇÃO QUANTITATIVO
Servidores Efetivos 31
Servidores designados para Cargo ou Função em Comissão 1
Servidores designados para Função Gratificada 2
Servidores designados para Função de Confiança 1
Sem Vínculo Efetivo, Nomeados para Cargos ou Funções em Comissão 25
Contratos Temporários 0
Estagiários 6
Servidores que Prestam Serviços junto à Órgãos do Estado ou da União 0

Quadro de pessoal conforme lei municipal nº 4006/2011 – inciso III
Denominação Quantidade de Empregos e Cargos

Total Ocupados Vagos

Chefe de Gabinete 11 11 0

Assessor Político Parlamentar 13 12 1

Diretor de Planejamento Institucional 1 1 0

Advogado 3 3 0

Diretor do Depto de Comunicação 1 1 0

Analista em Comunicação 1 1 0

Chefe de Serv Financ Orç Cont.e do Patrimônio 1 1 0

Tesoureiro Chefe 1 1 0

Técnico em Contabilidade 1 1 0

Chefe da Divisão Administrativa 1 0 1

Oficial Administrativo 1 1 0

Assistente de Apoio Administrativo 4 1 3

Recepcionista 1 1 0

Agente de Apoio Administrativo 1 1 0

Telefonista 2 2 0

Motorista 5 3 2

Copeira 2 2 0

Agente de Manutenção 1 1 0

Faxineira 2 2 0

Agente Patrimonial 3 3 0

Chefe da Divisão de Informática – Função de Confiança 1 1 0

Oficial em Tecnologia da Informação 1 1 0

Chefe da Divisão de RH - Comissionado 1 1 0

Chefe da Divisão de Assuntos Legislativos 1 0 1

Oficial Legislativo 4 3 1

Total 64 55 9

Câmara Municipal da Estância de Atibaia, aos 25 dias de fevereiro de 2021

         Evelin Kawagoe Gomes Muller           JOSÉ CARLOS MACHADO
Chefe da Divisão de Recursos Humanos              Presidente

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
ID

N
E

Y
 D

E
 O

LI
V

E
IR

A
 P

O
LO

N
I

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//a
tib

ai
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/ e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 E
05

C
-C

5E
3-

E
10

6-
9B

89



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: E05C-C5E3-E106-9B89

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI (CPF 090.376.628-03) em 26/02/2021 19:20:44 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E05C-C5E3-E106-9B89

https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E05C-C5E3-E106-9B89

