
efetivo de Técnico em enfermagem (SAMU), constante do Edital de 
Divulgação da Classificação relacionada abaixo, CONVOCADA a 
comparecer nesta repartição municipal, no prazo de Dez (10) dias, a 
contar da data de publicação deste Edital, para tratar de assuntos 
relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 12 de junho de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE  RECURSOS   HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º 38/DRH/2019
Fica o candidato aprovados no Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Agente de Organização Escolar, constante 
do Edital de Divulgação da Classificação relacionado abaixo, 
CONVOCADO a comparecer nesta repartição municipal, no prazo 
de Dez (10) dias, a contar da data de publicação deste Edital, para 
tratar de assuntos relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 12 de junho de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto. de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º 39/DRH/2019
Fica o candidato aprovado do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Farmacêutico, constante do Edital de 
Divulgação da Classificação relacionado abaixo, CONVOCADO a 
comparecer nesta repartição municipal, no prazo de Dez (10) dias, a 
contar da data de publicação deste Edital, para tratar de assuntos 
relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

EDITAL Nº 13/2019
EDITAL PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, usando 
de suas atribuições legais, CONVIDA a população em geral, para 
participar da  AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada às 19 h do dia 
26 de junho de 2019, no Plenário da Câmara Municipal de Piracaia, 
situada a Praça Santo Antonio nº 57 – Centro – Piracaia, visando a 
continuidade ao Processo de Renovação Contratutal com a finalidade 
de apresentar as características acerca do referido contrato a ser 
celebrado entre a Prefeitura de Piracaia e a SABESP. 
Prefeitura Municipal de Piracaia, “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 
em 05 de Junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS
EDITAL  N º  21/DRH/2019
Fica a   servidora municipal Daniellen do Nascimento de Oliveira, RG 
45.395.868-8, CONVOCADA a comparecer nesta repartição 
municipal, no prazo de sete (07) dias consecutivos, a contar da data 
de publicação deste Edital, para tratar de assuntos de seu interesse. 
Piracaia, 12 de junho de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto. de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º 36/DRH/2019
Fica a candidata aprovada do Concurso Público do Edital nº 01/2018 
do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de provimento 
efetivo de Enfermeiro Padrão, constante do Edital de Divulgação da 
Classificação relacionada abaixo, CONVOCADA a comparecer nesta 
repartição municipal, no prazo de Dez (10) dias, a contar da data de 
publicação deste Edital, para tratar de assuntos relativos ao 
preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual a candidata foi aprovada.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 12 de junho de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto. de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  37/DRH/2019
Fica a candidata aprovada do Concurso Público do Edital nº 01/2018 
do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de provimento 
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por cento) conforme o disposto no artigo 93 da Lei Complementar 
n. 75/2011 – Estatuto dos Servidores Públicos, considerando as 
designações atribuídas.
Dê-se conhecimento ao interessado. Ao DRH para as providências 
legais cabíveis.
Prefeitura do Município de Piracaia, “  Paço Municipal Dr. Célio 
Gayer”, em 05 de Junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA    
Prefeito Municipal

KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO  PINHEIRO 
Coordenadora Geral Administrativa
LILIA SANTOS SILVA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos
CLODOMIR AUGUSTO PEÇANHA BRANDÃO
Diretor do Departamento de Saúde

PORTARIA N.º 9.060
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
DECLARAR a vacância do cargo de Provimento Efetivo de 
Secretária Escolar, do quadro dos Servidores Público do Município 
de Piracaia, a partir de 03 de junho de 2019, em virtude da 
concessão de Aposentadoria Voluntária Por Idade, e Tempo de 
Contribuição, a ocupante do cargo Sra. ROSALINA CARVALHO DE 
MELO FIALHO, RG. nº 15.266.848-2, com proventos integrais na 
forma do disposto no artigo 61 da lei municipal nº 2.912/2017, pelo 
IPSPMP – PIRAPREV.
Prefeitura Municipal de Piracaia “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 
em 05 de Junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA  
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
LILIA SANTOS SILVA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos
PORTARIA N.º 9.061
Dispõe sobre Adicional por Tempo de Serviço/Quinquênio 
Considerando que o servidor atende aos requisitos da lei para o 
recebimento do benefício;
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições Legais, e considerando o 
contido nos autos do Processo Administrativo 933/DRH/2019.
RESOLVE:
CONCEDER, ao servidor municipal JULIO CESAR BUENO DA 
SILVA, RI 143578 ocupante do cargo em provimento efetivo de 
Guarda Municipal regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Piracaia, o adicional por tempo de serviço/1º 
Quinquênio, com fulcro no artigo 92, caput, da Lei Complementar 
nº 75/2011.
Dê se conhecimento ao interessado. Ao DRH para as providências 
legais cabíveis.
Prefeitura Municipal de Piracaia “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 
em 10 de Junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA 
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.062
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso 

Piracaia, 12 de junho de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 9.027
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Art. 1º-Declarar, a partir de 04 de junho de 2019, a vacância do cargo 
de Professor de Educação Básica I, ocupado pela servidora  Eliene de 
Souza Tobinaga,  Rg. 36.994.452-5, por motivo de posse em outro 
cargo inacumulável, nos termos  do artigo 54, inciso VI da lei 
complementar 75/2011.
Art. 2º Para todos os efeitos legais, conta-se o tempo de serviço 
público (inclusive férias) pertinente ao exercício do cargo anterior.
Prefeitura Municipal de Piracaia, 05 de junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
FÁTIMA CECÍLIA S. PEREIRA
Coordenadora Social
LILIA SANTOS SILVA
Diretora Depto. de Recursos Humanos
Republicada por Incorreção
   
PORTARIA Nº 9.028
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Art. 1º- Declarar, a partir de 04 de junho de 2019,  a vacância do cargo 
de Professor de Educação Infantil, ocupado pela servidora  Eliene de 
Souza Tobinaga,  Rg. 36.994.452-5, por motivo de posse em outro 
cargo inacumulável, nos termos  do artigo 54, inciso VI da lei 
complementar 75/2011.
Art. 2º- Para todos os efeitos legais, conta-se o tempo de serviço 
público (inclusive férias) pertinente ao exercício do cargo anterior.
Prefeitura Municipal de Piracaia, 05 de junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
FÁTIMA CECÍLIA S. PEREIRA
Coordenadora Social
LILIA SANTOS SILVA
Diretora Depto. de Recursos Humanos
Republicada por Incorreção

PORTARIA N.º 9.059
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso de 
suas atribuições legais,
RESOLVE:
I – DESIGNAR, a partir de 04 de junho de 2019, a servidor SR. 
ADEMIR APARECIDO DE CAMPOS – CRM Nº. 42.431 , Médico 
Ginecologista, para responder como Diretor Técnico e Coordenador 
Médico do Departamento Municipal de Saúde, devendo cumprir as 
orientações constantes no Anexo I desta Portaria.
II – CONCEDER ao servidor gratificação de função de 50% (cinquenta 
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de suas atribuições legais, e
Considerando o contido no processo n.º 1.735/DRH/2.018, onde 
consta a aprovação do candidato em Concurso Público realizado no 
dia 03 de fevereiro de 2019 e  homologado em 27 de março de 2019.
Considerando a existência de vaga no Quadro Pessoal (Lei Municipal 
1.696, de 22 de junho de 1.993 e demais alterações posteriores), de 
Provimento Efetivo regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Piracaia, e, considerando a existência de recursos 
orçamentários no orçamento vigente,  e o atendimento às  
disposições  do  artigo 22 de Lei  da  Responsabilidade Fiscal nº 101 
de 04 de maio de 2.000.
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 12 de junho de 2019,  Luis Henrique Sanchez de 
Miranda, R.G. 41.087.352-4, para ocupar o cargo de Motorista de 
ambulância (SAMU), de provimento efetivo, referência “VII”.
Após a investidura, lotar o servidor ora nomeado no Departamento da 
Saúde.
Piracaia, 11 de junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
LILIA SANTOS SILVA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
CLODOMIR AUGUSTO PEÇANHA BRANDÃO
Diretor do Departamento de Saúde
             
PORTARIA Nº 9.063
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso de 
suas atribuições legais, e
Considerando o contido no processo n.º 1.735/DRH/2.018, onde 
consta a aprovação do candidato em Concurso Público realizado no 
dia 03 de fevereiro de 2019 e  homologado em 27 de março de 2019.
Considerando a existência de vaga no Quadro Pessoal (Lei Municipal 
1.696, de 22 de junho de 1.993 e demais alterações posteriores), de 
Provimento Efetivo regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Piracaia, e, considerando a existência de recursos 
orçamentários no orçamento vigente,  e o atendimento às  
disposições  do  artigo 22 de Lei  da  Responsabilidade Fiscal nº 101 
de 04 de maio de 2.000.
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 12 de junho de 2019,  Adilson Aparecido Pereira 
Bueno, R.G. 22.950.936-8, para ocupar o cargo de Motorista de 
ambulância (SAMU), de provimento efetivo, referência “VII”.
Após a investidura, lotar o servidor ora nomeado no Departamento da 
Saúde.
Piracaia, 11 de junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
LILIA SANTOS SILVA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
CLODOMIR AUGUSTO PEÇANHA BRANDÃO
Diretor do Departamento de Saúde
             
PORTARIA Nº 9.064
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso de 
suas atribuições legais, e
Considerando o contido no processo n.º 1.735/DRH/2.018, onde 

consta a aprovação do candidato em Concurso Público realizado 
no dia 03 de fevereiro de 2019 e  homologado em 27 de março de 
2019.
Considerando a existência de vaga no Quadro Pessoal (Lei 
Municipal 1.696, de 22 de junho de 1.993 e demais alterações 
posteriores), de Provimento Efetivo regido pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Piracaia, e, considerando a 
existência de recursos orçamentários no orçamento vigente,  e o 
atendimento às  disposições  do  artigo 22 de Lei  da  
Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04 de maio de 2.000.
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 12 de junho de 2019, Lauro Francisco de Assis 
Figueiredo, R.G. 23.386.687-5, para ocupar o cargo de Técnico em 
enfermagem ( SAMU), de provimento efetivo, referência “VII”.
Após a investidura, lotar o servidor ora nomeado no Departamento 
da Saúde.
Piracaia, 11 de junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
LILIA SANTOS SILVA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
CLODOMIR AUGUSTO PEÇANHA BRANDÃO
Diretor do Departamento de Saúde
            
PORTARIA Nº 9.065
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso 
de suas atribuições legais, e
Considerando o contido no processo n.º 1.735/DRH/2.018, onde 
consta a aprovação do candidato em Concurso Público realizado 
no dia 03 de fevereiro de 2019 e  homologado em 27 de março de 
2019.
Considerando a existência de vaga no Quadro Pessoal (Lei 
Municipal 1.696, de 22 de junho de 1.993 e demais alterações 
posteriores), de Provimento Efetivo regido pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Piracaia, e, considerando a 
existência de recursos orçamentários no orçamento vigente,  e o 
atendimento às  disposições  do  artigo 22 de Lei  da  
Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04 de maio de 2.000.
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 12 de junho de 2019, Débora Julia Bacci 
Costa, R.G. 33.304.018-1, para ocupar o cargo de Técnico em 
enfermagem (SAMU), de provimento efetivo, referência “VII”.
Após a investidura, lotar a servidora ora nomeada no Departamento 
da Saúde.
Piracaia, 11 de junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
LILIA SANTOS SILVA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
CLODOMIR AUGUSTO PEÇANHA BRANDÃO
Diretor do Departamento de Saúde
             
PORTARIA Nº 9.066
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso 
de suas atribuições legais, e
Considerando o contido no processo n.º 1.735/DRH/2.018, onde 
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consta a aprovação do candidato em Concurso Público realizado no 
dia 03 de fevereiro de 2019 e  homologado em 27 de março de 2019.
Considerando a existência de vaga no Quadro Pessoal (Lei Municipal 
1.696, de 22 de junho de 1.993 e demais alterações posteriores), de 
Provimento Efetivo regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Piracaia, e, considerando a existência de recursos 
orçamentários no orçamento vigente,  e o atendimento às  
disposições  do  artigo 22 de Lei  da  Responsabilidade Fiscal nº 101 
de 04 de maio de 2.000.
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 12 de junho de 2019, Nádia Mayumi Tagomore, 
R.G. 35.068.739-0, para ocupar o cargo de Enfermeira Padrão, de 
provimento efetivo, referência “XIV”.
Após a investidura, lotar a servidora ora nomeada no Departamento 
da Saúde.
Piracaia, 11 de junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
LILIA SANTOS SILVA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
CLODOMIR AUGUSTO PEÇANHA BRANDÃO
Diretor do Departamento de Saúde
             
PORTARIA Nº 9.067
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso de 
suas atribuições legais, e
Considerando o contido no processo n.º 1.735/DRH/2.018, onde 
consta a aprovação do candidato em Concurso Público realizado no 
dia 03 de fevereiro de 2019 e  homologado em 27 de março de 2019.
Considerando a existência de vaga no Quadro Pessoal (Lei Municipal 
1.696, de 22 de junho de 1.993 e demais alterações posteriores), de 
Provimento Efetivo regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Piracaia, e, considerando a existência de recursos 
orçamentários no orçamento vigente,  e o atendimento às  
disposições  do  artigo 22 de Lei  da  Responsabilidade Fiscal nº 101 
de 04 de maio de 2.000.
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 12 de junho de 2019, Elizabeth Alves de Gois, 
R.G. 13.847.627-5, para ocupar o cargo de Técnico em enfermagem  
(UBS), de provimento efetivo, referência “VII”.
Após a investidura, lotar a servidora ora nomeada no Departamento 
da Saúde.
Piracaia, 11 de junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
LILIA SANTOS SILVA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
CLODOMIR AUGUSTO PEÇANHA BRANDÃO
Diretor do Departamento de Saúde

PORTARIA N.º 9.068
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal   de Piracaia,   no   
uso de
suas atribuições legais e, considerando o contido no ofício nº 
154/2019 do Departamento Municipal de Educação de Piracaia,
RESOLVE,

Anderson Brajom de Oliveira, RG. 46.905.880, Professor PEB-II 
na EMEB. R Eurides Badari, às quartas e sextas-feiras, no período 
da manhã e Professor PEB II na EMEFEI. Alziro Brandão, às terças e 
quintas-feiras no período da manhã. Professor de Atividade 
Esportiva na EM Rosiris Maria Andreucci Stopa em Atibaia de 
segunda a sexta feira no período da tarde – ACUMULAÇÃO LEGAL;
Prefeitura Municipal de Piracaia “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 
11 de Junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA    
Prefeito Municipal
FÁTIMA CECÍLIA S. PEREIRA                                    
Coordenadora Social
LILIA SANTOS SILVA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

DECRETO Nº 4.611 DE 03 DE JUNHO DE 2019.
Dispõe sobre: Suplementa dotações constantes no Orçamento 
vigente e dá outras providências.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições, e nos termos do art.3º da 
Lei nº 2.983 de 30 de Novembro de 2018.
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento, um 
crédito no valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) para 
suplementar a seguinte dotação do Orçamento municipal vigente:

Art. 2º Para atender a despesa com o presente crédito suplementar  
serão anuladas as seguintes dotações: Orçamentária:

Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Piracaia. “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 
em 03 de Junho  de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
Publicado e afixado em lugar público de costume. Departamento 
de Administração, 03 de Junho  de 2019.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa

DECRETO Nº 4.612 DE 05 DE JUNHO DE 2019.
Dispõe sobre: Encerramento das Atividades do Colégio Nova 
Geração Ensino Fundamental e Médio (CNG)
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia no uso 
de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO, o contido no ofício nº 155 de 04 de junho de 
2019 da Coordenadora Social,
CONSIDERANDO, o artigo 2º, o artigo 9º em seu parágrafo único e 
o artigo 10 da Deliberação nº 02/2009 de 05/03/2009 – Sistema 
Municipal de Ensino,
DECRETA:
Art. 1º Ficam encerradas as atividades do Colégio Nova Geração 
Ensino Fundamental e Médio (CNG) – CNPJ – 01.106.563/0001-
21;
Art.  2 º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Piracaia. “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 
em 05 de Junho  de 2019.
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 Coord. Geral Admin.-Depart. de Recursos Humanos  
110-041220028.2.022-319005.00 Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor 13.600,00 

 Total 13.600,00 

 

 Coord. Geral Admin.-Depart. de Recursos Humanos  
115-041220028.2.022-339030.00 Material de Consumo 5.000,00 
118-041220028.2.022-339040.00 Serv.De Tec.da Informação e Comunicação 8.600,00 

 Total 13.600,00 

 



DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
Publicado e afixado em lugar público de costume. Departamento de 
Administração, 05 de Junho  de 2019.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa

DECRETO Nº 4.613 DE 05 DE JUNHO DE 2019.
Dispõe sobre: Continuidade das Atividades do Colégio Nova Geração 
Junior Educação Infantil (CNG Júnior)
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia no uso de 
suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO, o contido no ofício nº 155 de 04 de junho de 2019 
da Coordenadora Social,
CONSIDERANDO, o artigo 2º, o artigo 9º em seu parágrafo único e o 
artigo 10 da Deliberação nº 02/2009 de 05/03/2009 – Sistema 
Municipal de Ensino,
DECRETA:
Art. 1º A continuidade das atividades do Colégio Nova Geração Júnior 
Educação Infantil (CNG Júnior) – CNPJ – 14.018.605/0001-14.
Art.  2 º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Piracaia. “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 
em 05 de Junho  de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
Publicado e afixado em lugar público de costume. Departamento de 
Administração, 05 de Junho  de 2019.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa

DECRETO Nº 4.614 DE 06 DE JUNHO DE 2019.
“Dispõe sobre a nomeação de membros para compor o Conselho 
Municipal de Turismo”.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso 
das atribuições legais e com base na Lei nº 1.912 de 20/08/1997, 
alterada pela Lei nº 2.913 de 04/08/2017,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de 
Turismo, os seguintes membros:
Representantes do Poder Público Municipal 
Representantes da Área de Turismo/Cultura
Márcia Regina Zago – titular;
Juliano Costa – suplente;
Representantes da Área de Meio Ambiente
Stela Dalva Sorgon – titular;
Karina Sorgon – suplente;
Representantes da Área da Educação
Camila Fernandes da Silva Ricanelo – titular;
Maria Lúcia Gonçalves de Andrade – suplente;
Da Iniciativa Privada
Representantes de Hotéis/Pousadas
David Carvalho – titular;
Marco Maida – suplente;
Representantes dos Restaurantes e Bares Diferenciados
Rubens de Oliveira – titular;
Silmara Fiorelini – suplente;
Luis Angelis – titular;
Mariana Ferreira – suplente;
Representantes das Agências de Turismo Receptivo
Gabriela Cristina Rossetti Léo – titular;

Adauto Rodrigues de Oliveira – suplente;
Representantes dos Artesãos
Rafael Comar da Silva – titular;
Maria Thereza Barsotti Badari – suplente;
Representantes da Mídia Local
Nelson Ricanelo de Godoy – titular;
Cristiane Ricanelo – suplente;
Danilo Victor Luz Silveira Cabral– titular;
Luciana Maria Silva Cabral – suplente;
Representantes da Casa do Artesão
Maria Elisa – titular;
Mario Guedes – suplente;
Representantes da Associação dos Produtores Rurais
Julio Takashi – titular;
Celso Luis Moro – suplente;
Representantes do Sindicato Rural
Jenifer Bruno Ramos – titular;
Lucas Oliveira Santos – suplente;
Representantes da Associação Comercial
Mario Molon – titular;
Dayana Cristina Gomes – suplente;
Representantes dos Prestadores de Serviços/ Transportadores
Carlos Cunha – titular;
Richard Vagner de Souza – suplente;
Tânia Aparecida Chrispin de Oliveira Souza – titular;
Claudio Gomes Aguiar – suplente;
Representantes da Área de Ações Culturais
Leandro Pascui – titular;
Nathalia Galvão Pascui – suplente;
Representantes da Área de Esporte
Rosivaldo Rocha – titular;
Juliana Maioli – suplente;
Representantes da Área de Feiras e Exposições
Fábio Soares – titular;
David Pupin – suplente;
Representantes da Área de Segurança
Luiz Camargo – titular;
Thamara Torres – suplente;
Representante da Associação Agroindustrial
Ana Lúcia Watanabe – titular;
Gabriel Watanabe – suplente;
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário, em especial as contidas no 
Decreto nº 4.480, de 20 de abril de 2018.
Prefeitura Municipal de Piracaia. “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 
em 06 de Junho  de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
Publicado e afixado em lugar público de costume. Departamento 
de Administração, 06 de Junho  de 2019.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa

LEI Nº 3.019/2019
Dispõe sobre autorização para o Executivo dar denominação que 
especifica e dá outras providências. (De autoria do Vereador 
Rodrigo Enzo Simeone).
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de 
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Piracaia aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a dar denominação de 
“Memorial Dr. Celio Gayer” ao anexo de entrada do Parque Ecológico.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Piracaia “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 07 
de Junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA 
Prefeito Municipal
Publicado e afixado em local público de costume. Departamento de 
Administração em 07 de Junho de 2.019.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa

LEI Nº 3.020/2019
“Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Vencimentos 
dos servidores do Quadro Efetivo da Câmara Municipal de Piracaia, 
estabelece normas de enquadramento, institui tabela de vencimentos 
e dá outras providências.” (De autoria da Mesa Diretora)
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piracaia 
aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1°. O Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos da 
Câmara Municipal de Piracaia obedece ao Regime Estatutário, e 
aplica-se aos servidores de provimento efetivo constantes no 
QUADRO GERAL DO PESSOAL DO LEGISLATIVO, estabelecido em 
Resolução própria que especifica.

DA PROGRESSÃO
Art. 2º. Progressão é a passagem do servidor de seu padrão de 
vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de 
vencimento do cargo a que pertence, pelo critério de merecimento, 
observadas as normas estabelecidas nesta Lei.
Art. 3º. Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, 
cumulativamente:
I - ter cumprido o estágio probatório; 
II - ter cumprido o interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetivo 
exercício no padrão de vencimento em que se encontre;
III - ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de pontos 
na média de suas 2 (duas) últimas avaliações de desempenho 
funcional, observadas as normas previstas nesta Lei; 
IV - estar no efetivo exercício de seu cargo.
V - Não estar indiciado em Processo Administrativo Disciplinar ou 
Penal.
Parágrafo único. Entende-se por efetivo exercício os casos previstos 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 4º. O servidor que cumprir os requisitos estabelecidos no art. 3º 
desta Lei passará para o padrão de vencimento seguinte, reiniciando-
se a contagem de tempo, para efeito de nova apuração de 
merecimento.
Art. 5º. As progressões serão processadas pela Câmara Municipal de 
Piracaia e os efeitos financeiros dela decorrentes serão pagos ao 
servidor no mês subsequente ao seu deferimento.

DA PROMOÇÃO
Art. 6º. Promoção é a passagem do servidor para a classe 
imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da mesma 
carreira, pelo critério de merecimento, observadas as normas 

estabelecidas nesta Lei.
Art. 7º. Para ter direito à promoção o servidor deverá, 
cumulativamente:
I - cumprir o interstício mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício 
na classe em que se encontre, 
II - ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) em 5 (cinco) das 
10(dez) últimas avaliações de desempenho funcional nos termos 
desta Lei;
III - estar no efetivo exercício do seu cargo;
IV - não estar indiciado em Processo Administrativo Disciplinar ou 
Penal;
Art. 8º.  Para o início da contagem de tempo para a promoção 
teremos como referência, o ano da aprovação do plano de carreiras 
e vencimentos independente do mês e dia para os servidores 
públicos já em exercício.
Art. 9º. Para os servidores que entrarem em exercício, após a data 
de aprovação do plano de carreiras e vencimentos, o ano de 
referência será o ano da sua data de admissão.
Art. 10. As Classes de promoção que compõem a carreira de cada 
um dos cargos estão representadas na Tabela de Enquadramento 
do Anexo II desta Lei por meio da respectiva referência, conforme 
previsto no QUADRO GERAL DO PESSOAL DO LEGISLATIVO.
Art. 11. As promoções serão processadas e concedidas pelo 
Presidente da Câmara Municipal.
Art. 12. Em caso de coincidência dos institutos da Progressão e da 
Promoção do servidor num mesmo ano, naquele ano será 
concedida a Promoção, sendo a Progressão concedida no ano 
seguinte, sempre condicionada ao preenchimento das normas 
estabelecidas no art. 2º desta Lei.
Art. 13. Os efeitos financeiros decorrentes da promoção serão pagos 
ao servidor no mês subsequente ao seu processamento.

DA AVALIÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 14. A Avaliação de Desempenho será apurada, anualmente, em 
Formulário de Avaliação de Desempenho analisado pela Comissão 
de Desenvolvimento Funcional a que se refere o art. 19 desta Lei.
§ 1º. As avaliações serão compostas de avaliação da Diretoria Geral 
Administrativa, de autoavaliação do servidor e de avaliações dos 
servidores do setor de lotação do avaliado quando possível, 
mediante o preenchimento de formulário próprio emitido pela 
Diretoria Geral Administrativa.
§ 2º. Os formulários de avaliação poderão ser diferenciados de 
modo a atender as peculiaridades de cada atividade, observados os 
critérios estabelecidos nesta lei.
§ 3º. Caberá à Diretoria Geral Administrativa dar ciência do 
resultado da avaliação ao servidor.
§ 4º. Do conjunto de avaliações dos servidores lotados no setor do 
avaliado deverá ser obtida média final a partir das avaliações 
individuais, convertido o resultado em conceito.
§ 5o. Havendo divergência, entre a avaliação da DGA e do servidor, 
ou da avaliação da DGA em relação às avaliações dos servidores do 
setor de lotação do avaliado, que ultrapasse o limite de 20% (vinte 
por cento) do total de pontos da avaliação, a Comissão de 
Desenvolvimento Funcional deverá solicitar nova avaliação.
§ 6o. Havendo alteração da primeira para a segunda avaliação, 
esta deverá ser acompanhada de considerações que justifiquem a 
mudança.
§ 7o. Ratificada pela DGA a primeira avaliação, caberá à Comissão 
pronunciar-se a favor de uma delas.
§ 8o. Não havendo a divergência disposta no § 5o deste artigo, 
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prevalecerá o resultado que se refere o § 4º deste artigo.
Art. 15. A avaliação de desempenho do servidor ocorrerá com a 
observância dos seguintes fatores de avaliação:
I - produtividade e eficiência: capacidade de produzir resultados 
adequados às atribuições do respectivo cargo;
II - iniciativa: ação independente na execução de suas atividades, 
comunicação de situações de interesse do serviço e apresentação de 
sugestões para a melhoria do serviço;
III - assiduidade: frequência como o servidor cumpre o expediente 
exercendo o cargo sem faltas injustificadas;
IV - pontualidade: maneira como o servidor observa os horários de 
trabalho, evitando atrasos injustificados e saídas antecipadas;
V - relacionamento: habilidade para interagir com os usuários do 
serviço e demais servidores públicos, buscando a convivência 
harmoniosa, necessária à obtenção de bons resultados;
VI - interesse: ação do servidor no sentido de desenvolver-se 
profissionalmente, buscando meios para adquirir novos 
conhecimentos dentro de seu campo de atuação, e mostrando-se 
receptivo às críticas e orientações;
VII - disciplina e idoneidade: atendimento das normas legais, 
regulamentares e sociais e procedimentos da unidade de serviço de 
sua lotação.
Art. 16. Os servidores deverão enviar, sistematicamente, à DGA (órgão 
responsável pela manutenção dos assentamentos funcionais) os 
dados e informações necessários à avaliação de desempenho.
Parágrafo único. Caberá à Comissão de Desenvolvimento Funcional 
solicitar à DGA os dados referentes aos servidores que subsidiarão a 
Avaliação de Desempenho. 
Art. 17. Todas as avaliações de Desempenho dos servidores deverão 
ser realizadas no mesmo período, entre os meses de julho e agosto 
tendo como data limite para entrega até o trigésimo dia do mês de 
agosto de cada ano.
Art. 18. Observados os critérios estabelecidos no art. 15, a Comissão 
de Avaliação Funcional adotará os seguintes conceitos de avaliação:
I – excelente, quando a média de pontuação dos critérios de 
julgamento atingir entre 9 (nove) e 10 (dez) pontos;
II – bom, quando a média de pontuação dos critérios de julgamento 
atingir entre 7 (sete) e 8 (oito) pontos;
III – regular, quando a média de pontuação dos critérios de julgamento 
atingir entre 5 (cinco) e 6 (seis) pontos;
IV – insatisfatório, quando a média de pontuação dos critérios de 
julgamento atingir entre 4 (quatro) e 0 (zero) pontos.
Parágrafo único. As avaliações deverão apresentar resultado 
numérico de pontuação, convertido em conceitos de avaliação ao 
final do procedimento.

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Art. 19. A Comissão de Desenvolvimento Funcional será constituída 
por 3 (três) membros designados pelo Presidente da Câmara dentre os 
servidores efetivos,  com a atribuição de coordenar os procedimentos 
relativos à avaliação periódica de desempenho, de acordo com o 
disposto nesta Lei. 
Art. 20. A alternância dos membros constituintes da Comissão de 
Desenvolvimento Funcional, sempre que possível, verificar-se-á a 
cada 2 (anos) anos de participação, admitida a recondução.
Parágrafo único. Na hipótese de impedimentos, proceder-se-á à 
substituição do membro.
Art. 21. A Comissão reunir-se-á:
I - para coordenar os procedimentos relativos à Avaliação de 
Desempenho dos servidores, objetivando a aplicação do instituto da 

progressão;
II - para compor as médias das avaliações individuais de acordo 
com o Art. 18 desta Lei. 
III - verificar e propor solução para situações de conflito funcional, 
bem como indicar as necessidades de capacitação e treinamento 
de servidores, com base na apuração dos resultados da avaliação 
de desempenho;
IV - apreciar e decidir recursos interpostos por servidores em face de 
divergências existentes no ato da avaliação funcional;
V - extraordinariamente, quando for conveniente.

DO VENCIMENTO E ENQUADRAMENTO
Art. 22. Os atuais ocupantes de cargos efetivos da Câmara 
Municipal de Piracaia terão seus vencimentos fixados de acordo 
com os valores constantes na Tabela Única de Vencimentos do 
Anexo I desta Lei, conforme referências estabelecidas para cada 
cargo na Resolução que estabelece o QUADRO GERAL DO 
PESSOAL DO LEGISLATIVO.
Art. 23. Os cargos de provimento efetivo constantes no QUADRO 
GERAL DO PESSOAL DO LEGISLATIVO estão hierarquizados por 
meio das respectivas referências e níveis de vencimentos, 
conforme a Tabela de Enquadramento do Anexo II desta Lei. 
Parágrafo único. A cada nível corresponde uma faixa de 
vencimento.
Art. 24. No processo de fixação e enquadramento dos vencimentos 
dos atuais servidores será considerado o tempo de serviço prestado 
no cargo, exclusivamente, na Câmara Municipal de Piracaia até a 
data da publicação desta Lei, conforme estabelece a Tabela de 
Enquadramento constante do Anexo II.
§ 1º. Nenhum servidor será enquadrado com base em cargo que 
ocupa a título de substituição.
§ 2º. Do enquadramento não poderá resultar em prejuízo ou 
redução da remuneração do servidor, bem como das vantagens 
pessoais permanentes adquiridas, salvo nos casos não acolhidos 
pela Constituição Federal.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25. Os cargos de provimento em comissão são previstos em 
Resolução própria que estabelece o QUADRO GERAL DO 
PESSOAL DO LEGISLATIVO, que especifica.
Art. 26. A Tabela Única de Vencimentos do Anexo I, também será 
aplicada aos servidores ocupantes de cargos de provimento em 
comissão, conforme prevê a Resolução que estabelece o QUADRO 
GERAL DO PESSOAL DO LEGISLATIVO.
Art. 27. As despesas decorrentes da implantação da presente Lei 
correrão à conta de dotação própria do orçamento, suplementada 
se necessário, de acordo com a disponibilidade financeira.
Art. 28. Os valores previstos na Tabela Única de Vencimentos do 
Anexo I e na Tabela de Enquadramento do Anexo II serão devidos a 
partir da publicação desta Lei.
Art. 29. São partes integrantes da presente Lei o Anexo I e o Anexo 
II.
Art. 30. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Art. 31. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Piracaia “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 
07 de Junho de 2019.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA 
Prefeito Municipal
Publicado e afixado em local público de costume. Departamento de 
Administração em 07 de Junho de 2.019.
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KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
Anexo I
TABELA ÚNICA DE VENCIMENTOS

Piracaia, 30 de maio de 2019.
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Referência Valor 
I R$ 1.604,77 
II R$ 1.887,96 
III R$ 2.447,61 
IV R$ 2.945,21 
V R$ 3.044,33 

VI R$ 4.861,50 

VII R$ 5.034,55 
VIII R$ 5.596,25 
IX R$ 6.258,60 
X R$ 6.318,37 

 

ANEXO II - TABELA DE ENQUADRAMENTO



Piracaia, 30 de maio de 2019.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO nº 14/2.019.

Objeto: “Aquisição de materiais de limpeza para utilização e 
manutenção do IPSPMP - Piraprev, conforme descritivo em 
anexo.”.

Nos termos do artigo 13, inciso III, c/c. o 25, inciso II, § 1º da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, e suas alterações 
posteriores, HOMOLOGO a contratação em epígrafe, conforme 
propostas anexas aos autos, ADJUDICO o objeto da presente:

Supermercado do Hakuo LTDA. 
CNPJ: 03.183.344/0001-71
Valor: R$ 2.144,84 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e 
oitenta e quatro centavos).

Condições de Pagamento: à vista após o envio da nota fiscal.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Piracaia, 05 de junho de 2019.

Osmar Giudice
Superintendente
IPSPMP - Piraprev

RATIFICAÇÃO
Nos termos do artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, e demais 
atualizações, RATIFICO a inexigibilidade de licitação, prevista no 
art. 25 inciso III, para contratação de profissionais de setor artístico 
consagrados pela opinião pública local “GOSTOSO VENENO”, 
para as festividades de aniversário do Município de Piracaia, 
conforme documentos anexos ao Processo n.º 807/2019 – 
Inexigibilidade n° 04/2019.
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Empresa: RICARDO RIBEIRO PESCARA  
CNPJ nº: 17.555.853/0001-92
Piracaia SP,10 de Junho de 2019.
DR. JOSE SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO
Nos termos do artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, e demais 
atualizações, RATIFICO a inexigibilidade de licitação, prevista no 
art. 25, para contratação show com a banda “GARAGEM ROCK 
BAND”, para as festividades de aniversário do Município de 
Piracaia, conforme documentos anexos ao Processo n.º 824/2019 
– Inexigibilidade n° 05/2019.
Valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
Empresa: DIEGO JOSÉ LOPES 34734938806 
CNPJ nº 31.691.717/0001-50 
Piracaia SP, 07 de junho de 2019.
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LICITAÇÃO



Dr. José Silvino Cintra
Prefeito

RATIFICAÇÃO
Nos termos do artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, e demais 
atualizações, RATIFICO a inexigibilidade de licitação, prevista no art. 
25, para contratação de show com a dupla “GIU e GUSTA”, para as 
festividades de aniversário do Município de Piracaia, conforme 
documentos anexos ao Processo n.º 823/2019 – Inexigibilidade n° 
06/2019.
Valor R$ 3.000,00 (três mil reais)
Empresa: GIOVANNI BRESCIANI RAGGIO 38404709866 
CNPJ nº 32.931.613/0001-39
Piracaia SP, 07 de junho de 2019.
Dr. José Silvino Cintra
Prefeito

RATIFICAÇÃO
Nos termos do artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, e demais 
atualizações, RATIFICO a inexigibilidade de licitação, prevista no art. 
25, para contratação show com a cantora “Andreia Maia”, para as 
festividades de aniversário do Município de Piracaia, conforme 
documentos anexos ao Processo n.º 826/2019 – Inexigibilidade n° 
07/2019.
Valor: R$ 1.800,00(HUM MIL E OITOCENTOS REAIS)
Empresa: ANDREIA DE OLIVEIRA MAIA LEONEL 33763850848 - 
MEI 
CNPJ nº: 18.716.838/0001-41
Piracaia SP, 05 de junho de 2019.
JOSE SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO N.º 630/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 
SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, conforme descrição 
do Anexo I – Termo de Referência.

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02, ADJUDICO e 
HOMOLOGO a licitação em epígrafe às empresas abaixo: 

EMPRESA :  MAPFRE  SEGUROS GERA IS  S .A . ,  CNPJ : 
61.074.175/0001-38.
Valor Global R$ 9.000,00 (nove mil reais)

1- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 
SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

2- Frota de Veículos a serem Segurados:

3 - Definições e especificações do objeto da licitação que deverão 
ser atendidas integralmente pelos licitantes:
§ Sinistro: é o envolvimento do veículo segurado em 
qualquer ocorrência involuntária e casual que resulte em prejuízo 
material.
§ Cobertura: para os fins desta licitação, compreende 
colisão, incêndio, roubo e furto.
§ Importância segurada: valor da indenização. No caso 
desta licitação, a importância segurada de cada veículo é 
denominada por “Valor de Mercado - 100% Tabela FIPE”. Esse 
valor deve ser assumido pelo licitante, não cabendo a ele efetuar 
qualquer alteração.
§ Perda Parcial: ocorre quando os prejuízos forem inferiores 
a 75% da importância segurada para cada veículo.
§ Perda Total: ocorre quando os prejuízos forem iguais ou 
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DEPARTAMENTO GABINETE 

 
Item 

 
Veículo 

 
Placa 

 
Combustív

el 

Ano/ 
Model

o 

Classe 

Bônus 
 

CHASSI 
 

FRANQUIA 
FRANQUIA 

VIDRO 

VALOR 
UNITÁRI

O 

01 
GM VECTRA 
SEDAN 2.0 

8V 

DMN-
8800 

FLEX 
2010/ 

2011 
(2) 

9BGAB69
W07B270

902 

 
R$ 

3.500,00 

 
R$ 200,00 

 
R$ 417,50 

02 

GM VECTRA 
SEDAN 

ELEGANCE 
2.0 8V 

CZA-
5406 

FLEX 
2006/ 

2006 
(1) 

9BGAB69
W06B216

603 

 
R$ 

3.500,00 

 
R$ 200,00 

 
R$ 417,50 

 

 
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO 

 

03 

FIAT 

DUCATO 

MINIBUS 

FRO-
2297 DIESEL 

2014/ 

2014 
(0) 

93W2449
24E21336

56 

 
R$ 

10.000,00 

 
R$ 350,00 

 
R$ 931,32 

 

 
DEPARTAMENTO TRANSITO 

 

04 

 

CHERRY QQ 

1.0 ACT 

 
FVS-
9341 

FLEX 
2018/ 

2018 
(0) 

98RDB12
B3JA0050

36 

 
R$ 

4.000,00 

 
R$ 200,00 

 
R$ 417,50 

 

05 

 
NISSAN 
VERSA 

SEDAN S 1.6 
16V 

 
FTQ-
3939 

FLEX 
2016/ 

2017 
(1) 

94DBCAN
17HB1087

64 

 
R$ 

3.600,00 

 
R$ 200,00 

 
R$ 417,50 

 

06 

 
GM SPIN LTZ 

1.8 8V 

 

FUG-

9121 
FLEX 

2016/ 

2017 
(2) 

9BGJC75
20HB1197

51 

 
R$ 

3.700,00 

 
R$ 200,00 

 
R$ 417,50 

07 

CITROEN 
JUMPER 

FURGÃO 2.3 
JTD 

 

FLA-

4877 
DIESEL 

2015/ 

2015 
(1) 

935ACW
MNCF214

9853 

 
R$ 

7.600,00 

 
R$ 250,00 

 
R$ 648,25 

08 

FIAT DUCATO 
MC RONTAN 

AMB 

 

DMN-

8796 
DIESEL 

2010/ 

2010 
(4) 

93W245G
34A20522

88 

R$ 
5.300,00 

R$ 250,00 R$ 648,25 

09 

 

VW NOVO 

GOL 1.0 

CITY 

DMN-
8806 

FLEX 
2013/ 

2014 
(0) 

9BWAA45
U2EP082

287 

 
R$ 

3.000,00 

 
R$ 200,00 

 
R$ 417,50 

10 

 

FORD/RA

NGER 

XL CS4 

DMN-
8809 

DIESEL 
2013/ 

2014 
(0) 

8AFAR21
J9DJ0910

95 

 
R$ 

5.300,00 

 
R$ 250,00 

 
R$ 648,25 

11 

 

RENAULT 

MASTER 

REVES 

2.3 16V 

FUQ-
2214 

DIESEL 
2018/ 

2019 
(0) 

93YMAFE
XAKJ4754

40 

 
R$ 

13.500,00 

 
R$ 250,00 

 
R$ 648,25 

12 

 

RENAULT 

MASTER 

TRANSF 2.3 

16 V 

EOC-
3995 

DIESEL 
2018/ 

2019 
(0) 

93YMAFE
XAKJ7489

33 

 
R$ 

13.500,00 

 
R$ 250,00 

 
R$ 648,25 

13 

 

PEUGEOT 

PARTINER 

1.6 

FURGÃO 

1.6 16V 

DOD-
7520 

FLEX 
2018/ 

2019 
(0) 

8AEGCNF
N8KG511

314 

 
R$ 

6.000,00 

 
R$ 250,00 

 
R$ 418,44 

14 

 

PEUGEOT 

PARTIN

ER 1.6 

BPQ-
7015 

FLEX 
2018/ 

2019 
(0) 

8AEGCNF
N8KG517

039 

 
R$ 

6.000,00 

 
R$ 250,00 

 
R$ 418,44 

15 

 

CHERRY 

QQ 1.0 

ACT 

FRT-
4279 

FLEX 
2018/ 

2018 
(0) 

98RDB12
B4JA0050

00 

 
R$ 

4.000,00 

 
R$ 200,00 

 
R$ 417,50 

16 

 

CHERRY 

QQ 1.0 

ACT 

GGR-
3959 

FLEX 
2018/ 

2018 
(0) 

98RDB12
B1JA0050

04 

 
R$ 

4.000,00 

 
R$ 200,00 

 
R$ 417,50 

17 

 

FIAT 

DUCAT

O 

MINIBU

S 

DJM-
7465 

DIESEL 
2013/ 

2014 
(0) 

93W244M
24E21251

54 

 
R$ 

10.000,00 

 
R$ 250,00 

 
R$ 650,55 

 



superiores a 75% da importância segurada para cada veículo. Se a 
Companhia Seguradora preferir indenizar como perda total, prejuízos 
inferiores a 75%, poderá fazê-lo livremente.
§ Furto: quando o veículo é levado do local sem uso de 
violência. No caso desta licitação, o seguro deverá cobrir as 
consequências do furto:
i. Como perda total, no caso de o veículo segurado não ser 
encontrado em até 30 dias corridos após o registro do evento ou, se 
encontrado, apresentar avarias que caracterizem a situação de perda 
total;
ii. Como perda parcial, no caso de ser encontrado com avarias 
que caracterizem a situação de perda parcial, observadas as demais 
condições especificadas para perda total. A indenização, no caso de 
perda parcial, descontará a franquia.
§ Roubo: quando o veículo e levado mediante ameaça ou 
violência ao motorista e passageiros. No caso desta licitação, o 
seguro deverá cobrir as consequências do roubo:
iii. Como perda total, no caso de o veículo segurado não ser 
encontrado em até 30 dias corridos após o registro do evento ou, se 
encontrado, apresentar avarias que caracterizem a situação de perda 
total;
iv. Como perda parcial, no caso de ser encontrado com avarias 
que caracterizem a situação de perda parcial, observadas as demais 
condições especificadas para perda total. A indenização, no caso de 
perda parcial, descontará a franquia.
§ Prêmio: é o preço do seguro a ser pago pelo Tribunal de 
Contas do Estado, observadas as condições de pagamento fixadas no 
instrumento convocatório.
§ Indenização: a indenização será paga ao segurado em até 30 
(trinta) dias corridos contados da apresentação de todos os 
documentos solicitados pela Companhia Seguradora.
§ Ambiente Geográfico: A utilização dos veículos ocorre 
principalmente no Estado de São Paulo. O seguro deverá cobrir todo o 
território nacional.
§ Bônus: É um desconto concedido ao segurado na renovação 
do seguro que aumenta progressivamente, caso não haja sinistro na 
vigência da apólice anterior. No caso desta licitação, os bônus de cada 
veículo deverão ser aceitos pela licitante vencedora e representarão 
desconto percentual a ser aplicado sobre o valor do prêmio.
§ Franquia: É o valor pago pelo segurado na retirada do veículo 
na oficina, e em cada ocorrência de sinistro coberto pela apólice, 
exclusivamente em casos de perda parcial.  No caso desta licitação, o 
licitante deverá considerar franquia obrigatória básica. Não haverá 
pagamento de franquia sobre as indenizações indicadas como APP e 
RCFV. A franquia será paga pelo Município de Piracaia, 
exclusivamente, à contratada, afastando-se a possibilidade de 
pagamentos a terceiros, ainda que conveniados com a licitante 
vencedora.
§ APP (acidentes pessoais aos passageiros): garante uma 
indenização aos passageiros do veículo segurado em caso de morte, 
invalidez permanente e despesas médico-hospitalares decorrentes de 
sinistro coberto pela apólice, como complemento do seguro 
obrigatório do veículo (DPVAT).
· No caso desta licitação, todos os veículos deverão estar 
cobertos com APP, observados exatamente os seguintes valores:
a) Em caso de morte: R$20.000,00 (vinte mil reais) por 
passageiro
b) Em caso de invalidez permanente: R$20.000,00 (vinte mil 
reais) por passageiro.
c) Despesas médico-hospitalares: R$1.000,00 (um mil reais) 

por passageiro. Esta garantia, além de complementar ao DPVAT, 
somente será objeto de indenização se comprovado que o hospital 
atendente não tem convênio com o sistema público de saúde.
§ RCFV (Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos): 
garante a indenização de danos materiais e pessoais causados a 
terceiros por responsabilidade do segurado e decorrentes de 
sinistro coberto pela apólice.
No caso desta licitação, os valores a serem garantidos são:
a) No caso de danos materiais: R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais),
b) No caso de danos pessoais: R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais).

§ Assistência 24 horas, compreendendo no mínimo:
a) Socorro mecânico em caso de pane ou acidente, com 
conserto do veículo quando possível;
b) Chaveiro;
c) Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de 
acidente, pane mecânica ou elétrica sem limite de quilometragem;
d) Transporte dos passageiros por imobilização do veículo 
segurado; e) Transporte dos passageiros por roubo ou furto do 
veículo.
No caso desta licitação, todos os veículos deverão estar cobertos 
com essa assistência.

OBS:
a) Vistoria: no caso desta licitação, a vistoria prévia é 
facultativa, sendo que as licitantes que desejarem realizá-la 
poderão fazê-lo mediante prévio agendamento junto à Diretoria de 
Transportes.
b) Apólices: as especificações contidas neste edital são 
consideradas como mínimas. Assim, a apólice do seguro poderá 
conter normas comuns às praxes comerciais do licitante e à 
legislação vigente sobre a matéria, porém não poderá eliminar ou 
restringir o entendimento, o conteúdo ou a amplitude de qualquer 
uma das referidas especificações.
c) Condução dos Veículos: Os veículos segurados serão 
dirigidos exclusivamente por funcionários do Munícipio de Piracaia, 
habilitados a conduzir veículos, na forma da lei.
4 – Apólice

       A apólice de seguro automóvel adotada pela licitante deverá 
conter,  impreterivelmente, a descrição dos itens a seguir:
4.1- Casco
4.1.1- Valor para cobertura
4.2- Responsabilidade civil facultativa (RCF - Danos Pessoais)
4.2.1- Valor para indenização de danos materiais
4.2.2- Valor para indenização de danos pessoais
4.3- Acidente por passageiro (APP)
4.3.1- Valor para indenização morte por pessoa
4.3.2- Valor para indenização invalidez por pessoa
4.4- Prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistros
4.4.1- Prazo para as indenizações de eventuais sinistros não poderá 
ser superior a 30 (trinta) dias.

5 - RISCOS COBERTOS: "SEGURO TOTAL"
5.1- O seguro deverá cobrir, no mínimo, os riscos derivados da 
circulação do veículo segurado, as despesas indispensáveis ao 
salvamento e transporte do veículo até a oficina autorizada pelo 
fabricante do veículo, indicada pela licitante, e as indenizações ou 
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prestações de serviços correspondentes a cada uma das coberturas 
de seguro, conforme segue:
5.1.1- roubo ou furto total, bem como os danos causados por tentativa 
de roubo ou furto, incluindo os vidros;
5.1.2- colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e 
capotamento;
5.1.3- raio e suas consequências;
5.1.4- incêndio e explosão, ainda que resultantes de atos danosos 
praticados de forma isolada e eventual por terceiros;
5.1.5- queda em precipícios ou de pontes e queda de agentes externos 
sobre o veículo;
5.1.6- acidente durante o transporte do veículo por meio apropriado;
5.1.7- submersão total ou parcial em água doce proveniente de 
enchentes ou inundações, inclusive quando guardado em subsolo;
5.1.8- granizo;
5.1.9- danos causados durante o tempo em que, como consequência 
de roubo ou furto, estiver em poder de terceiros, excluídas 
indenizações por danos materiais ou pessoais causados a terceiros;
5.1.10- Responsabilidade Civil Facultativa (RCF - Danos Pessoais);
5.1.11- acessórios não referentes a som e imagem, exceto os originais 
de fábrica;
5.1.12- danos a vidros, retrovisores, lanternas e faróis;
5.1.13- cobertura adicional de assistência 24 horas, com os seguintes 
serviços mínimos.
a) Socorro mecânico em caso de pane ou acidente, com 
conserto do veículo   quando possível;
b) Chaveiro;
c) Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de 
acidente, pane mecânica ou elétrica sem limite de quilometragem;
d) Transporte dos passageiros por imobilização do veículo 
segurado;
e) Transporte dos passageiros por roubo ou furto do veículo.

6 - Franquia
6.1- A franquia considerada neste Pregão é a "obrigatória", observado, 
no entanto, o seguinte:
6.1.1- A franquia não será objeto de classificação das propostas, que 
serão avaliadas exclusivamente em função dos preços propostos 
(prêmio);
6.1.2- Não poderá ser superior aos valores apresentados na planilha 
no item 2 deste Termo;
6.1.3- Os valores das franquias deverão ser o cálculo básico da 
seguradora e constar obrigatoriamente nas propostas.
6.1.4- Em caso de sinistro, o valor referente à franquia será pago pelo 
Município de Piracaia, exclusivamente, à contratada, afastando-se a 
possibilidade de pagamentos a terceiros, ainda que conveniados.

7 - Endosso
Quaisquer alterações na apólice poderão ser solicitadas pelo 
Munícipio de Piracaia e processadas pela licitante vencedora, 
mediante endosso.
Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em 10 (dez) 
dias, contados da data da entrega da(s) apólice(s), devidamente 
atestada pela CONTRATANTE, constantes da respectiva Autorização 
de Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do 
fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura/boleto 
bancário.
Piracaia, 05 de junho de 2019.
DR. JOSE SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO N.º 505/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2019 
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE PALCO, TENDAS, GRADES, PRATICAVEIS, 
SANITÁRIOS, PAINEL DE LED, GERADOR, EQUIPAMENTOS DE SOM E 
ILUMINAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO, POR UM 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02, ADJUDICO e 
HOMOLOGO a licitação em epígrafe às empresas abaixo:
EMPRESA: CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO ME, CNPJ: 
09.423.692/0001-55
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Item 

Consum
o 

Estimado 
Anual 

Unidade Descrição 
Valor 

unitário 

1 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento 

Equipamento de som – tipo 01 
 

Para atender cerimonial, eventos com 
música mecânica 

02 caixas no tripé c/ falante de 15” e 
drive 

02 monitores c/ falante de 15” e drive 
02 amplificadores 

01 mesa de som de 12 canais 
02 microfones sem fio 

02 pedestais 
01 CD player 

Cabos e conexões necessárias 
 

R$ 700,00 

2 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento 

Equipamento de som – tipo 02 
 

Para atender shows musicais com 
grupos e bandas pequenas, orquestra 

de viola caipira e banda sinfônica 
02 caixas de som com dois falantes de 

15” e drives 
02 caixas de subgrave com dois falantes 

de 18” 
01 amplificador de 2000 Watts 
01 amplificador de 3000 Watts 

01 processador 
01 mesa de som de 32 canais analógico 

ou digital 
01 aparelho de CD player 

04 monitores em vias 
01 rack de periférico (gate, compressor, 

EQ) 
Equipamento para monitor 

04 retornos em vias contendo um 15” e 
um drive 

02 amplificadores 
01 amplificador para guitarra 

01 amplificador de baixo 
Corpo de Bateria (BB, CX, T1, HH) 

10 microfones com fio 
02 microfones sem fio 

01 kit microfone para bateria 
Pedestais, cabos, direct box, microfones 
para corais, em quantidade necessárias. 

 

R$ 1.200,00 

 

3 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento. 

Equipamento de som tipo 03 
 

Para atender shows musicais: bandas 
sertanejas, bandas de rock, grupos de 

forró, grupos de pagode e bandas baile. 
 

08 caixas modelo line Ray 
08 caixas SB 850 

01 rack de potência para line Ray 
01 rack de potência para SB 850 
01 console digital de 32 canais 

01 processador 
01 CD player 

01 multi-cabo de 50 m com 36 vias 
Monitor 

01 console digital de 32 canais 
02 side fill ( L+R ) com sub grave 
01 powerplay com 8 vias + fones 

06 monitores Clair 
01 monitor para bateria com 01 sub grave ( 

1x18) + caixa com 15x1 drive. 
Backline 

01 corpo de bateria (BB., CX., T1., T2., HH ) 
01 amplificador para contrabaixo com caixas 

1x15 e 4x10 
01 amplificador para guitarra com caixas 2x12 

01 kit de microfone para bateria 
01 kit de microfone para percussão 

10 microfones com fio 
02 microfones sem fio 

Pedestais, cabos, direct Box, microfones para 
corais em quantidades necessárias. 

 
01 gride de Box trus Q30 com uma vara 
central proporcional a medida do palco 
04 praticáveis, cada peça com tamanho 

2x1m, com forração. 

R$ 2.200,00 

 



EMPRESA: FLUXION EVENTOS LTDA ME, CNPJ 05.256.973/0001-00
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3 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento. 

Equipamento de som tipo 03 
 

Para atender shows musicais: bandas 
sertanejas, bandas de rock, grupos de 

forró, grupos de pagode e bandas baile. 
 

08 caixas modelo line Ray 
08 caixas SB 850 

01 rack de potência para line Ray 
01 rack de potência para SB 850 
01 console digital de 32 canais 

01 processador 
01 CD player 

01 multi-cabo de 50 m com 36 vias 
Monitor 

01 console digital de 32 canais 
02 side fill ( L+R ) com sub grave 
01 powerplay com 8 vias + fones 

06 monitores Clair 
01 monitor para bateria com 01 sub grave ( 

1x18) + caixa com 15x1 drive. 
Backline 

01 corpo de bateria (BB., CX., T1., T2., HH ) 
01 amplificador para contrabaixo com caixas 

1x15 e 4x10 
01 amplificador para guitarra com caixas 2x12 

01 kit de microfone para bateria 
01 kit de microfone para percussão 

10 microfones com fio 
02 microfones sem fio 

Pedestais, cabos, direct Box, microfones para 
corais em quantidades necessárias. 

 
01 gride de Box trus Q30 com uma vara 
central proporcional a medida do palco 
04 praticáveis, cada peça com tamanho 

2x1m, com forração. 

R$ 2.200,00 

 

4 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento. 

Iluminação tipo 1 - Pequeno 
12 canhões par led RGBW 54x3 watts 

04 movin led 3 watts 
01 máquina de fumaça 
01 mesa controladora 

01 trave em formato gol de estrutura 
boxtruss Q20 (se necessário conforme 

local) 
01 técnico de luz 

 
 

R$ 800,00 

5 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento. 

Iluminação tipo 2 - Grande 
12 canhões par 64 1000 watts 

18 canhões par led RGBW 54x3 watts 
08 movin bean 7R 

01 máquina de fumaça 
01 mesa controladora 

01 rack de energia 
01 rack Dimmer 48 canais DMX 

02 mini brut 
02 canhões seguidor 

02 PC 
01 GRID Q30 de Boxtruss com uma vara 
central proporcional a medida do palco 
01técnico de luz acompanhando todo o 

evento 

R$ 1.400,00 

10 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Palco 6X6 
Palco 6x6m, em duas águas de treliças 
de alumínio (P30), composta por quatro 

colunas, sendo a altura do pé direito de 7 
metros. 

Cobertura e fechamento traseiro e lateral 
composto de lona emborrachada anti 

chama e anti UV. Capacidade de carga 
do teto é de 1.000 kg distribuídos em 

toda área do teto. Deverá acompanhar o 
palco 02 Fly P.A., agregado a coluna da 
frente de 7m de altura por 2m de largura, 

montados em treliça. Piso do palco 
(6x6m), sendo (36 metros quadrados 
livre), em estrutura metálica com base 

confeccionada com tubos de aço 
costurados SAE 1010/1020 da 

classificação Dim 2440, com bitola 48,3 
mm e espessura de 3,000 mm sendo 

suas junções feitas de encaixes travados 
por cunhas gravitacionais ( tipo 

engatamento) e com bases reguláveis 
para nivelamento de 0,30 até 1,90 de 

acordo com o desnível do local e 
estrutura de Fly, superfície do piso do 

palco composto por plataformas 
modulares 2x1 em compensado naval 

com 25mm de espessura com carpetes 
escada articuláveis de alumínio com 
travas e guarda corpo com grades 
compatíveis com as normas ABNT. 

R$ 1.430,00 

 

11 400 und. 

Unidade 
 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Grades, para contensão de público, 
medindo 1,20m de altura x 2,00m de 
comprimento, em estrutura tubular 

galvanizada. 

R$ 12,00 

14 150 und. 

Unidade 
Fornecimento 

de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 

Praticáveis, com forração, medindo 
cada módulo 2x1 metros de 

comprimento, com até 1 metro de altura 
com escada. 

R$ 60,00 

18 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Camarim de apoio 
 

Medindo 4 X 4, coberto com tenda 
branca, fechado nas laterais com TS 
branco com 2,12m de altura apoiados 

em estrutura de alumínio Octanorm com 
teto forrado, com piso em placas 
modulares carpetadas, porta com 

fechadura e chave, iluminação, sendo 
uma a cada dois metros quadrados, de 

0,40 cm. 

R$ 700,00 

 

Item 

Consum
o 

Estimado 
Anual 

Unidade Descrição 
Valor 

unitário 

7 08 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Palco 12X8 
Palco 12x8m, em duas águas de treliças de 

alumínio (P50), composta por quatro colunas, 
sendo a altura do pé direito de 7 metros. 
Cobertura e fechamento traseiro e lateral 

composto de lona emborrachada anti chama 
e anti UV. Capacidade de carga do teto é de 
1.000 kg distribuídos em toda área do teto. 
Deverá acompanhar o palco 02 Fly P.A., 

agregado a coluna da frente de 7m de altura 
por 2m de largura, montados em treliça. Piso 

do palco (12x8m), sendo (96 metros 
quadrados livre), em estrutura metálica com 

base confeccionada com tubos de aço 
costurados SAE 1010/1020 da classificação 
Dim 2440, com bitola 48,3 mm e espessura 
de 3,000 mm sendo suas junções feitas de 

encaixes travados por cunhas gravitacionais ( 
tipo engatamento) e com bases reguláveis 

para nivelamento de 0,30 até 1,90 de acordo 
com o desnível do local e estrutura de Fly, 
superfície do piso do palco composto por 

plataformas modulares 2x1 em compensado 
naval com 25mm de espessura com carpetes 
escada articuláveis de alumínio com travas e 
guarda corpo com grades compatíveis com 

as normas ABNT. 
Área de serviço na lateral do palco medindo 
3x3m coberta seguindo a mesma altura do 

piso do palco. 
House mix medindo 3x3m, coberta, piso 

0,40cm de altura. 
Medindo 4 X 4, coberto com tenda branca, 

com paredes montadas em sistema de perfis 
modulares, painéis em TS fechado nas 

laterais  branco com 2,12m de altura 
apoiados em estrutura de alumínio Octanorm 

com teto forrado, com piso em placas 
modulares carpetadas, porta com fechadura 
e chave, iluminação, sendo uma a cada dois 

metros quadrados, de 0,40 cm. 
50 metros de grade de proteção de público, 

medindo 1,20m de altura e 2m de 
comprimento, em estrutura tubular 

galvanizada. 

R$ 4.000,00 

 



EMPRESA: RF COSTA EVENTOS ME, CNPJ 14.714.076/0001-93

EMPRESA: VALTER GERALDO SERAFIM 04586188880, CNPJ 
14.042.901/0001-50
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8 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Palco 10X8 
Palco 10x8m, em duas águas de treliças de 

alumínio (P30), composta por quatro colunas, 
sendo a altura do pé direito de 7 metros. 
Cobertura e fechamento traseiro e lateral 

composto de lona emborrachada anti chama 
e anti UV. Capacidade de carga do teto é de 
1.000 kg distribuídos em toda área do teto. 
Deverá acompanhar o palco 02 Fly P.A., 

agregado a coluna da frente de 7m de altura 
por 2m de largura, montados em treliça. Piso 

do palco (10x8m), sendo (80 metros 
quadrados livre), em estrutura metálica com 

base confeccionada com tubos de aço 
costurados SAE 1010/1020 da classificação 
Dim 2440, com bitola 48,3 mm e espessura 
de 3,000 mm sendo suas junções feitas de 

encaixes travados por cunhas gravitacionais ( 
tipo engatamento) e com bases reguláveis 

para nivelamento de 0,30 até 1,90 de acordo 
com o desnível do local e estrutura de Fly, 
superfície do piso do palco composto por 

plataformas modulares 2x1 em compensado 
naval com 25mm de espessura com carpetes 
escada articuláveis de alumínio com travas e 
guarda corpo com grades compatíveis com 

as normas ABNT. 
Área de serviço na lateral do palco medindo 
3x3m coberta seguindo a mesma altura do 

piso do palco. 
House mix medindo 3x3m, coberta, piso 

0,40cm de altura. 
Medindo 4 X 4, coberto com tenda branca, 

com paredes montadas em sistema de perfis 
modulares, painéis em TS fechado nas 

laterais  branco com 2,12m de altura 
apoiados em estrutura de alumínio Octanorm 

com teto forrado, com piso em placas 
modulares carpetadas, porta com fechadura 
e chave, iluminação, sendo uma a cada dois 

metros quadrados, de 0,40 cm. 
50 metros de grade de proteção de público, 

medindo 1,20m de altura e 2m de 
comprimento, em estrutura tubular 

galvanizada. 

R$ 3.550,00 

 

9 15 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Palco 8X6 
Palco 8x6m, em duas águas de treliças de 

alumínio (P30), composta por quatro colunas, 
sendo a altura do pé direito de 7 metros. 
Cobertura e fechamento traseiro e lateral 

composto de lona emborrachada anti chama 
e anti UV. Capacidade de carga do teto é de 
1.000 kg distribuídos em toda área do teto. 
Deverá acompanhar o palco 02 Fly P.A., 

agregado a coluna da frente de 7m de altura 
por 2m de largura, montados em treliça. Piso 

do palco (8x6m), sendo (48 metros 
quadrados livre), em estrutura metálica com 

base confeccionada com tubos de aço 
costurados SAE 1010/1020 da classificação 
Dim 2440, com bitola 48,3 mm e espessura 
de 3,000 mm sendo suas junções feitas de 

encaixes travados por cunhas gravitacionais ( 
tipo engatamento) e com bases reguláveis 

para nivelamento de 0,30 até 1,90 de acordo 
com o desnível do local e estrutura de Fly, 
superfície do piso do palco composto por 

plataformas modulares 2x1 em compensado 
naval com 25mm de espessura com carpetes 
escada articuláveis de alumínio com travas e 
guarda corpo com grades compatíveis com 

as normas ABNT. 
Área de serviço na lateral do palco medindo 
3x3m coberta seguindo a mesma altura do 

piso do palco. 
House mix medindo 3x3m, coberta, piso 

0,40cm de altura. 
Medindo 4 X 4, coberto com tenda branca, 

com paredes montadas em sistema de perfis 
modulares, painéis em TS fechado nas 

laterais  branco com 2,12m de altura 
apoiados em estrutura de alumínio Octanorm 

com teto forrado, com piso em placas 
modulares carpetadas, porta com fechadura 
e chave, iluminação, sendo uma a cada dois 

metros quadrados, de 0,40 cm. 
50 metros de grade de proteção de público, 

medindo 1,20m de altura e 2m de 
comprimento, em estrutura tubular 

galvanizada. 

R$ 1.640,00 

15 08 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Gerador 
Para atender shows e eventos de grande 

porte para distribuição de iluminação e 
sonorização de palco e banda. 

 
180 KVA com operador e combustível já 

incluso. 
 

R$ 2.750,00 

 

Item 

Consum
o 

Estimado 
Anual 

Unidade Descrição 
Valor 

unitário 

12 25 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 

Tenda, chapéu de bruxa, com cobertura 
de lona branca, com estrutura metálica 

galvanizada, com sistema de calha para 
escoamento de águas pluviais e com 
fechamento fundo e lateral, medindo 
10x10 metros, com altura de pé no 

mínimo 3,5 metros. 
Com 10 dias de antecedência. 

R$ 750,00 

13 15 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 

Tenda, chapéu de bruxa, com cobertura 
de lona branca, com estrutura metálica 

galvanizada, com sistema de calha para 
escoamento de águas pluviais e com 

fechamento fundo e lateral, medindo 3x3 
metros, com altura de pé no mínimo 2,70 

metros. 

R$ 209,00 

 

16 30 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Banheiros Químicos 
 

Portátil, que dispensa rede de água e 
esgoto. 

Com caixa de dejetos com capacidade 
de 180l, mictório opcional, suporte de 

papel higiênico, cesto de lixo, piso 
antiderrapante, ventilação natural, teto 

translúcido, identificação (masc ou fem) 
fechadura que sinalize livre ou ocupado. 

Especificações: 
Altura 2,30m X Largura 1,20m X 

Comprimento 1,20m, peso total por 
cabine 75 kg. 

Condições Gerais: 
As unidades dos banheiros químicos 

devem ser colocadas no local do evento, 
com manutenção, aplicação de produto 

química para higienização, colocação de 
papel higiênico e serviço de dejetos 

diários. 
Modelo: 

Standard. 
 

R$ 215,00 

17 30 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Contêineres com banheiros 
 

Portátil, que necessita rede de água e 
esgoto. 

Módulos containeres para banheiros, 
contendo 07 (sete) cabines, lavabo, 

lavatório e mictório, suporte de papel 
higiênico, cesto de lixo, piso 

antiderrapante, ventilação natural, 
identificação (masc.ou fem.) e fechadura 

que sinalize livre ou ocupado. 
Condições Gerais: 

As unidades dos containeres devem ser 
colocadas no local do evento com tempo 
hábil para as devidas ligações de água e 
esgoto, bem como retiradas ao término 

do evento. 

R$ 1.950,00 

 

Item 

Consum
o 

Estimado 
Anual 

Unidade Descrição 
Valor 

unitário 

6 06 dias 

Forneciment
o de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento. 

PAINEL DE LED 4x3M 
Painel de led, de alta definição com 

espaçamento máximo de pixels de 6mm 
real, capaz de ser utilizado em área 

externa (outdoor) e interna, com 
possibilidade de controlar níveis de 

intensidade, combinações de cores e 
que permita a veiculação de vários 

formatos de vídeo e mídias em tempo 
real conversor e controlador de imagens 

de alta resolução e fontes de vídeo 
especificamente desenvolvidos para uso 
em painéis de led, que aceite entradas 

de vídeos e garanta a veiculação de 
vários formatos de áudio/vídeo a longa 

distancia com boa qualidade, que 
funcione em qualquer sistema de video 

(NT SC/PAL – M), freqüência de scan de 
no mínimo, 280hz, entradas de sinal 
diversas (super vídeo, componente, 

VGA, digital) com opções de instalação 
em Box truss, pendurado ou empilhado. 

Com 01 operador, talhas necessárias 
para montagem e cabeamento 

necessário para ligação do sistema. 

R$ 2.290,00 

 



Observações:
01 – É de total responsabilidade da (s) contratada (s):
- A montagem e desmontagem dos materiais e equipamentos, bem 
como todos os encargos decorrentes do serviço ficarão a cargo da 
contratada.
- Todas as estruturas deverão estar devidamente aterradas e 
equalizadas, conforme Normas Vigentes da ABNT.
- Contratação de seguro para os equipamentos e serviços contratados. 
- A guarda e vigilância dos equipamentos e serviços contratados.
- Sempre que solicitado, a contratada apresentará a prefeitura de 
Piracaia, os devidos Atestados de responsabilidade técnica (ART).
- A locação será diária, a empresa deverá ficar a disposição da 
Prefeitura até o término do evento.
02 – A contratante avisará da data, horário e local do evento com 10 
dias de antecedência.
Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em 10 (dez) 
dias, contados da data da entrega efetiva dos serviços constantes da 
respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancária cuja 
titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota 
fiscal/fatura.
Piracaia, 07 de junho de 2019.
DR. JOSE SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2019 - PROCESSO N° 505/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE PALCO, TENDAS, GRADES, PRATICAVEIS, 
SANITÁRIOS, PAINEL DE LED, GERADOR, EQUIPAMENTOS DE 
SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Aos 07 dias do mês de junho de 2019, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738-29, 
R.G. nº 28.816.741-7, residente na Alameda das Flores, 35 , Bairro 
Boa Vista, em Piracaia/SP, e a empresa  CINIRA DE OLIVEIRA 
CONSTANTINO ME, inscrita no CNPJ sob o n° 09.423.692/0001-55, 
com sede à Rua Princesa Isabel, 12, JD Primavera, Piracaia/SP CEP: 
12970-000, por seu representante legal, Sr.ª CINIRA DE OLIVEIRA 
CONSTANTINO, portadora do R.G. 21.230.906-7 e CPF sob o n° 
120.704.028-27, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE 
CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos 
termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as 
alterações do Decreto Municipal 3.446/09, Decreto Municipal 
2.813/2006 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 
123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ficando 
registrados os preços conforme segue:

1.  A presente Ata tem Preço Unitário registrado em:
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Item 
Consumo 
Estimado 

Anual 
Unidade Descrição 

Valor 
unitário 

1 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento 

Equipamento de som – tipo 01 
 

Para atender cerimonial, eventos com 
música mecânica 

02 caixas no tripé c/ falante de 15” e 
drive 

02 monitores c/ falante de 15” e drive 
02 amplificadores 

01 mesa de som de 12 canais 
02 microfones sem fio 

02 pedestais 
01 CD player 

Cabos e conexões necessárias 
 

R$ 700,00 

2 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento 

Equipamento de som – tipo 02 
 

Para atender shows musicais com grupos 
e bandas pequenas, orquestra de viola 

caipira e banda sinfônica 
02 caixas de som com dois falantes de 15” e 

drives 
02 caixas de subgrave com dois falantes de 

18” 
01 amplificador de 2000 Watts 
01 amplificador de 3000 Watts 

01 processador 
01 mesa de som de 32 canais analógico ou 

digital 
01 aparelho de CD player 

04 monitores em vias 
01 rack de periférico (gate, compressor, EQ) 

Equipamento para monitor 
04 retornos em vias contendo um 15” e um 

drive 
02 amplificadores 

01 amplificador para guitarra 
01 amplificador de baixo 

Corpo de Bateria (BB, CX, T1, HH) 
10 microfones com fio 
02 microfones sem fio 

01 kit microfone para bateria 
Pedestais, cabos, direct box, microfones para 

corais, em quantidade necessárias. 
 

R$ 1.200,00 

 

3 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento. 

Equipamento de som tipo 03 
 

Para atender shows musicais: bandas 
sertanejas, bandas de rock, grupos de 

forró, grupos de pagode e bandas baile. 
 

08 caixas modelo line Ray 
08 caixas SB 850 

01 rack de potência para line Ray 
01 rack de potência para SB 850 
01 console digital de 32 canais 

01 processador 
01 CD player 

01 multi-cabo de 50 m com 36 vias 
Monitor 

01 console digital de 32 canais 
02 side fill ( L+R ) com sub grave 
01 powerplay com 8 vias + fones 

06 monitores Clair 
01 monitor para bateria com 01 sub grave ( 

1x18) + caixa com 15x1 drive. 
Backline 

01 corpo de bateria (BB., CX., T1., T2., HH ) 
01 amplificador para contrabaixo com caixas 

1x15 e 4x10 
01 amplificador para guitarra com caixas 2x12 

01 kit de microfone para bateria 
01 kit de microfone para percussão 

10 microfones com fio 
02 microfones sem fio 

Pedestais, cabos, direct Box, microfones para 
corais em quantidades necessárias. 

 
01 gride de Box trus Q30 com uma vara 
central proporcional a medida do palco 
04 praticáveis, cada peça com tamanho 

2x1m, com forração. 

R$ 2.200,00 

4 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento. 

Iluminação tipo 1 - Pequeno 
12 canhões par led RGBW 54x3 watts 

04 movin led 3 watts 
01 máquina de fumaça 
01 mesa controladora 

01 trave em formato gol de estrutura 
boxtruss Q20 (se necessário conforme 

local) 
01 técnico de luz 

 
 

R$ 800,00 

 



2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento as 
solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido de compras, 
a locação dos produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 006/2019, com a proposta e demais 
elementos do processo nº. 505/2019, que ficam fazendo parte 
integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui estivessem 
transcritos.

2.2 - É de total responsabilidade da contratada:

a. A montagem e desmontagem dos materiais e equipamentos, bem 
como todos os encargos decorrentes do serviço ficarão a cargo da 
contratada.
b. Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, 
conforme Normas Vigentes da ABNT.

c. Contratação de seguro para os equipamentos e serviços 
contratados.
d.  A guarda e vigilância dos equipamentos e serviços contratados.
e. Sempre que solicitado, a contratada apresentará a Prefeitura de 
Piracaia, os devidos Atestados de responsabilidade técnica (ART) 
f. A locação será diária, a empresa deverá ficar a disposição da 
Prefeitura até o término do evento.
g. Transporte, alimentação, mão de obra para montagem e 
desmontagem ficará a cargo da empresa vencedora.
2.3 – A existência de preços registrados não obriga a Administração 
a firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
relativas às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
a preferência de contratação em igualdade de condições.

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a 
cláusula de pagamento.

2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execução 
da contratação;

3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 

5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará 
ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 
8.666/93; 

6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 
artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

4 – PRAZO DE ENTREGA 
4.1. Os equipamentos serão fornecidos em atendimento às 
requisições periódicas escritas, no prazo e condições estipulados 
no Anexo I – Especificação do Objeto.  
4.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
4.3 - O recebimento dos equipamentos ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observar e as providências 
necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em saná-las.
 
4.4 – O locador dos equipamentos responde, nos termos da 
legislação civil, pela qualidade dos produtos, devendo substituir 
imediatamente aquele que apresentar vício, ainda que sanável.  
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5 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia do 

evento. 

Iluminação tipo 2 - Grande 
12 canhões par 64 1000 watts 

18 canhões par led RGBW 54x3 watts 
08 movin bean 7R 

01 máquina de fumaça 
01 mesa controladora 

01 rack de energia 
01 rack Dimmer 48 canais DMX 

02 mini brut 
02 canhões seguidor 

02 PC 
01 GRID Q30 de Boxtruss com uma vara 
central proporcional a medida do palco 
01técnico de luz acompanhando todo o 

evento 

R$ 1.400,00 

10 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Palco 6X6 
Palco 6x6m, em duas águas de treliças de 

alumínio (P30), composta por quatro colunas, 
sendo a altura do pé direito de 7 metros. 
Cobertura e fechamento traseiro e lateral 

composto de lona emborrachada anti chama 
e anti UV. Capacidade de carga do teto é de 
1.000 kg distribuídos em toda área do teto. 
Deverá acompanhar o palco 02 Fly P.A., 

agregado a coluna da frente de 7m de altura 
por 2m de largura, montados em treliça. Piso 

do palco (6x6m), sendo (36 metros 
quadrados livre), em estrutura metálica com 

base confeccionada com tubos de aço 
costurados SAE 1010/1020 da classificação 
Dim 2440, com bitola 48,3 mm e espessura 
de 3,000 mm sendo suas junções feitas de 

encaixes travados por cunhas gravitacionais ( 
tipo engatamento) e com bases reguláveis 

para nivelamento de 0,30 até 1,90 de acordo 
com o desnível do local e estrutura de Fly, 
superfície do piso do palco composto por 

plataformas modulares 2x1 em compensado 
naval com 25mm de espessura com carpetes 
escada articuláveis de alumínio com travas e 
guarda corpo com grades compatíveis com 

as normas ABNT. 

R$ 1.430,00 

11 400 und. 

Unidade 
 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Grades, para contensão de público, 
medindo 1,20m de altura x 2,00m de 
comprimento, em estrutura tubular 

galvanizada. 

R$ 12,00 

 

14 150 und. 

Unidade 
Fornecimento 

de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 

Praticáveis, com forração, medindo 
cada módulo 2x1 metros de 

comprimento, com até 1 metro de altura 
com escada. 

R$ 60,00 

18 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Camarim de apoio 
 

Medindo 4 X 4, coberto com tenda 
branca, fechado nas laterais com TS 
branco com 2,12m de altura apoiados 

em estrutura de alumínio Octanorm com 
teto forrado, com piso em placas 
modulares carpetadas, porta com 

fechadura e chave, iluminação, sendo 
uma a cada dois metros quadrados, de 

0,40 cm. 

R$ 700,00 

 



 5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data do 
fornecimento constante da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após a 
apresentação da nota fiscal/fatura. 
5.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 (trinta) 
dias, a partir de então, incidirá correção monetária, bem como juros 
moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados 
proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado.
5.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias 
após a data de sua apresentação válida.
5.3 - As Notas Fiscais referentes a entrega do objeto desta licitação 
deverão ser eletrônicas e constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
5.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA

5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 
10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a Contratada ficará 
sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento 
dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro de sua validade, 
multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da 
Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por 
cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, por 
dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução 
total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro 
pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 
moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha a acarretar à Administração.
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS

1 – O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução deste instrumento.

2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos não 
corresponderem às especificações da Ata de Registro de Preços, 
devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata imediatamente.

3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de 
Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

4 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O Edital, a 
proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão do Pregão.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Piracaia, 07 de junho de 2.019.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO ME
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2019 - PROCESSO N° 505/2019.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE PALCO, TENDAS, GRADES, PRATICAVEIS, 
SANITÁRIOS, PAINEL DE LED, GERADOR, EQUIPAMENTOS DE 
SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Aos 07 dias do mês de junho de 2019, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF nº 
187.777.738-29, R.G. nº 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, 35 , Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP, e a empresa  
FLUXION EVENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
05.256.973/0001-00, com sede à Rua Padre Eugênio, 907, Bairro 
Rio Abaixo, Jacareí/SP CEP: 12.322-690, por seu representante 
legal, Sr. SERGIO LUIS MACHADO, portador do R.G. 29.455.538-
9 e CPF sob o n° 282.878.778-81, (DECLARADO NÃO 
FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), 
acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto 
Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Municipal 
3.446/09, Decreto Municipal 2.813/2006 e Decreto Municipal Nº 
4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações posteriores, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 
observadas as demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão 
Presencial em epígrafe, ficando registrados os preços conforme 
segue:
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1.  A presente Ata tem Preço Unitário registrado em

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento as 
solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido de 
compras, a locação dos produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 006/2019, com a proposta e 
demais elementos do processo nº. 505/2019, que ficam fazendo 
parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui 
estivessem transcritos.

2.2 - É de total responsabilidade da contratada:

a. A montagem e desmontagem dos materiais e equipamentos, 
bem como todos os encargos decorrentes do serviço ficarão a cargo 
da contratada.
b. Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, 
conforme Normas Vigentes da ABNT.
c. Contratação de seguro para os equipamentos e serviços 
contratados.
d.  A guarda e vigilância dos equipamentos e serviços contratados.
e. Sempre que solicitado, a contratada apresentará a Prefeitura de 
Piracaia, os devidos Atestados de responsabilidade técnica (ART) 
f. A locação será diária, a empresa deverá ficar a disposição da 
Prefeitura até o término do evento.
g. Transporte, alimentação, mão de obra para montagem e 
desmontagem ficará a cargo da empresa vencedora.

2.3 – A existência de preços registrados não obriga a Administração 
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Item 
Consumo 
Estimado 

Anual 
Unidade Descrição 

Valor 
unitário 

7 08 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Palco 12X8 
Palco 12x8m, em duas águas de treliças de 

alumínio (P50), composta por quatro 
colunas, sendo a altura do pé direito de 7 

metros. 
Cobertura e fechamento traseiro e lateral 

composto de lona emborrachada anti 
chama e anti UV. Capacidade de carga do 

teto é de 1.000 kg distribuídos em toda área 
do teto. Deverá acompanhar o palco 02 Fly 
P.A., agregado a coluna da frente de 7m de 

altura por 2m de largura, montados em 
treliça. Piso do palco (12x8m), sendo (96 

metros quadrados livre), em estrutura 
metálica com base confeccionada com 

tubos de aço costurados SAE 1010/1020 da 
classificação Dim 2440, com bitola 48,3 mm 

e espessura de 3,000 mm sendo suas 
junções feitas de encaixes travados por 

cunhas gravitacionais ( tipo engatamento) e 
com bases reguláveis para nivelamento de 
0,30 até 1,90 de acordo com o desnível do 
local e estrutura de Fly, superfície do piso 

do palco composto por plataformas 
modulares 2x1 em compensado naval com 
25mm de espessura com carpetes escada 

articuláveis de alumínio com travas e 
guarda corpo com grades compatíveis com 

as normas ABNT. 
Área de serviço na lateral do palco medindo 
3x3m coberta seguindo a mesma altura do 

piso do palco. 
House mix medindo 3x3m, coberta, piso 

0,40cm de altura. 
Medindo 4 X 4, coberto com tenda branca, 

com paredes montadas em sistema de 
perfis modulares, painéis em TS fechado 
nas laterais  branco com 2,12m de altura 

apoiados em estrutura de alumínio 
Octanorm com teto forrado, com piso em 
placas modulares carpetadas, porta com 

fechadura e chave, iluminação, sendo uma 
a cada dois metros quadrados, de 0,40 cm. 
50 metros de grade de proteção de público, 

medindo 1,20m de altura e 2m de 
comprimento, em estrutura tubular 

galvanizada. 

R$ 4.000,00 

 

8 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Palco 10X8 
Palco 10x8m, em duas águas de treliças de 

alumínio (P30), composta por quatro 
colunas, sendo a altura do pé direito de 7 

metros. 
Cobertura e fechamento traseiro e lateral 

composto de lona emborrachada anti 
chama e anti UV. Capacidade de carga do 

teto é de 1.000 kg distribuídos em toda área 
do teto. Deverá acompanhar o palco 02 Fly 
P.A., agregado a coluna da frente de 7m de 

altura por 2m de largura, montados em 
treliça. Piso do palco (10x8m), sendo (80 

metros quadrados livre), em estrutura 
metálica com base confeccionada com 

tubos de aço costurados SAE 1010/1020 da 
classificação Dim 2440, com bitola 48,3 mm 

e espessura de 3,000 mm sendo suas 
junções feitas de encaixes travados por 

cunhas gravitacionais ( tipo engatamento) e 
com bases reguláveis para nivelamento de 
0,30 até 1,90 de acordo com o desnível do 
local e estrutura de Fly, superfície do piso 

do palco composto por plataformas 
modulares 2x1 em compensado naval com 
25mm de espessura com carpetes escada 

articuláveis de alumínio com travas e 
guarda corpo com grades compatíveis com 

as normas ABNT. 
Área de serviço na lateral do palco medindo 
3x3m coberta seguindo a mesma altura do 

piso do palco. 
House mix medindo 3x3m, coberta, piso 

0,40cm de altura. 
Medindo 4 X 4, coberto com tenda branca, 

com paredes montadas em sistema de 
perfis modulares, painéis em TS fechado 
nas laterais  branco com 2,12m de altura 

apoiados em estrutura de alumínio 
Octanorm com teto forrado, com piso em 
placas modulares carpetadas, porta com 

fechadura e chave, iluminação, sendo uma 
a cada dois metros quadrados, de 0,40 cm. 
50 metros de grade de proteção de público, 

medindo 1,20m de altura e 2m de 
comprimento, em estrutura tubular 

galvanizada. 

R$ 3.550,00 

 

9 15 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Palco 8X6 
Palco 8x6m, em duas águas de treliças de 

alumínio (P30), composta por quatro 
colunas, sendo a altura do pé direito de 7 

metros. 
Cobertura e fechamento traseiro e lateral 

composto de lona emborrachada anti 
chama e anti UV. Capacidade de carga do 

teto é de 1.000 kg distribuídos em toda área 
do teto. Deverá acompanhar o palco 02 Fly 
P.A., agregado a coluna da frente de 7m de 

altura por 2m de largura, montados em 
treliça. Piso do palco (8x6m), sendo (48 
metros quadrados livre), em estrutura 

metálica com base confeccionada com 
tubos de aço costurados SAE 1010/1020 da 
classificação Dim 2440, com bitola 48,3 mm 

e espessura de 3,000 mm sendo suas 
junções feitas de encaixes travados por 

cunhas gravitacionais ( tipo engatamento) e 
com bases reguláveis para nivelamento de 
0,30 até 1,90 de acordo com o desnível do 
local e estrutura de Fly, superfície do piso 

do palco composto por plataformas 
modulares 2x1 em compensado naval com 
25mm de espessura com carpetes escada 

articuláveis de alumínio com travas e 
guarda corpo com grades compatíveis com 

as normas ABNT. 
Área de serviço na lateral do palco medindo 
3x3m coberta seguindo a mesma altura do 

piso do palco. 
House mix medindo 3x3m, coberta, piso 

0,40cm de altura. 
Medindo 4 X 4, coberto com tenda branca, 

com paredes montadas em sistema de 
perfis modulares, painéis em TS fechado 
nas laterais  branco com 2,12m de altura 

apoiados em estrutura de alumínio 
Octanorm com teto forrado, com piso em 
placas modulares carpetadas, porta com 

fechadura e chave, iluminação, sendo uma 
a cada dois metros quadrados, de 0,40 cm. 
50 metros de grade de proteção de público, 

medindo 1,20m de altura e 2m de 
comprimento, em estrutura tubular 

galvanizada. 

R$ 1.640,00 

15 08 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Gerador 
Para atender shows e eventos de 
grande porte para distribuição de 

iluminação e sonorização de palco e 
banda. 

 
180 KVA com operador e combustível 

já incluso. 
 

R$ 2.750,00 

 



a firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a 
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência 
de contratação em igualdade de condições.

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais previstas 
neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a cláusula 
de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execução da 
contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um representante 
da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à 
Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 
artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

4 – PRAZO DE ENTREGA 
4.1. Os equipamentos serão fornecidos em atendimento às 
requisições periódicas escritas, no prazo e condições estipulados no 
Anexo I – Especificação do Objeto.  
4.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
4.3 - O recebimento dos equipamentos ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observar e as providências 
necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em saná-las.
 
4.4 – O locador dos equipamentos responde, nos termos da legislação 
civil, pela qualidade dos produtos, devendo substituir imediatamente 
aquele que apresentar vício, ainda que sanável.  

 5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data do 
fornecimento constante da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após a 
apresentação da nota fiscal/fatura. 
5.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 (trinta) 
dias, a partir de então, incidirá correção monetária, bem como juros 
moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados 
proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado.
5.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias 
após a data de sua apresentação válida.
5.3 - As Notas Fiscais referentes a entrega do objeto desta licitação 
deverão ser eletrônicas e constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
5.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA

5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 
10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a Contratada 
ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento 
dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro de sua 
validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por 
cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, 
por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução 
total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 
moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha a acarretar à Administração.
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS

1 – O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução deste instrumento.

2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos não 
corresponderem às especificações da Ata de Registro de Preços, 
devendo ser refe itos pela empresa detentora da Ata 
imediatamente.

3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de 
Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

4 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O Edital, 
a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão do Pregão.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Piracaia, 07 de junho de 2.019.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
FLUXION EVENTOS LTDA ME
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2019 - PROCESSO N° 505/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE PALCO, TENDAS, GRADES, PRATICAVEIS, 
SANITÁRIOS, PAINEL DE LED, GERADOR, EQUIPAMENTOS DE 
SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Aos 07 dias do mês de junho de 2019, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738-29, 
R.G. nº 28.816.741-7, residente na Alameda das Flores, 35, Bairro Boa 
Vista, em Piracaia/SP, e a empresa R.F. COSTA EVENTOS ME, 
inscrita no CNPJ sob o n° 14.714.076/0001-93, com sede à Rua 
Antonio Ferreira de Almeida, 500, Bairro Centro, Joanópolis/SP CEP: 
12.980-000, por seu representante legal, Sr. Rafael Fernando Costa, 
portador do R.G. 30.152.890 e CPF sob o n° 273.619.118-89, 
(DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO 
MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, 
Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto 
Municipal 3.446/09, Decreto Municipal 2.813/2006 e Decreto 
Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie, observadas as demais normas legais aplicáveis do edital do 
Pregão Presencial em epígrafe, ficando registrados os preços 
conforme segue::

– A presente Ata tem Preço Unitário registrado em:

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento as 
solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido de 
compras, a locação dos produtos descritos na clausula primeira, 
de conformidade com o Pregão nº. 006/2019, com a proposta e 
demais elementos do processo nº. 505/2019, que ficam fazendo 
parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui 
estivessem transcritos.

2.2 - É de total responsabilidade da contratada:

a. A montagem e desmontagem dos materiais e equipamentos, 
bem como todos os encargos decorrentes do serviço ficarão a 
cargo da contratada.
b. Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, 
conforme Normas Vigentes da ABNT.
c. Contratação de seguro para os equipamentos e serviços 
contratados.
d.  A guarda e vigilância dos equipamentos e serviços 
contratados.
e. Sempre que solicitado, a contratada apresentará a Prefeitura 
de Piracaia, os devidos Atestados de responsabilidade técnica 
(ART) 
f. A locação será diária, a empresa deverá ficar a disposição da 
Prefeitura até o término do evento.
g. Transporte, alimentação, mão de obra para montagem e 
desmontagem ficará a cargo da empresa vencedora.

2.3 – A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em 
igualdade de condições.

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a 
cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execução 
da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre 
as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;
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Item 
Consumo 
Estimado 

Anual 
Unidade Descrição 

Valor 
unitário 

12 25 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 

Tenda, chapéu de bruxa, com cobertura 
de lona branca, com estrutura metálica 

galvanizada, com sistema de calha para 
escoamento de águas pluviais e com 
fechamento fundo e lateral, medindo 
10x10 metros, com altura de pé no 

mínimo 3,5 metros. 
Com 10 dias de antecedência. 

R$ 750,00 

13 15 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 

Tenda, chapéu de bruxa, com cobertura 
de lona branca, com estrutura metálica 

galvanizada, com sistema de calha para 
escoamento de águas pluviais e com 
fechamento fundo e lateral, medindo 

3x3 metros, com altura de pé no mínimo 
2,70 metros. 

R$ 209,00 

16 30 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Banheiros Químicos 
 

Portátil, que dispensa rede de água e 
esgoto. 

Com caixa de dejetos com capacidade 
de 180l, mictório opcional, suporte de 

papel higiênico, cesto de lixo, piso 
antiderrapante, ventilação natural, teto 

translúcido, identificação (masc ou fem) 
fechadura que sinalize livre ou ocupado. 

Especificações: 
Altura 2,30m X Largura 1,20m X 

Comprimento 1,20m, peso total por 
cabine 75 kg. 

Condições Gerais: 
As unidades dos banheiros químicos 

devem ser colocadas no local do 
evento, com manutenção, aplicação de 

produto química para higienização, 
colocação de papel higiênico e serviço 

de dejetos diários. 
Modelo: 

Standard. 
 

R$ 215,00 

 

17 30 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 

descrito para 
cada dia de 

evento 
 

Contêineres com banheiros 
 

Portátil, que necessita rede de água e 
esgoto. 

Módulos containeres para banheiros, 
contendo 07 (sete) cabines, lavabo, 

lavatório e mictório, suporte de papel 
higiênico, cesto de lixo, piso 

antiderrapante, ventilação natural, 
identificação (masc.ou fem.) e fechadura 

que sinalize livre ou ocupado. 
Condições Gerais: 

As unidades dos containeres devem ser 
colocadas no local do evento com 

tempo hábil para as devidas ligações de 
água e esgoto, bem como retiradas ao 

término do evento. 

R$ 
1.950,00 

 



4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará 
ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 
8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 
artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

4 – PRAZO DE ENTREGA 
4.1. Os equipamentos serão fornecidos em atendimento às 
requisições periódicas escritas, no prazo e condições estipulados no 
Anexo I – Especificação do Objeto.  
4.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
4.3 - O recebimento dos equipamentos ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observar e as providências 
necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em saná-las.
 
4.4 – O locador dos equipamentos responde, nos termos da 
legislação civil, pela qualidade dos produtos, devendo substituir 
imediatamente aquele que apresentar vício, ainda que sanável.  

 5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da 
data do fornecimento constante da respectiva Autorização de 
Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do 
fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
5.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 
(trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, bem 
como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado.
5.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) 
dias após a data de sua apresentação válida.
5.3 - As Notas Fiscais referentes a entrega do objeto desta licitação 
deverão ser eletrônicas e constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
5.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA

5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 
10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a Contratada 
ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento 
dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro de sua 
validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por 

cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, 
por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como 
inexecução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 
moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS

1 – O contratado é responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.

2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos não 
corresponderem às especificações da Ata de Registro de Preços, 
devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
imediatamente.

3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro 
de Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

4 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão do 
Pregão.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Piracaia, 07 de junho de 2.019.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
R.F. COSTA EVENTOS ME
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2019 - PROCESSO N° 505/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE PALCO, TENDAS, GRADES, PRATICAVEIS, 
SANITÁRIOS, PAINEL DE LED, GERADOR, EQUIPAMENTOS DE 
SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Aos 07 dias do mês de junho de 2019, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF nº 
187.777.738-29, R.G. nº 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP, e a empresa  
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VALTER GERALDO SERAFIM 04586188880, inscrita no CNPJ sob 
o n° 14.042.901/0001-50, com sede à Rua Nelson Henrique da 
Silva, 58, Parque Dona Virginia, Amparo/SP CEP: 13.903-235, por 
seu representante legal, Sr. VALTER GERALDO SERAFIM, portador 
do R.G. 15.622.339 e CPF sob o n° 045.861.888-80, 
(DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL 
NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, 
Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto 
Municipal 3.446/09, Decreto Municipal 2.813/2006 e Decreto 
Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie, observadas as demais normas legais aplicáveis do edital 
do Pregão Presencial em epígrafe, ficando registrados os preços 
conforme segue:

1.  A presente Ata tem Preço Unitário registrado em:

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento as 
solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido de 
compras, a locação dos produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 006/2019, com a proposta e 
demais elementos do processo nº. 505/2019, que ficam fazendo 
parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui 
estivessem transcritos.

2.2 - É de total responsabilidade da contratada:

a. A montagem e desmontagem dos materiais e equipamentos, 
bem como todos os encargos decorrentes do serviço ficarão a 
cargo da contratada.
b. Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, 
conforme Normas Vigentes da ABNT.
c. Contratação de seguro para os equipamentos e serviços 
contratados.
d.  A guarda e vigilância dos equipamentos e serviços contratados.
e. Sempre que solicitado, a contratada apresentará a Prefeitura de 

Piracaia, os devidos Atestados de responsabilidade técnica (ART) 
f. A locação será diária, a empresa deverá ficar a disposição da 
Prefeitura até o término do evento.
g. Transporte, alimentação, mão de obra para montagem e 
desmontagem ficará a cargo da empresa vencedora.

2.3 – A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em 
igualdade de condições.

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a 
cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execução 
da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre 
as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará 
ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 
8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

4 – PRAZO DE ENTREGA 

4.1. Os equipamentos serão fornecidos em atendimento às 
requisições periódicas escritas, no prazo e condições estipulados 
no Anexo I – Especificação do Objeto.  
4.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas 
e previdenciários decorrentes do fornecimento.
4.3 - O recebimento dos equipamentos ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observar e as 
providências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
4.4 – O locador dos equipamentos responde, nos termos da 
legislação civil, pela qualidade dos produtos, devendo substituir 
imediatamente aquele que apresentar vício, ainda que sanável.  

 5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da 
data do fornecimento constante da respectiva Autorização de 
Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do 
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Item 
Consumo 
Estimado 

Anual 
Unidade Descrição 

Valor 
unitário 

6 06 dias 

Fornecimento 
de todo 

conjunto 
descrito para 
cada dia do 

evento. 

PAINEL DE LED 4x3M 
Painel de led, de alta definição com 
espaçamento máximo de pixels de 

6mm real, capaz de ser utilizado em 
área externa (outdoor) e interna, com 
possibilidade de controlar níveis de 

intensidade, combinações de cores e 
que permita a veiculação de vários 

formatos de vídeo e mídias em tempo 
real conversor e controlador de 

imagens de alta resolução e fontes de 
vídeo especificamente desenvolvidos 

para uso em painéis de led, que aceite 
entradas de vídeos e garanta a 

veiculação de vários formatos de 
áudio/vídeo a longa distancia com boa 
qualidade, que funcione em qualquer 
sistema de video (NT SC/PAL – M), 
freqüência de scan de no mínimo, 
280hz, entradas de sinal diversas 
(super vídeo, componente, VGA, 

digital) com opções de instalação em 
Box truss, pendurado ou empilhado. 

Com 01 operador, talhas necessárias 
para montagem e cabeamento 

necessário para ligação do sistema. 

R$ 2.290,00 

 



fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
5.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 
(trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, bem 
como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado.
5.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) 
dias após a data de sua apresentação válida.
5.3 - As Notas Fiscais referentes a entrega do objeto desta licitação 
deverão ser eletrônicas e constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
5.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA

5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 
10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a Contratada 
ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento 
dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro de sua 
validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por 
cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, 
por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução 
total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro 
pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 
moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS

1 – O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução deste instrumento.

2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos não 
corresponderem às especificações da Ata de Registro de Preços, 
devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata imediatamente.

3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de 
Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

4 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão do 
Pregão.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata 

que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Piracaia, 07 de junho de 2.019.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
VALTER GERALDO SERAFIM 04586188880
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

EXTRATOS DE CONTRATOS:

CONTRATO Nº 90/2019 - PROCESSO Nº 505/2019 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 06/2019 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PIRACAIA - CONTRATADA: RAFAEL COSTA EVENTOS ME  
(DECLARADA NÃO FINANCIADORA DE CAMPANHA ELEITORAL 
NO MUNICIPIO) - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O 
EVENTUAL FORNECIMENTO DE CONTAINERS COM 
BANHEIROS - VALOR: R$ 11.700,00 - VIGÊNCIA: 30 DIAS  - 
ASSINATURA: 10/06/2019.

CONTRATO Nº 91/2019 - PROCESSO Nº 505/2019 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 06/2019 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PIRACAIA - CONTRATADA: CINIRA DE OLIVEIRA 
CONSTANTINO ME (DECLARADA NÃO FINANCIADORA DE 
CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO) - OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO O EVENTUAL FORNECIMENTO DE SOM 
TIPO 02 - VALOR: R$ 1.200,00 - VIGÊNCIA: 30 DIAS - 
ASSINATURA: 10/06/2019.

CONTRATO Nº 80/2019 - PROCESSO Nº 409/2019 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 03/2019 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PIRACAIA - CONTRATADA: CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E 
SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI (DECLARADA NÃO 
FINANCIADORA DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO) - 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS - VALOR: R$ 
89.595,00 - VIGÊNCIA: 08 MESES - ASSINATURA: 
07/06/2019.

CONTRATO Nº 85/2019 - PROCESSO Nº 826/2019 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 07/2019- CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PIRACAIA - CONTRATADA: ANDREIA DE OLIVEIRA MAIA 
LEONEL - MEI (DECLARADA NÃO FINANCIADORA DE 
CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO) - OBJETO: SHOW 
COM A CANTORA “ANDREIA MAIA”, NAS FESTIVIDADES DE 
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA. - VALOR: R$ 
1.800,00 - VIGÊNCIA: 30 DIAS - ASSINATURA: 05/06/2019.

CONTRATO Nº 87/2019- PROCESSO Nº 807/2019 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2019- CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PIRACAIA - CONTRATADA: RICARDO RIBEIRO PESCARA 
19887154822  (DECLARADA NÃO FINANCIADORA DE 
CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO) - OBJETO: SHOW 
COM A BANDA “GOSTOSO VENENO”, NAS FESTIVIDADES DE 
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ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA - VALOR: R$ 
10.0000,00 - VIGÊNCIA: 30 DIAS - ASSINATURA: 10/06/2019.

CONTRATO Nº 92/2019 - PROCESSO Nº 831/2019 – DISPENSA 
Nº 10/2019- CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIRACAIA-
CONTRATADA: EQUIPE ELITE S/S LTDA ME (DECLARADA NÃO 
FINANCIADORA DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO) - 
OBJETO: FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS TREINADOS DE 
APOIO - VALOR: R$ 8.386,14- VIGÊNCIA: 30 DIAS - ASSINATURA: 
11/06/2019.

CONTRATO Nº 88/2019 - PROCESSO Nº 881/2019 – DISPENSA 
Nº 11/2019- CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIRACAIA-
CONTRATADA: BASEPLAN CONSTRUTORA LTDA (DECLARADA 
NÃO FINANCIADORA DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO) 
- OBJETO: REFORMA DA PASSARELA DA “MARIA BEHT” DO 
MUNICÍPIO DE PIRACAIA - VALOR: R$ 20.950,00- VIGÊNCIA: 30 
DIAS - ASSINATURA: 07/06/2019.

CONTRATO Nº 89/2019 - PROCESSO Nº 823/2019 - 
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2019 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PIRACAIA - CONTRATADA: GIOVANNI BRESCIANI RAGGIO 
38404709866 (DECLARADA NÃO FINANCIADORA DE 
CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICÍPIO) – OBJETO: 
FORNECIMENTO DE SHOW COM A DUPLA “GIU E GUSTA”, NAS 
FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA - 
VALOR: R$ 3.000,00 - VIGÊNCIA: 30 DIAS - ASSINATURA: 
07/06/2019.

CONTRATO Nº 86/2019 - PROCESSO Nº 824/2019 - 
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2019 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PIRACAIA - CONTRATADA: DIEGO JOSÉ LOPES 34734938806 
(DECLARADA NÃO FINANCIADORA DE CAMPANHA ELEITORAL 
NO MUNICÍPIO) - OBJETO FORNECIMENTO DE SHOW COM A 
BANDA “GARAGEM ROCK BAND”, NAS FESTIVIDADES DE 
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA - VALOR: R$ 
2.500,00 - VIGÊNCIA: 30 DIAS - ASSINATURA: 07/06/2019.

CONTRATO Nº 84/2019 - PROCESSO Nº 423/2019 - PE Nº 
07/2019 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIRACAIA - 
CONTRATADA: VMI TECNOLOGIAS LTDA (DECLARADA NÃO 
FINANCIADORA DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO) – 
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X - VALOR: R$ 93.700,00 - 
VIGÊNCIA: 03(TRES) MESES - ASSINATURA: 10/06/2019 

CONTRATO Nº 83/2019 - PROCESSO Nº 423/2019 - PE Nº 
07/2019 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIRACAIA - 
CONTRATADA: MINDRAY DO BRASIL COM DIST DE EQUIPS 
MEDICOS LTDA (DECLARADA NÃO FINANCIADORA DE 
CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO) – AQUISIÇÃO DE 
ULTRASSOM DIAGNOSTICO - VALOR: R$ 61.000,00 - VIGÊNCIA: 
03 (TRES) MESES - ASSINATURA: 10/06/2019.

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019 - PROCESSO N° 321/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS II, PARA 
O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA-

SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, POR 12 MESES, CONFORME 
ANEXO.

Aos 12 dias do mês de Junho de 2019, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF 
187.777.738/29, R.G. 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, n. 35, Bairro Boa Vista, Piracaia SP, e a empresa 
CECHETTE & CADINI COM E DIST DE MEDICAMENTOS ME, 
inscrita no CNPJ sob o n°. 26.965.609/0001-99, com sede à 
Rua Pernambuco, nº .1173, Erechim/RS, CEP: 99.704-448, por 
seu representante legal, Sr. Douglas Cadini, portador do R.G. 
8089029766  e CPF sob o n°. 022.588.610-39, acordam 
proceder, nos termos da Lei Federal 8.666/93, Decreto 
Municipal n°. 2813/06, observadas as demais normas legais 
aplicáveis do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, ficando 
registrados os preços conforme segue:

I – DO OBJETO:

Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de Registro de Preços, 
o eventual fornecimento parcelado de medicamentos, sendo:

Todos os itens deverão possuir os respectivos laudos de análise 
físico-química e microbiológica (lote a lote), como rege o artigo 
3º da Lei 9.787/99 

Serão aceitos medicamentos de referência, genéricos e similares.

II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura.

III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

1. Os medicamentos serão fornecidos parceladamente, em 
atendimento às requisições periódicas escritas, no prazo de 05 
(cinco) dias após o recebimento da requisição.  

2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas 
e previdenciários decorrentes do fornecimento.

3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: 
Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin Bata, 06, Centro, 
nesta cidade de Piracaia.

IV - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da 
data da entrega efetiva de todos os produtos constantes da 
respectiva Ordem de Fornecimento, em conta bancária cuja 
titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota 
fiscal/fatura. 
1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 
(trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, bem 
como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
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ITEM 

 
MEDICAMENTO 

 
Unidade 

 

 
Marca 

 
Quantidade 

Preço 
unitário 

 
01 

Ácido acetilsalicílico 100 
mg blíster 

 
CP 

 
Sobral 

 
190.000 

R$ 0,025 

    
 

 



calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado.
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) 
dias após a data de sua apresentação válida.
3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta licitação 
deverão ser emitidas eletronicamente e constar a indicação do 
banco, agência e número de conta em que os pagamentos serão 
efetuados e o número do pedido de compras.
V – DAS PENALIDADES

1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal 
nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº. 8.666/93, a Contratada 
ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento 
dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro de sua 
validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total da Ordem de Fornecimento.

1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por 
cento),                calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 

1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução 
total da obrigação; 

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;

1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro 
pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição;

1.4 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 
moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de preço, multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total dos itens adjudicados.

VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

1. O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso nos 
seguintes casos:

1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:

a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela Adjudicatária, das 
condições previstas na Ata de Registro de Preços;

b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do Registro de Preços 
ou não retirar a Autorização de Fornecimento, no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Por razões de interesse público;

e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou 
falência da Adjudicatária;

f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, 
bem como do Edital desta licitação.

1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante solicitação, por 
escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências 
do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de 
Preços; a solicitação da Adjudicatária para o cancelamento ou 
suspensão do preço registrado deve ser formulada com 
antecedência de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a 
aplicação das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

2. O cancelamento e a suspensão de registro nas hipóteses 
previstas, assegurado à Adjudicatária o contraditório e a ampla 
defesa, serão formalizados por despacho da autoridade 
competente.

3. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço 
registrado será efetuada pessoalmente ou por correspondência 
com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos 
que deram origem ao Registro de Preços.

4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido 
em cada caso, sendo que, enquanto perdurar a suspensão, 
poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição do 
respectivo objeto registrado. 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1- O vencimento do prazo de validade da presente Ata de 
Registro de Preços não cessa a obrigação da Adjudicatária de 
cumprir os compromissos assumidos e constantes da 
Autorização de Fornecimento emitidas dentro da vigência;

2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 
Preços, se durante sua vigência constatar que os preços 
registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas 
mesmas condições estabelecidas no Edital e as normas contidas 
na Lei 8666/93 e suas alterações posteriores;

3- Ao assinar o presente documento, a ADJUDICATÁRIA fica 
ciente que deverão ser obedecidas as demais condições 
estabelecidas no respectivo Edital e proposta.

4- Demais condições são as estabelecidas no instrumento 
editalício que deu origem a esta Ata.

E, por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata de 
Registro de Preços, perante as testemunhas abaixo indicadas, 
para todos os fins e efeitos de direito.

MUNICÍPIO DE PIRACAIA
Dr. José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
CECHETTE & CADINI COM E DIST DE MEDICAMENTOS ME
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Testemunhas:

1 - _______________________

2 - _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019 - PROCESSO N° 321/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS II, PARA 
O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA-
SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, POR 12 MESES, CONFORME ANEXO.

Aos 12 dias do mês de Junho de 2019, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF 
187.777.738/29, R.G. 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, n. 35, Bairro Boa Vista, Piracaia SP, e a empresa 
FERNAMED LTDA , inscrita no CNPJ sob o n°. 04.759.433/0001-
86, com sede à Rua Cassiano Jorge Fernandes, nº 2058, 
Cascavel/PR, CEP: 85.802-240, por seu representante legal, Sr. 
Gelson Martins Teixeira, portador do R.G. 4.170.099-8  e CPF sob o 
n°. 575.171.509-87, acordam proceder, nos termos da Lei Federal 
8.666/93, Decreto Municipal n°. 2813/06, observadas as demais 
normas legais aplicáveis do edital do Pregão Eletrônico em 
epígrafe, ficando registrados os preços conforme segue:

I – DO OBJETO:

Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de Registro de Preços, o 
eventual fornecimento parcelado de medicamentos, sendo:

Todos os itens deverão possuir os respectivos laudos de análise 
físico-química e microbiológica (lote a lote), como rege o artigo 3º 
da Lei 9.787/99 

Serão aceitos medicamentos de referência, genéricos e similares.

II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura.

III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

1. Os medicamentos serão fornecidos parceladamente, em 
atendimento às requisições periódicas escritas, no prazo de 05 
(cinco) dias após o recebimento da requisição.  

2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes do fornecimento.

3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: 
Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin Bata, 06, Centro, 
nesta cidade de Piracaia.

IV - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da 
data da entrega efetiva de todos os produtos constantes da 
respectiva Ordem de Fornecimento, em conta bancária cuja 
titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota 
fiscal/fatura. 
1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 
(trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, bem 
como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso 
verificado.
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) 
dias após a data de sua apresentação válida.
3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta licitação 
deverão ser emitidas eletronicamente e constar a indicação do 
banco, agência e número de conta em que os pagamentos serão 
efetuados e o número do pedido de compras.
V – DAS PENALIDADES

1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal 
nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº. 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a 
defesa prévia: 

1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento 
dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro de sua 
validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total da Ordem de Fornecimento.

1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por 
cento),                calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 

1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como 
inexecução total da obrigação; 

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;

1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;

1.4 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 
moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de preço, multa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor total dos itens adjudicados.
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  ITEM 

 
MEDICAMENTO 

 
Unidade 

 

 
Marca 

 
Quantidade Preço 

unitário 

    4 

Cloridrato de Metilfenidato 
20mg cápsula de liberação 
modificada 

 
Cáps 

 
Novartis 

 
360 

R$ 6,5675 

 
5 

Dimenidrinato 50mg + 
Cloridrato de Piridoxina 
(Vitamina B6) 10mg blíster 

 
CP 

 
União 

Química 

 
17.600 

R$ 0,481 

  
 

   

 



VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

1. O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso nos 
seguintes casos:

1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:

a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela Adjudicatária, das 
condições previstas na Ata de Registro de Preços;

b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do Registro de Preços 
ou não retirar a Autorização de Fornecimento, no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Por razões de interesse público;

e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou 
falência da Adjudicatária;

f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, 
bem como do Edital desta licitação.

1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante solicitação, por 
escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências 
do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços; 
a solicitação da Adjudicatária para o cancelamento ou suspensão 
do preço registrado deve ser formulada com antecedência de 30 
dias, facultada ao ADJUDICADOR a aplicação das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões 
do pedido.

2. O cancelamento e a suspensão de registro nas hipóteses 
previstas, assegurado à Adjudicatária o contraditório e a ampla 
defesa, serão formalizados por despacho da autoridade 
competente.

3. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço 
registrado será efetuada pessoalmente ou por correspondência com 
aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que 
deram origem ao Registro de Preços.

4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em 
cada caso, sendo que, enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 
realizadas novas licitações para a aquisição do respectivo objeto 
registrado. 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1- O vencimento do prazo de validade da presente Ata de Registro 
de Preços não cessa a obrigação da Adjudicatária de cumprir os 
compromissos assumidos e constantes da Autorização de 
Fornecimento emitidas dentro da vigência;

2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 
Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados 
estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 
condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei 

8666/93 e suas alterações posteriores;

3- Ao assinar o presente documento, a ADJUDICATÁRIA fica 
ciente que deverão ser obedecidas as demais condições 
estabelecidas no respectivo Edital e proposta.

4- Demais condições são as estabelecidas no instrumento 
editalício que deu origem a esta Ata.

E, por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata de 
Registro de Preços, perante as testemunhas abaixo indicadas, 
para todos os fins e efeitos de direito.

MUNICÍPIO DE PIRACAIA
Dr. José Silvino Cintra
Prefeito Municipal

FERNAMED LTDA 

Testemunhas:

1 - _______________________

2 - _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019 - PROCESSO N° 321/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS II, 
PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, POR 12 MESES, 
CONFORME ANEXO.

Aos 12 dias do mês de Junho de 2019, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF 
187.777.738/29, R.G. 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, n. 35, Bairro Boa Vista, Piracaia SP, e a empresa 
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n° 26.419.311/0001-83, com sede à Rua Antonio 
Silvio Barbieri, nº 1099, Francisco Beltrão/PR, CEP: 85.603-
000, por seu representante legal, Sr. Neomar Antonio Tomazeli, 
portador do R.G. 7668839-7  e CPF sob o n°. 028.836.829-09, 
acordam proceder, nos termos da Lei Federal 8.666/93, Decreto 
Municipal n°. 2813/06, observadas as demais normas legais 
aplicáveis do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, ficando 
registrados os preços conforme segue:

I – DO OBJETO:

Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de Registro de Preços, 
o eventual fornecimento parcelado de medicamentos, sendo:

Todos os itens deverão possuir os respectivos laudos de análise 
físico-química e microbiológica (lote a lote), como rege o artigo 
3º da Lei 9.787/99 
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  ITEM 

 
MEDICAMENTO 

 
Unidade 

 

 
Marca 

 
Quantidade Preço 

unitário 
   10 Quetiapina 300mg blíster     CP Astrazeneca 720 R$ 19,07 

 
  13 Tinidazol 500mg blíster CP Germed 400       R$ 2,24 

  
 

   

 



Serão aceitos medicamentos de referência, genéricos e similares.

II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura.

III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

1. Os medicamentos serão fornecidos parceladamente, em 
atendimento às requisições periódicas escritas, no prazo de 05 
(cinco) dias após o recebimento da requisição.  

2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.

3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: Departamento 
de Saúde – Rua Jan Antonin Bata, 06, Centro, nesta cidade de 
Piracaia.

IV - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data 
da entrega efetiva de todos os produtos constantes da respectiva 
Ordem de Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a 
do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 (trinta) 
dias, a partir de então, incidirá correção monetária, bem como juros 
moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados 
proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado.
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) 
dias após a data de sua apresentação válida.
3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta licitação 
deverão ser emitidas eletronicamente e constar a indicação do 
banco, agência e número de conta em que os pagamentos serão 
efetuados e o número do pedido de compras.
V – DAS PENALIDADES

1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal 
nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº. 8.666/93, a Contratada 
ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento 
dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro de sua 
validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total da Ordem de Fornecimento.

1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por 
cento),                calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 

1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução 
total da obrigação; 

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;

1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;

1.4 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 
moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de preço, multa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor total dos itens adjudicados.

VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

1. O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso nos 
seguintes casos:

1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:

a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela Adjudicatária, 
das condições previstas na Ata de Registro de Preços;

b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do Registro de 
Preços ou não retirar a Autorização de Fornecimento, no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Por razões de interesse público;

e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou 
falência da Adjudicatária;

f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, 
bem como do Edital desta licitação.

1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante solicitação, por 
escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências 
do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de 
Preços; a solicitação da Adjudicatária para o cancelamento ou 
suspensão do preço registrado deve ser formulada com 
antecedência de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a 
aplicação das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

2. O cancelamento e a suspensão de registro nas hipóteses 
previstas, assegurado à Adjudicatária o contraditório e a ampla 
defesa, serão formalizados por despacho da autoridade 
competente.

3. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço 
registrado será efetuada pessoalmente ou por correspondência 
com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos 
que deram origem ao Registro de Preços.

4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido 
em cada caso, sendo que, enquanto perdurar a suspensão, 
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poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição do 
respectivo objeto registrado. 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1- O vencimento do prazo de validade da presente Ata de Registro 
de Preços não cessa a obrigação da Adjudicatária de cumprir os 
compromissos assumidos e constantes da Autorização de 
Fornecimento emitidas dentro da vigência;

2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 
Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados 
estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 
condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei 
8666/93 e suas alterações posteriores;

3- Ao assinar o presente documento, a ADJUDICATÁRIA fica ciente 
que deverão ser obedecidas as demais condições estabelecidas no 
respectivo Edital e proposta.

4- Demais condições são as estabelecidas no instrumento editalício 
que deu origem a esta Ata.

E, por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata de 
Registro de Preços, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 
todos os fins e efeitos de direito.

MUNICÍPIO DE PIRACAIA
Dr. José Silvino Cintra
Prefeito Municipal

LUMANN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA

Testemunhas:

1 - _______________________

2 - _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019
PROCESSO N° 409/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS, POR UM 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO.

Aos 11 dias do mês de Junho de 2019, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF 
187.777.738/29, R.G. 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, n° 35, Bairro Boa Vista, Piracaia SP, e a empresa 
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 08.528.442/0001-17, com sede à Rua Wilk Ferreira 
de Souza, n° 251- Distrito Industrial CEP: 15.035-510, 
(DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL 
NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, 

Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto 
Municipal 3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem 
como a LC 123/06 com alterações posteriores, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie, observadas as demais normas legais aplicáveis do edital 
do Pregão Presencial em epígrafe, ficando registrados os preços 
conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

RELAÇÃO DOS PRODUTOS QUE DEVERÃO COMPOR CADA 
CESTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO:

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento as 
solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido de 
compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 03/2019, com a proposta e 
demais elementos do processo nº. 409/2019, que ficam fazendo 
parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui 
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ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
PREÇO 

MÁXIMO 

3 450 UN 
CESTA BÁSICA – PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO 

R$ 79,00 

 

Quant. Discriminação 

02 pct.s ARROZ LONGO, FINO, TIPO 01: o produto deverá ser de primeira qualidade, 
tendo no mínimo 90% de grãos inteiros e limpo. O produto será rejeitado caso não 
atenda a especificação e esteja em mau estado de conservação, aspecto 
generalizado de mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias 
nocivas à saúde. Embalagem: pct.s de polietileno com 05 kg. Prazo de validade 
01 ano. Valores nutricionais mínimos por porção de 50g: vlr calórico: 170 Kcal; 
carboidratos: 39 g; proteínas: 3,7g.  

04 pcts FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, TIPO 01: 
O produto deverá ser de primeira qualidade, extra, constituído de no mínimo 90% 
de grãos inteiros, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e 
formatos naturais, maduros, limpos e secos. Será permitido o limite máximo de 
2% de impurezas e materiais estranhos. Embalagem: pct.s de polietileno de 01 
kg. Validade mínima de 06 meses. 

02 pct. MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: ingredientes básicos: farinha de trigo, ovos. O 
produto deverá conter umidade máxima de 13% (g/100g). Embalagem: 
Pct.s de polipropileno e polietileno com 500 g. Validade: 01 ano. 

04 latas ÓLEO DE SOJA REFINADO tipo 1: embalagem: latas ou pet com 900 ml. 
Validade 01 ano. 

02 latas SARDINHA AO PRÓPRIO SUCO COM ÓLEO, água de constituição (ao próprio 
suco) com óleo de  soja e ou comestível  e sal; (lata com 125 gramas). O produto 
deve ser de 1° qualidade, com aparência uniforme. *Obs: não deve conter 
cabeças. 

02 
latas/ 
caixas 

EXTRATO DE TOMATE: Ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal. 
Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole 
(concentração da polpa do tomate), cor vermelha, cheiro e odor próprio e isento 
de fermentação. Embalagem: latas /caixas de 130 g. Validade de 01 ano. 

01 kg SAL REFINADO IODADO: embalagem: pct.s de polietileno de 01 kg. Deverá 
conter teor igual ou superior a 20 mg até no máximo 60 mg de iodo por 
quilograma do produto. 

05 pcts AÇÚCAR REFINADO: embalagem plástica atóxica de UM (01) QUILO. O produto 
deverá apresentar cor clara, cheiro e aspecto próprio e nenhum tipo de sujeira. 
Prazo de validade de 01 ano. 

01 pct. FARINHA DE MILHO AMARELA: o produto deverá ser de primeira qualidade, 
tendo no mínimo 95% de flocos inteiros, sento de impurezas e materiais 
estranhos. Embalagem: pct.s de polietileno com 500 g. Validade mínima: 06 
meses. 

01 pct. CAFÉ EM PÓ, com selo de pureza ABIC, extra forte,embalagem à vácuo 
puro,ingrediente 10% café, embalagem aluminizada de 500 gr, contendo no 
mínimo para cada porção de 5 gr: valor energético: 10 Kcal. 

01 pct. FUBÁ FINO: embalagem: pct.s de polietileno com 500 g. Validade: 06 meses 
01 pct. FARINHA DE TRIGO TIPO 1: embalada em pcts de 1 kg. O produto deverá ter 

aspecto de pó fino branco com cheiro e sabor próprios sem aditivos. Validade 
mínima de três meses. 

01 pct. BALAS SORTIDAS embalagem contendo no mínimo 200 gramas, validade 01 
ano. 

01 uni. Embalagem reforçada de papelão. 
 

 



estivessem transcritos.

2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração 
a firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada 
a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendimento 
às requisições periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias após 
o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: Departamento 
de Assistência Social – Rua Dirce Fiorellini Badari, 35, Centro, 
nesta cidade de Piracaia, das 08 h às 16h.

4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotarão as falhas que observarem e as 
providências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos da legislação 
civil, pela qualidade do produto, devendo substituir imediatamente 
aquele que apresentar vício, ainda que sanável.  

 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data 
da entrega efetiva de todos os produtos constantes da respectiva 
Autorização de Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade 
seja a do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 
(trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, bem 
como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) 
dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta licitação 
deverão constar a indicação do banco, agência e número de conta 
em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA

5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 
10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a Contratada 
ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento 
dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro de sua 
validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por 

cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, 
por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como 
inexecução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 
moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a 
cláusula de pagamento.

2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execução 
da contratação;

3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre 
as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 

5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará 
ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 
8.666/93; 

6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.

8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos não 
corresponderem às especificações da Ata de Registro de Preços, 
devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

8.4 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
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Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão do 
Pregão.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Testemunhas:
1 _______________________ 

2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019
PROCESSO N° 409/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS, POR UM 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO.
Aos 11 dias do mês de Junho de 2019, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF 
187.777.738/29, R.G. 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, n° 35, Bairro Boa Vista, Piracaia SP, e a empresa CVS 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o n° 04.728.183/0001-17, com sede à 
Avenida Hugo Fumagali, n° 555 – Cidade Industrial Satélite de São 
Paulo – Guarulhos/SP, CEP 07.220-080, (DECLARADO NÃO 
FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), 
acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto 
Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Municipal 
3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 
123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão Presencial em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos abaixo, 
registrado em:

RELAÇÃO DOS PRODUTOS QUE DEVERÃO COMPOR CADA 
CESTA DO PROGRAMA SOCIAL PARA FAMÍLIAS EM 
VULNERABILIDADE SOCIAL:

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento as 
solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido de 
compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 03/2019, com a proposta e 
demais elementos do processo nº. 409/2019, que ficam fazendo 
parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui 
estivessem transcritos.

2.2 – A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em 
igualdade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em 
atendimento às requisições periódicas escritas, no prazo de 05 
(cinco) dias após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas 
e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: 
Departamento de Assistência Social – Rua Dirce Fiorellini Badari, 
35, Centro, nesta cidade de Piracaia, das 08 h às 16h.

4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotarão as falhas que observarem e as 
providências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos da 
legislação civil, pela qualidade do produto, devendo substituir 
imediatamente aquele que apresentar vício, ainda que sanável.  

 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da 
data da entrega efetiva de todos os produtos constantes da 
respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancária cuja 
titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota 
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ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
PREÇO 

MÁXIMO 

4 550 UN 
CESTA BÁSICA – PROGRAMA SOCIAL 
FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE 
SOCIAL 

R$ 54,30 

 

Quant Discriminação 

01 pct. ARROZ LONGO, FINO, TIPO 01: PCT COM  05 KG – MARCA RIO VERDE 
03 pct. FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, TIPO 01: pct com 01 kg – MARCA CLICK 
02 pct. MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: PCT COM 500 GR – MARCA MAMMA 
04 pct GELATINA EM PÓ PCT COM 30 GR – MARCA APTI 
01 pct ACHOCOLATADO COM 200 GR – MARCA MILCAU 

02 latas 
ÓLEO DE SOJA REFINADO tipo 1: embalagem: latas ou pet com 900 ml – 

MARCA COCAMAR 

01 lata 
SARDINHA EM ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, água de constituição (ao 

próprio suco) e sal; lata com 90 GR – MARCA 88 
01sach

e 
MOLHO DE TOMATE: SACHE COM 340 GR – MARCA STELLA DORO 

01 kg SAL REFINADO IODADO: PCT COM 01 KG – MARCA NOBRE 

01 pct AÇÚCAR REFINADO: PCT COM 05 KG – MARCA CARAVELAS 

01 pct. FAROFA DE MANDIOCA: PCT COM 250 GR – MARCA DOBA 
01 pct. CAFÉ EM PÓ: PCT COM 500 GR – MARCA ODEBRECHT 
01 pct. FARINHA DE TRIGO: PCT COM 01 KG - MARCA ACACIA 
01 uni. Embalagem plástica reforçada – MARCA PENHA 

 



fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 
(trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, bem 
como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) 
dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta licitação 
deverão constar a indicação do banco, agência e número de conta 
em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA

5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 
10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a Contratada 
ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento 
dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro de sua 
validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por 
cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, 
por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução 
total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro 
pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 
moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha a acarretar à Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a 
cláusula de pagamento.

2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execução da 
contratação;

3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 

5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará 
ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 
8.666/93; 

6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.

8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos não 
corresponderem às especificações da Ata de Registro de Preços, 
devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

8.4 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão do 
Pregão.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal

CVS COMÉRCIO DE AIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES 
EIRELI

Testemunhas:

1 _______________________ 

2 _______________________

 TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATO Nº 162/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018 - 
PROCESSO Nº 573/2018 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRACAIA, CNPJ 
45.279.627/0001-61 
CONTRATADO: EXCELLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA, CNPJ nº 06.295.054/0001-08.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
APARELHO ANALISADOR HEMATOLÓGICO, PARA O 
LABORATÓRIO MUNICIPAL, conforme Termo de Referência - 
ASS: 05/06/2018. 
 
Aos 03 (três) dias de Junho de 2019, compareceram as partes 
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abaixo qualificadas, sendo o MUNICIPIO DE PIRACAIA, neste ato 
representado por seu Prefeito Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, 
casado, CPF nº 187.777.738-29, R.G. nº 28.816.741-7 SSP/SP, 
residente na Alameda das Flores, nº 35, Bairro Boa Vista, em 
Piracaia/SP, e de outro lado, EXCELLAB PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, com sede em São Paulo, 
Rua Coperema, nº 421– Jardim Zau, -  CEP: 03.713-040, 
cadastrada no CNPJ nº. 06.295.054/0001-08, (DECLARADA NÃO 
FINANCIADORA DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), para 
o fim de aditar as clausulas do referido contrato, nos termos do 
art.57, inciso II da LF 8666/93, conforme segue:

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA - O prazo de 
vigência contratual fica prorrogado por 12 meses.

O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 43.200,00 (Quarenta e 
três mil e duzentos reais).
Sendo 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) mensais.
            
As despesas decorrentes da execução deste termo correrão por 
conta das dotações consignadas no orçamento 2019 sob os nº 
383-3924-00233-10-301-0032-2-067.3.3.90.39.00.00 

Ficam ratificadas na íntegra as demais cláusulas constantes do 
contrato original não atingidas pelo presente Termo de Aditamento.

E assim, por estarem de pleno acordo firmam o presente Termo de 
Aditamento, que será arquivado e registrado no departamento de 
administração da Prefeitura municipal, para que produza seus 
efeitos legais.

PREFEITURA: 
____________________________________________
              Dr. José Silvino Cintra
              Prefeito Municipal 
 
CONTRATADO: __________________________________________
              EXCELLAB PROD E EQUI LABORATORIAIS LTDA  

TESTEMUNHAS: 
      1 - ______________________________________
   
      2 - ______________________________________
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EXPEDIENTE
 Imprensa Oficial do Município de Piracaia,

 Matriculado no CRCP da Comarca de Piracaia, 
sob n°629, à folha 12, do livro B.

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Centro
Fone: (11) 4036-2040 - Piracaia (SP)

CEP 12970-000

Prefeito Municipal: José Silvino Cintra
Jornalista Responsável: Andressa Nascimento - Mtb: 67547-SP

Expediente de Gabinete: Luciana Bianco
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