
“ATOS DO PODER EXECUTIVO”

GABINETE DO PREFEITO
O Prefeito do Município de Piracaia Dr. José Silvino Cintra 
assinou os seguintes atos oficiais: 
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 do Município de Piracaia - SP 
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 26 páginas.

Lei 2.857/17 | Decreto 4.310/17 | piracaia.sp.gov.br

O Município de Piracaia torna público que no dia 13 de abril de 2018, às 
10:00 horas, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, sob N° 12/2018, visando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
P E R M I T A M  O  C O N T R O L E  D A S  A T I V I D A D E S 
O P E R A C I O N A I S  P Ú B L I C A S  E X E R C Í D A S  P E L O S 
D E P A R T A M E N T O S  D E  E D U C A Ç Ã O ,  S A Ú D E , 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ATRAVÉS DE SISTEMA 
WEB (SOFTWARE), INCLUINDO SUPORTE TECNICO ON-
SITE, conforme descrição do Anexo I – Termo de Referência. As 
condições e especificações constam do EDITAL que poderá ser 
c o n s u l t a d o  n o  l i n k  “ P R E G Ã O  P R E S E N C I A L ”  d o  s i t e 
www.piracaia.sp.gov.br, ou obtido na Divisão de Licitações da 
Prefeitura, no horário das 9:00 hs às 16:00 hs, sito à Av. Dr. Cândido 
Rodrigues, n°120, Centro, Piracaia/SP - Fone 11-4036-2040, ramal 
2062/2094. As propostas de preços e documentos de habilitação deverão 
ser entregues até o dia e horário acima descritos, na sala de Licitações da 
Prefeitura.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO – 
RERRATIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE PIRACAIA torna público que a licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA n° 01/2018, para  CONCESSÃO ONEROSA NA 
MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO PARA 
GESTÃO DE APOIO AO MONITORAMENTO E EXPLORAÇÃO DE 
VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ELETRÔNICO PAGO, 
DENOMINADO “ÁREA TARIFADA” OU “ZONA AZUL”, 
INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO 
S O C I A L  E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  D E  S O L U Ç Ã O  D E 
ESTACIONAMENTO DIGITAL (SED) NO MUNICÍPIO DE PIRACAIA, 
SP, CONTEMPLANDO TODOS OS RECURSOS MATERIAIS, DE 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO SEU CORRETO 
FUNCIONAMENTO, COM REPASSE DE PERCENTUAL DE 
RECEITAS AO MUNICÍPIO POR PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) 
MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
CONSTANTES NOS ANEXOS DESTE EDITAL. Teve o Edital alterado 
conforme Termo de Rerratificação disponível no link Concorrência 
Pública do site www.piracaia.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no 
Divisão de Licitações da Prefeitura, no horário das 9:00 hs às 16:00 hs, sito à 
Av. Dr. Cândido Rodrigues, n°120, Centro, Piracaia/SP - Fone 11-4036-
2040, ramal 2062/2094. 

EDITAL Nº 13/2018

A Coordenadora Geral Administrativa da Prefeitura Municipal de 
Piracaia, FAZ SABER a quem possa interessar e deste conhecimento tiver 
que os contribuintes abaixo relacionados, ficam CONVOCADOS a 
comparecer no Setor de Tributação Mobiliária desta municipalidade, no 
prazo de 08 (oito) dias a contar da data da publicação do presente Edital, a 
fim de regularizar seu cadastro, sob pena de CANCELAMENTO DE 
OFICIO do mesmo, conforme Proc. 148/FT/2018 e nos termos do Art. 9º, 
Parágrafo Único, da Lei Complementar n.º 025/2001, alterada 
parcialmente pela LC 029/2003.

O MUNICIPIO DE PIRACAIA torna público que no dia 16 de ABRIL 
de 2018, às 10:00 horas, fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL n° 17/2018, para  REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, 
CANTEIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, POR 12 MESES, 
CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA. As 
condições e especificações constam do EDITAL que poderá ser 
consultado no link PREGÃO PRESENCIAL, do site 
www.piracaia.sp.gov.br, ou obtido na Divisão de Licitações da 
Prefeitura, no horário das 9:00 hs às 16:00 hs, sito à Av. Dr. Cândido 
Rodrigues, n°120, Centro, Piracaia/SP- Fone 4036-2040, ramal 
2062/2094. As propostas de preços e documentos de habilitação deverão 
ser entregues até o dia e horário acima descritos, na sala de Licitações da 
Prefeitura.

Editais

A Prefeitura Municipal de Piracaia convida a população em geral para 
participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada na terça-feira, dia 3 de 
abril de 2018, às 15 horas, no Salão Azul do Paço Municipal, na Avenida Dr. 
Candido Rodrigues 120, para a elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2019.

In scrição  C o n trib u in te  

6996  Ins titu to  P . de  O live ira  P au la  –  E ire li –  M E  

7462  Jenyffe r de  Jesus L im a P uszka rek  - M E I   

7456  E dva ldo  F re itas  dos  S an tos  

1704  M aria  E lisa  L ippe  C esa r de  O live ira  M E  

7106  M aria  das  M ercês F ro is  V ida l –  M E I 

7587  A O S  E m ba lagens L tda  –  M E  

7385  E dson  D am as io  C o rrea  

7468  S a ra  B is tra tin i M a rtins  –  M E I 

7525  P a tric ia  de  M endonça E ire li –  M E  

6756  R obe rta  V ie ira  dos  S an tos  –  M E  

5689  Jesus  M agaz ine  L tda  M E  

5007  V a ld ir M o ra  M E  

5844  C ap ta tiva  A dm in is trado ra  de  Im óve is  L tda  

6487  D ipan  Ind . E  C om . D e  C a lçados L tda  –  M E  

7432  Joaqu im  R ibe iro  de  S ouza  –  M E  

5226  B e lla  M ar C on fecções  L tda  M E  

6594  C en tro  A u tom o tivo  E benes L tda  –  M E  

5242  LC D  R ocha  C onstru to ra  L tda  

6993  Q M  G ourm et R es t. E  B u ffe t L tda  M E  

175  A u to  P osto  M achad inho de  P iraca ia  LT D A  

7379  João  B atis ta  da  C osta  - M E I 

6440  B em  M e  Q ue r R oupas  e  A cessó rios  L tda. M E  

 



Diário Oficial Eletrônico do Município de Piracaia 02

Segunda-feira, 02 de abril de 2018 - n° 26 - Ano I

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, vai o presente edital publicado e afixado em 
lugar público de costume.
Prefeitura Municipal de Piracaia, 26 de Fevereiro de 2018.
Kristiani Pereira Lopes Ribeiro
Coordenadora Geral Administrativa
Republicado por Incorreção

EDITAL Nº 14/2018

O Departamento de Finanças e Orçamento FAZ SABER a quem 
possa interessar e deste conhecimento tiver, que os carnês 
referentes ao ISS – Imposto Sobre Serviço, TLF - Taxa de 
Licença de Localização e/ou Funcionamento e ISS 
ESTIMATIVA, do exercício de 2018, serão postados através da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com vencimento da 
parcela única com desconto e da primeira parcela, em 20 de abril 
de 2018, e as demais subsequentes no dia 10 (dez) de cada mês.
Os contribuintes com endereço de correspondência não atendido 
pelos Correios deverão retirar os carnês na Prefeitura, à Avenida 
Dr. Cândido Rodrigues, 120, no horário das 08:00 às 16:00 horas, 
de segunda a sexta-feira.
O prazo para impugnação do lançamento é de 15 (quinze) dias a 
contar da data da notificação, terá efeito suspensivo da exigência 
e instaurará a fase contraditória do procedimento, conforme 
artigo 224, da LC 025/2001.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância vai o presente Edital publicado na imprensa 
local e afixado em lugar público de costume.
Prefeitura Municipal de Piracaia, “Paço Municipal Dr. Célio 
Gayer”, em 16 de março de 2018.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
Republicado por Incorreção

PORTARIA N.º 8.488
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, 
no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a representação formulada no Processo 
Administrativo nº 186/CGP/2018,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 201 da Lei 
Complementar Municipal nº 75/2011 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Piracaia, que determina que a 
Autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público 
é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao 
acusado ampla defesa;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 217 da Lei 
Complementar Municipal nº 75/2011, Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Piracaia,
RESOLVE:
1 – DETERMINAR, a partir desta data, a instauração do 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar a 
responsabilidade do servidor, PIETRO PETRI NETO, RI nº 
10.529, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico 
Clínico Geral, tendo como fato gerador a conduta inadequada do 
servidor, em descumprimento ao Artigo 177, inciso VII da Lei 
Complementar Municipal nº 75/11, punível nos termos do artigo 
184 do mesmo diploma legal de acordo com a gravidade dos 
fatos.
2 – ENCAMINHAR aos membros da Comissão Processante 
Permanente designados por intermédio da Portaria nº 7.699, de 
01 de julho de 2016, e suas alterações posteriores, para início dos 

respectivos trabalhos, até sua conclusão final. 
3 – A Comissão terá o prazo de sessenta (60) dias, prorrogáveis 
por igual período, para apresentar ao Chefe do Poder Executivo o 
relatório do referido processo.
Prefeitura Municipal de Piracaia, Paço Municipal Dr. Célio Gayer, 
em 26 de março de 2018
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA - Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO                            
Coordenadora Geral Administrativa                          
LILIA SANTOS SILVA
Diretora Depto. de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 8.489
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no 
uso de suas atribuições legais,    
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido a partir de 12 de março de 2018, a Sra. 
Michele Cristina Marques – RG. nº. 33.331.522-4, do cargo de 
provimento efetivo de Cirurgiã Dentista, regido pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Piracaia.
Prefeitura Municipal de Piracaia, em 26 de março de 2018.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA                         
Prefeito Municipal   
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO                                         
Coordenadora Geral Administrativa                      
LILIA SANTOS SILVA
Diretora Depto. de Recursos Humanos                  
MARCOS TADEU GALOTTI
Diretor Departamento de Saúde

PORTARIA N.º 8.490
Dispõe sobre Adicional por Tempo de Serviço/Quinquênio
Considerando que o servidor atende os 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 
400/DRH/2018.
RESOLVE:
CONCEDER, ao servidor municipal VALMIR PEREIRA 
MENDES, RI nº. 14613, ocupante do cargo em provimento efetivo 
de Trabalhador Braçal regido pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Piracaia, o adicional por tempo de 
serviço/2º 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 26 de Março de 2018.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA  
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 8.491
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito do Município de Piracaia, 
no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:
DESIGNAR, o servidor Claudio Batista da Silva, RI nº 4316 para 
substituir a servidora Adenilce Santana Pinto da Fonseca, RI nº 
4316, durante suas férias regulamentares, no período de 02 de abril 
a 01 de maio de 2018.
Dê-se conhecimento aos interessados. Ao DRH para as 
providências legais cabíveis. 
Prefeitura Municipal de Piracaia, “Paço Municipal Dr. Célio 
Gayer”, em  28 de março de 2018. 
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO
Coordenadora Geral Administrativa

Portarias
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LILIA SANTOS SILVA                              
Diretora do Depto. Recursos Humanos   

PORTARIA N.º 8.492
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e:
CONSIDERANDO o assunto tratado no processo 
2040/DRH/2017, referente a carga horária dos médicos;
CONSIDERANDO o parecer da Procuradoria Jurídica Municipal 
de fls. 164 e 165 exarado no processo acima citado, reconhecendo 
que Portaria é meio inábil para alterar carga horária de servidor 
público;
CONSIDERANDO que tratam-se de casos análogos, tendo em 
vista que a carga horária dos servidores Dentistas também foi 
alterada por Portaria, o que foi reconhecido como meio irregular;  
CONSIDERANDO o Princípio da Autotutela, em razão do qual a 
Administração exerce controle sobre seus próprios atos, tendo a 
possibilidade de anular os ilegais e de revogar os inoportunos;
RESOLVE:
Artigo 1º - Declaro nula a portaria 3.771 de 11 de março de 2004, 
que alterava a jornada de trabalho do cargo de Dentista.
Artigo 2º - Os servidores ocupantes dos cargos de Dentistas deverão 
cumprir as jornadas previstas nos editais dos respectivos concursos para 
os quais foram admitidos.
Artigo 3º - A jornada diária ficará a critério do diretor do Departamento 
de Saúde, que providenciará a respectiva escala de serviços, observando 
sempre o interesse da comunidade que se serve do sistema de saúde do 
município.
Artigo 4º - Fica o Departamento de Saúde obrigado a apresentar ao 
Departamento de Recursos Humanos, mensalmente, relatório das horas e 
dias efetivamente trabalhados.
Artigo 5º - Publique-se e registre-se, com remessa de cópias desta ao 
Departamento de Recursos Humanos, e ao Departamento de Saúde para 
os requisitos e providências que se fizerem necessárias.
Artigo 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Piracaia “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, em 
28 de Março de 2018.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal 
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO
Coordenadora Geral Administrativa

PORTARIA N.º 8.493
Dispõe sobre Adicional por Tempo de Serviço/Quinquênio
Considerando que a servidora atende os 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 419/DRH/2018.
RESOLVE:
CONCEDER, a servidora municipal NEIDE PERES DE FREITAS, RI 
nº. 21344, ocupante do cargo em provimento efetivo de Professora de 
Educação Infantil  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 
29 de Março de 2018.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA  
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4.468 DE 09 DE MARÇO DE 2018.
Dispõe sobre: Suplementa dotações constantes no Orçamento 
vigente e dá outras providências
DR. JOSE SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, 
Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e nos termos do art.3º da Lei nº 2.927 de 

Decretos

04 de Dezembro de 2017.
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto do Departamento de Finanças e Orçamento, um 
crédito no valor de R$ 239.558,00 (duzentos e trinta e nove mil, 
quinhentos e cinquenta e oito reais) para suplementar as seguintes 
dotações do Orçamento municipal vigente:

Art. 2º Para atender a despesa com o presente crédito suplementar 
será utilizado o valor de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e 
cinquenta reais) por superávit Financeiro-Recurso Federal e serão 
anuladas as seguintes dotações Orçamentárias:

Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Piracaia. “Paço Municipal Dr. Célio 
Gayer”, em 09 de Março de 2.018.
DR. JOSE SILVINO CINTRA - Prefeito Municipal
Publicado e afixado em lugar público de costume. Departamento 
de Administração, em 09 de Março de 2018.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO
Coordenadora Geral Administrativa

DECRETO Nº 4.472, DE 29 de MARÇO DE 2018.
Declara ilegal parcelamento de solo em área de expansão urbana 
que especifica e dá outras providências
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com 
fulcro no art. 124, inciso V, da Lei Orgânica do Município, c/c. 
com os artigos 7°, parágrafo único; 12 e 38 da Lei Federal nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979 e tendo em vista o que consta 
no Processo Administrativo nº 467/DPO/2016,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado ilegal o parcelamento de solo introduzido 
em imóvel de propriedade de Natan Correia Lima, portador do RG 
nº 25.458.782-3 – SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 561.506.795-00, 
localizado Estrada Municipal André Franco Montoro KM 7,5 
Bairro Forão (ou Cachoeira Acima), objeto do Processo Físico nº. 
1001772-33.2016.8.26.0450 do Foro de Piracaia, por ter sido 
implantado sem a aprovação do respectivo projeto nos órgãos 
competentes.
Art. 2° Da declaração de ilegalidade deverão ser notificados o 
loteador, os adquirentes de lotes, o Ministério Público, o Serviço 
de Registro de Imóveis da Comarca, o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA e o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária-INCRA.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura municipal de Piracaia, “Paço Municipal Dr. Célio 
Gayer”, em 29 de março de 2018.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA - Prefeito Municipal
Publicado e afixado em lugar público de costume. Departamento 
de Administração, em 29 de março de 2018.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO
Coordenadora Geral Administrativa         

 

 Coord. Op.- Dep. de Obras, Viação e Serv. Municipais.  
78 -154520009.2.018-339039.00 Outros S. de Terceiros Pessoa Jurídica- Rec . Federal 5.250,00 
81- 154520009.2.018-449052.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 
   
 Coord. Geral Administrativa / Departamento de Finanças  
123-041230028.2.025-339092.00 Despesas de Exercícios Anteriores 97.308,00 
   
 Coord. Social- Departamento de Educação.  
133-123610016.2.032-339039.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 132.000,00 
 Total 239.558,00 

 Coord. Op. de Obras, Viação e Serviços Municipais  
73-154520009.2.017-449052.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 
   
 Coord. Geral Adm. Departamento de Administração  
123-041230028.2.025-339092.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 97.308,00 
   
 Coord. Social-Departamento de Educação.  
141-123610016.2.034-339030.00 Material de Consumo 132.000,00 
   
 Superávit Financeiro-Rec. Federal. 5.250,00 
  Total 239.558,00 
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Leis

LEI Nº 2.943/018
Institui o Dia Municipal de Conscientização da Síndrome de 
Down e dá outras providências” (De autoria do Vereador Rogério 
Carlos do Nascimento)
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. Fica instituído e inserido no Calendário Oficial do 
Município de Piracaia o “Dia Municipal de Conscientização da 
Síndrome de Down”.
Art. 2. O Dia Municipal de Conscientização da Síndrome de 
Down e suas ações se efetivarão anualmente no dia 21 de março 
– Dia Internacional da Síndrome de Down.
Art. 3. No Dia Municipal de Conscientização da Síndrome de 
Down poderão ser desenvolvidas ações educativas sobre o tema, 
através de programas, palestras, seminários, conferências e 
atividades culturais, com a participação do poder público e 
demais instituições.
Art. 4. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Piracaia “Paço Municipal Dr. Célio 
Gayer ”, em 26 de março de 2018.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
Publicado e afixado em local público de costume. Departamento 
de Administração em 26 de março de 2018.
Kristiani Pereira Lopes Ribeiro
Coordenadora Geral Administrativa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 - REGISTRO DE 
PREÇO Nº 03/2018 - PROCESSO N° 123/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
AFINS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME ANEXO.

Aos 21 dias do mês de março de 2018, 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 
RIVALDO VALÉRIO NETO EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 
14.459.158/0001-39, com sede à Rua Coronel Graça Martins, 
424, bairro Vila Jaboticabeira, município Taubaté/SP, CEP 
12.030-720, por seu representante legal, Sr. Rivaldo Valério Neto, 
portador do RG.  29.571.547-9 e CPF sob o n° 199.088.858-55, 
(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:

Licitações

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 cláusula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 05/2018, com a proposta e demais 
elementos do processo nº. 123/2018, que ficam fazendo parte 
integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui 
estivessem transcritos.

2.2 – A existência de preços registrados não obriga a 

Item Quant Unidade Descrição Marca 
 VALOR 

UNITÁRIO 

3 1706 Unidade 

ÁLCOOL LÍQUIDO, refinado de baixo teor de 
acidez e aldeídos, 46° INPM, especialmente 
indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e 
sem adição de desnaturante. Contendo 1.000 ml. 
Constar no rótulo informações do produto, 
fabricante, número do lote, selo do Inmetro, data de 
fabricação e validade, número do INOR.  

 ADATA R$ 3,00 

8 244 Unidade 

ESCOVA PARA LIMPEZA VASO SANITÁRIO, 
cabo plástico de 25cm de comprimento, cerdas de 
nylon de 3cm de altura brancas e amarelas. Formato 
do corpo: Oval com medidas de 10cm comprimento 
x 9cm de largura, com suporte plástico medindo 
10cm altura x 9cm de comprimento. O produto 
deverá conter etiqueta com dados de identificação 
do fabricante e marca, acondicionados 
individualmente em saco plástico transparente. 

PG  R$ 3,20 

19 1422 Unidade 

LUVAS EM PVC, tamanho PEQUENO, MÉDIO 
OU GRANDE, confeccionada com látex de 
borracha de alta qualidade, forrada com flocos de 
algodão e com superfície antiderrapante. O 
vencedor deverá apresentar, certificado de 
aprovação do Ministério do trabalho.  

VOLK  R$ 1,53 

20 2579 
FARDO 
COM 64 

UNIDADES 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, em rolo medindo 
10 cm de largura x 30 metros de comprimento. 
Folha dupla, produto absorvente, fabricado com  
fibras naturais virgens, 100% celulose virgem (não 
reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com 
alvura superior a 90,%. Produto acondicionado em 
pacote contendo 4 rolos cada, e fardo com 64 rolos. 
Os pacotes deveram constar informações do 
fabricante, marca, especificações do produto, bem 
como a sua composição, as mesmas devem estar 
impressa na forma legível.  

CARINHO  R$ 51,80 

 

42 4 
PACOTE 
COM 100 

UNIDADES 

SACO para acondicionamneto de resíduos sólidos 
hospitalares/ infectantes, com pigmentação branco 
leitoso, constituido de Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma 
perfeita resistência mecânica e proporcionando a 
opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo 
é de tipo estrela continua, homogenea e uniforme 
vedando completamente e permitindo a perda do 
conteudo durante o manuseio, de acordo com a 
Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de 
contaminação ou infecção das áreas por onde 
circula. Material de alta qualidade, compatível com 
os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas). Com capacidade para 100 
litros. 

 ITAQUITI R$ 29,25 

45 568 Unidade 

ÁLCOOL LÍQUIDO, refinado de baixo teor de 
acidez e aldeídos, 46° INPM, especialmente 
indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e 
sem adição de desnaturante. Contendo 1.000 ml. 
Constar no rótulo informações do produto, 
fabricante, número do lote, selo do Inmetro, data de 
fabricação e validade, número do INOR.  

 ADATA R$ 3,00 

50 81 Unidade 

ESCOVA PARA LIMPEZA VASO SANITÁRIO, 
cabo plástico de 25cm de comprimento, cerdas de 
nylon de 3cm de altura brancas e amarelas. Formato 
do corpo: Oval com medidas de 10cm comprimento 
x 9cm de largura, com suporte plástico medindo 
10cm altura x 9cm de comprimento. O produto 
deverá conter etiqueta com dados de identificação 
do fabricante e marca, acondicionados 
individualmente em saco plástico transparente. 

PG  R$ 3,20 

61 474 Unidade 

LUVAS EM PVC, tamanho PEQUENO, MÉDIO 
OU GRANDE, confeccionada com látex de 
borracha de alta qualidade, forrada com flocos de 
algodão e com superfície antiderrapante. O 
vencedor deverá apresentar, certificado de 
aprovação do Ministério do trabalho.  

 VOLK R$ 1,53 

62 859 
FARDO 
COM 64 

UNIDADES 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, em rolo medindo 
10 cm de largura x 30 metros de comprimento. 
Folha dupla, produto absorvente, fabricado com  
fibras naturais virgens, 100% celulose virgem (não 
reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com 
alvura superior a 90,%. Produto acondicionado em 
pacote contendo 4 rolos cada, e fardo com 64 rolos. 
Os pacotes deveram constar informações do 
fabricante, marca, especificações do produto, bem 
como a sua composição, as mesmas devem estar 
impressa na forma legível.  

 CARINHO R$ 51,80 

84 1 
PACOTE 
COM 100 

UNIDADES 

SACO para acondicionamneto de resíduos sólidos 
hospitalares/ infectantes, com pigmentação branco 
leitoso, constituido de Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma 
perfeita resistência mecânica e proporcionando a 
opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo 
é de tipo estrela continua, homogenea e uniforme 
vedando completamente e permitindo a perda do 
conteudo durante o manuseio, de acordo com a 
Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de 
contaminação ou infecção das áreas por onde 
circula. Material de alta qualidade, compatível com 
os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas). Com capacidade para 100 
litros. 

 ITAQUITI R$ 29,25 
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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 

3.1 - As entregas deverão ser realizadas parceladamente, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do pedido de 
fornecimento, nos Departamentos da Prefeitura do Município de 
Piracaia.
3.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
3.4 - 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.
 
3.5 – 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 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, 21 de março de 2018.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
Testemunhas:1 _______________________       
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 - REGISTRO DE 
PREÇO Nº 03/2018 - PROCESSO N° 123/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
AFINS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME ANEXO.
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Aos 20 dias do mês de março de 2018, 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 ANA 
VALÉRIA TONELOTTO EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 
13.331.317/0001-52, com sede à Rua Angelina Ferri Marchiori, 
60b, Bairro Cascalho, município de Pedreira, CEP: 13.920-000, 
por seu representante legal, Srª Ana Valéria Tonelotto, portadora 
do R.G. 29.663.302-1 e CPF sob o n° 297.253.448-47, 
(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:

Item Quant Unidade Descrição Marca 
 VALOR 

UNITÁRIO 

5 132 
Caixa com 
50 centos 

COPO DESCARTÁVEL 50 ML, para café com 
capacidade mínima de 50ml, fabricado em 
polipropileno atóxico, na cor branca, resistente, 
pesando no mínimo 75g cada cento, resina 100% 
virgem, copos acondicionados em manga plástica com 
100 unidades e reembalados em caixa de papelão 
contendo 50 centos. Os copos devem estar em 
conformidade com a norma técnica 14865/2002 da 
ABNT, as mangas devem conter informações do 
fabricante e do produto de forma indelé vel. O vencedor 
o licitante deverá apresentar laudo analítico laboratorial 
emitido pelo CETEA (Centro de Tecnologia de 
Embalagens) ou órgãos credenciados pelo INMET RO 
quanto aos quesitos e valores relativos contidos na 
norma. 

 ALTACOPO R$ 71,90 

7 3651 Unidade 

DESINFETANTE LÍQUIDO, em frascos plásticos 
contendo 2.000 ml, fragrância floral. Composição 
nonifenol etoxilado, cloreto de alquidimedil benzil 
amônio, formol, metilcloroisotiazolinona e 
clorometilisotiazolinona, copolímero acrílico corante, 
perfume e água. Componente ativo: cloreto de alquil 
dimetil benail amônio 0,25%. O vencedor deverá 
apresentar laudo de comprovação de eficácia 
bactericida frente a cepas de Staphylococcus aureus e 
Salmonella choleraesuis  

 TRIEX R$ 2,74 

9 3293 Unidade 

ESPONJA, dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 75 
x 20mm. Cor: (amarelo (espuma) e verde (fibra). 
Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e 
agente antibactérias, validade mínima 36 meses, 
condicionadas a cada 10 em embalagem plásticas. 
Constar na embalagem primária, o número do lote, sac., 
fabricação e validade. 

 BETTANIM R$ 0,47 

10 816 
Fardos 
com 14 
pacotes 

ESPONJA DE AÇO, lã de aço extraída através da 
usinagem de arame de aço carbono. Esponja na cor 
cinza, insolúvel em solvente e solúvel em soluções 
ácidas, De primeira qualidade. Embaladas em pacotes 
plásticos contendo 8 unidades, com peso líquido de 60 
g por pacote, reembaladas em fardos de 14 pacotes. 

 SHOWBRILHO R$ 13,95 

13 570 
Maço com 

10 
unidades 

FÓSFORO, composto de vegetal e minério: 
apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, 
medindo aproximadamente 5cm cada palito, embalados 
em caixas contendo 40 palitos. Embalagem contendo 
10 maços, testada e aprovada pelos órgãos do Inm etro, 
de uso no mercado. 

 GABOARDI R$ 2,00 

15 1349 
Unidade de 

300 ml 

INSETICIDA, aerossol em frascos com 300 ml. 
Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante 
emulsificante, veiculo e propelente no rótulo, 
informações do produto, fabricante e registro ou 
notificação na Anvisa. 

 INSECT R$ 4,88 

Item Quant Unidade Descrição Marca 
 VALOR 

UNITÁRIO 

25 1934 

Pacotes 

com 5 

unidades 

SABÃO EM PEDRA, glicerinado neutro de 

200 gramas, com máximo rendimento, 

acondicionado em pacote transparente, 

com 5 unidades, totalizando 1 quilo. Barra 

sólida translúcida, na cor castanho. Odor 

característico. Estar de acordo com a 

norma brasileira ABNT NBR 14725-

4:2012. Apresentar ficha técnica do 

produto. 

 UNIC R$ 3,30 

33 1424 Unidade 

VASSOURA DE PÊLO, com pelo artificial 

medindo aproximadamente 30 cm, com 

cabo recoberto em plástico. 

 POLARES R$ 4,15 

47 44 

Caixa 

com 50 

centos 

COPO DESCARTÁVEL 50 ML, para café 

com capacidade mínima de 50ml, 

fabricado em polipropileno atóxico, na cor 

branca, resistente, pesando no mínimo 

75g cada cento, resina 100% virgem, 

copos acondicionados em manga plástica 

com 100 unidades e reembalados em 

caixa de papelão contendo 50 centos. Os 

copos devem estar em conformidade com 

a norma técnica 14865/2002 da ABNT, as 

mangas devem conter informações do 

fabricante e do produto de forma 

indelével. O vencedor o licitante deverá 

apresentar laudo analítico laboratorial 

emitido pelo CETEA (Centro de 

Tecnologia de Embalagens) ou órgãos 

credenciados pelo INMETRO quanto aos 

quesitos e valores relativos contidos na 

norma. 

 ALTACOPO R$ 71,90 

49 1217 Unidade 

DESINFETANTE LÍQUIDO, em frascos 

plásticos contendo 2.000 ml, fragrância 

floral. Composição nonifenol etoxilado, 

cloreto de alquidimedil benzil amônio, 

formol, metilcloroisotiazolinona e 

clorometilisotiazolinona, copolímero

acrílico corante, perfume e água. 

Componente ativo: cloreto de alquil dimetil 

benail amônio 0,25%. O vencedor deverá 

apresentar laudo de comprovação de 

eficácia bactericida frente a cepas de 

Staphylococcus aureus e Salmonella 

choleraesuis 

 TRIEX R$ 2,74 

51 1097 Unidade 

ESPONJA, dupla face, 1ª qualidade, 

medindo 110 x 75 x 20mm. Cor: (amarelo 

(espuma) e verde (fibra). Composição: 

espuma de poliuretano, fibra têxtil e 

agente antibactérias, validade mínima 36 

meses, condicionadas a cada 10 em 

embalagem plásticas. Constar na 

embalagem primária, o número do lote, 

sac., fabricação e validade. 

 BETTANIM R$ 0,47 

52 271 

Fardos 

com 14 

pacotes 

ESPONJA DE AÇO, lã de aço extraída 

através da usinagem de arame de aço 

carbono. Esponja na cor cinza, insolúvel 

em solvente e solúvel em soluções 

ácidas, De primeira qualidade. Embaladas 

em pacotes plásticos contendo 8 

unidades, com peso líquido de 60 g por 

pacote, reembaladas em fardos de 14 

pacotes. 

 SHOWBRILHO R$ 13,95 

55 190 

Maço 

com 10 

unidades 

FÓSFORO, composto de vegetal e 

minério: apresentado na forma de palito, 

com ponta de pólvora, medindo 

aproximadamente 5cm cada palito, 

embalados em caixas contendo 40 

 GABOARDI R$ 2,00 
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57 449 

Unidade 

de 300 

ml 

INSETICIDA, aerossol em frascos com 

300 ml. Composição: ingrediente ativo, 

solvente, antioxidante emulsificante, 

veiculo e propelente no rótulo, 

informações do produto, fabricante e 

registro ou notificação na Anvisa. 

 INSECT R$ 4,88 

58 613 

Galões 

com 5 

litros 

LAVA LOUÇAS LÍQUIDO NEUTRO, 

galões de 5 litros. Composição: Solução 

aquosa de tensoativos aniônicos com 

coadjuvantes. Líquido viscoso

transparente, amarelo, solúvel em água. 

Deverá apresentar pH entre 6,5 e 7,5; 

viscosidade (a 25°C BKF): mínimo de 205 

cP;. Composição: Linerar alquill benzeno 

sulfonato do sódio; derivados de 

isotiazolinona (máximo de 0,0015%); 

bromo-2-nitro-2 propanodiol (máximo de 

10%); linear alquil sulfonato de 

trietanolamina. Apresentar ficha técnica 

do produto. 

 DETAX R$ 8,45 

67 644 

Pacotes 

com 5 

unidades 

SABÃO EM PEDRA, glicerinado neutro de 

200 gramas, com máximo rendimento, 

acondicionado em pacote transparente, 

com 5 unidades, totalizando 1 quilo. Barra 

sólida translúcida, na cor castanho. Odor 

característico. Estar de acordo com a 

norma brasileira ABNT NBR 14725-

4:2012. Apresentar ficha técnica do 

produto. 

 UNIC R$ 3,30 

73 416 

Fardo 

com 

1.000 

folhas 

TOALHA DE PAPEL NÃO RECICLADO, 

folha simples interfolhada de 3 dobras. 

Pacote com 250 folhas. 100% de fibras 

celulósicas virgens sem fragrâncias e 

impurezas. Absorvente,  interfolhado, 

gofrado para uso em dispenser. Fardo em 

papel Kraft resistente com 1000 folhas, 

 PRIMULA R$ 13,13 

75 474 Unidade 

VASSOURA DE PÊLO, com pelo artificial 

medindo aproximadamente 30 cm, com 

cabo recoberto em plástico. 

 POLARES R$ 4,15 

79 75 

FARDO 

COM 64 

ROLO 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, em rolo 

medindo 10 cm de largura x 60 metros de 

comprimento. Folha Simples, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais 

virgens, 100% celulose virgem (não 

reciclado) expresso na embalagem, 

gofrado, com alvura superior a 90,%. 

 FAMILAR R$ 56,70 

82 60 Unidade 

DESODORISADOR, de ar aerosol, 

acondicionado em frasco com 290g, 

tampa com lacre de segurança, fragrância 

lavanda. Na embalagem deverá constar 

os dados do fabricante, bem como SAC e 

dados do CEATOX. Composição quimica: 

cloreto dialquil dimetil amônio. Essência, 

álcool, água, propelente. 

 FRESH R$ 5,85 

 

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 cláusula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 05/2018, com a proposta e 
demais elementos do processo nº. 123/2018, 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 

3.1 - As entregas deverão ser realizadas parceladamente, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do pedido de 
fornecimento, nos Departamentos da Prefeitura do Município de 
Piracaia.
3.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
3.4 - 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.
 
3.5 – 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 
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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.

Piracaia, 20 de março de 2.018.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP
Testemunhas:1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 -  REGISTRO DE 
PREÇO Nº 03/2018 - PROCESSO N° 123/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
AFINS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME ANEXO.

Aos 21 dias do mês de março de 2018, 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 MS 
COMERCIAL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
26.300.858/0001-65, com sede à Rua Padre Saboia de Medeiros, 
915 – sala 8, bairro Vila Maria Alta, município São Paulo/SP, CEP 
02.134-001, por seu representante legal, Sr. Marcel Silvati de 
Araújo, portador do RG.  33.353.584 e CPF sob o n° 292.085.328-
79, (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:

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 cláusula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 05/2018, com a proposta e demais 
elementos do processo nº. 123/2018, 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.

Item Quant Unidade Descrição Marca 
 VALOR 

UNITÁRIO 

32 247 
Pacote com 

100 
unidades 

TOUCA DESCARTÁVEL, sanfonada, 
confeccionada em TNT, 100% polipropileno 
material atóxico que permita adequada ventilação a 
cabeça, com gramatura mínima 20 gramas, com 
elástico nas extremidades para perfeito ajuste e 
costura ultras sônica que não se desfaz com 
facilidade. Na cor branca. O produto deverá vir 
embalado em pacotes contendo 100 unidades com 
dados de fabricação e procedência.  

 TALGE R$ 4,86 

38 360 Unidade 

QUEROSENE, acondicionado em frasco plástico 
transparente com 1000 ml, produto indicado para a 
limpeza de maquinas e peças em geral, limpeza de 
assoalhos, cerâmica e madeiras, produtos com alto 
poder de remoção, não corrosivo e quimicamente 
estável. Composição quimica: destilado de petróleo, 
aspecto liquido transparente, incolor, odor 
caracteristico, densidade: 0,38+/- 0,05, tempo de 
fulgor: minimo 40°C  

TUPI  R$ 9,50 

74 82 
Pacote com 

100 
unidades 

TOUCA DESCARTÁVEL, sanfonada, 
confeccionada em TNT, 100% polipropileno 
material atóxico que permita adequada ventilação a 
cabeça, com gramatura mínima 20 gramas, com 
elástico nas extremidades para perfeito ajuste e 
costura ultras sônica que não se desfaz com 
facilidade. Na cor branca. O produto deverá vir 
embalado em pacotes contendo 100 unidades com 
dados de fabricação e procedência.  

TALGE  R$ 4,86 

80 120 Unidade 

QUEROSENE, acondicionado em frasco plástico 
transparente com 1000 ml, produto indicado para a 
limpeza de maquinas e peças em geral, limpeza de 
assoalhos, cerâmica e madeiras, produtos com alto 
poder de remoção, não corrosivo e quimicamente 
estável. Composição quimica: destilado de petróleo, 
aspecto liquido transparente, incolor, odor 
caracteristico, densidade: 0,38+/- 0,05, tempo de 
fulgor: minimo 40°C  

TUPI  R$ 9,50 
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3. – PRAZO DE ENTREGA 

3.1 - As entregas deverão ser realizadas parceladamente, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do pedido de 
fornecimento, nos Departamentos da Prefeitura do Município de 
Piracaia.
3.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
3.4 - 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.
 
3.5 – 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 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, 21 de março de 2018.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
MS COMERCIAL LTDA ME
Testemunhas:1 _______________________       
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 - REGISTRO DE 
PREÇO Nº 03/2018 - PROCESSO N° 123/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
AFINS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME ANEXO.
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Aos 21 dias do mês de março de 2018, 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 MARIA 
DE LOURDES RIBEIRO MACHADO 31034751875, inscrita no 
CNPJ sob o n° 27.183.129/0001-39, com sede à Viela Norberto 
Antonio de Moraes, 33, bairro Centro, município Mairiporã/SP, 
CEP 07600-000, por seu representante legal, Srª MARIA DE 
LOURDES RIBEIRO MACHADO, portadora do RG.  
11.310.778-X e CPF sob o n° 310.347.518-75, (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:

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 cláusula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 05/2018, com a proposta e 
demais elementos do processo nº. 123/2018, que ficam fazendo 

Item Quant Unidade Descrição Marca 
 VALOR 

UNITÁRIO 

4 687 Unidade 

BALDE, em plástico resistente, com alça em metal, 
capacidade 20 litros, nas seguintes dimensões: 
36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto 
deverá conter etiqueta com dados de identificação 
do fabricante e código de barras. 

ERCOLI  R$ 5,35 

6 187 
Caixa com 
25 centos 

COPO DESCARTÁVEL 180 ML, para água com 
capacidade mínima de 180ml, fabricado em 
polipropileno atóxico, 100% resina virgem, na cor 
branca, pesando no mínimo 195g cada cento, copos 
acondicionados em manga plástica com 100 
unidades e reembalados em caixa de papelão 
contendo 25 centos. Os copos devem estar em 
conformidade com a norma técnica 14865/2002 da 
ABNT, as mangas devem conter quantidade e o 
peso mínimo de cada copo, de forma indelével, os 
copos devem conter símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme norma NBR 
13230. Declarado vencedor o licitante de verá 
apresentar, Laudo analítico laboratorial emitido 
pelo CETEA (Centro de Tecnologia de 
Embalagens) ou órgãos credenciados pelo 
INMETRO quanto aos quesitos e valores relativos 
contidos na norma. 

COPOSUL  R$ 55,00 

41 75 
FARDO 
COM 8 

UNIDADES 

PAPEL HIGIÊNICO, folha simples, resistente, 
material 100% celulose virgem. Fardo com 8 rolos 
de 300 metros cada, ideal para dispenser de papel 
higiênico 

STASS  R$ 22,90 

46 228 Unidade 

BALDE, em plástico resistente, com alça em metal, 
capacidade 20 litros, nas seguintes dimensões: 
36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto 
deverá conter etiqueta com dados de identificação 
do fabricante e código de barras. 

ERCOLI  R$ 5,35 

48 62 
Caixa com 
25 centos 

COPO DESCARTÁVEL 180 ML, para água com 
capacidade mínima de 180ml, fabricado em 
polipropileno atóxico, 100% resina virgem, na cor 
branca, pesando no mínimo 195g cada cento, copos 
acondicionados em manga plástica com 100 
unidades e reembalados em caixa de papelão 
contendo 25 centos. Os copos devem estar em 
conformidade com a norma técnica 14865/2002 da 
ABNT, as mangas devem conter quantidade e o 
peso mínimo de cada copo, de forma indelével, os 
copos devem conter símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme norma NBR 
13230. Declarado vencedor o licitante de verá 
apresentar, Laudo analítico laboratorial emitido 
pelo CETEA (Centro de Tecnologia de 
Embalagens) ou órgãos credenciados pelo 
INMETRO quanto aos quesitos e valores relativos 
contidos na norma. 

COPOSUL  R$ 55,00 

83 25 
FARDO 
COM 8 

UNIDADES 

PAPEL HIGIÊNICO, folha simples, resistente, 
material 100% celulose virgem. Fardo com 8 rolos 
de 300 metros cada, ideal para dispenser de papel 
higiênico 

 STASS R$ 22,90 

 

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 

3.1 - As entregas deverão ser realizadas parceladamente, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do pedido de 
fornecimento, nos Departamentos da Prefeitura do Município de 
Piracaia.
3.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
3.4 - 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.
 
3.5 – 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;
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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.

Piracaia, 21 de março de 2018.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
MARIA DE LOURDES RIBEIRO MACHADO 31034751875
Testemunhas:1 _______________________       
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 - REGISTRO DE 
PREÇO Nº 03/2018 - PROCESSO N° 123/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
AFINS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME ANEXO.

Aos 21 dias do mês de março de 2018, 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 
RICARDO GONÇALVES ITAPIRA, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.573.131/0001-93, com sede à Escv Orlando de Andrade S/N, 
bairro Dos Pires, município Itapira/SP, CEP 13.970-970, por seu 
representante legal, Sr. Ricardo Gonçalves, portador do RG.  
8.757.748-3 e CPF sob o n° 059.507.568-19, (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:

Item Quant Unidade Descrição Marca 
 VALOR 

UNITÁRIO 

1 2247 
Galão de 

5 litros 

ÁGUA SANITÁRIA, para uso geral, 

composto com cloro ativo, com ação 

alvejante e desinfetante, acondicionado em 

frasco plástico branco leitoso resistente de 

5000 ml, com marca destacada em alto 

relevo. Deverá constar na embalagem do 

produto: os microrganismos testados 

‘Staphilococcus aureus e Salmonella 

choleraesuis”, com identificação do 

fabricante, instruções de uso para limpeza 

e desinfecção de pias, banheiras, pisos de 

cerâmica, azulejos, privadas, ralos, caixas 

d’águas, roupas, tecidos e também na 

desinfecção de frutas, legumes e verduras; 

precauções, número do Ceatox e do SAC. 

Composição: hipoclorito de sódio, 

carbonato de sódio  água. Princípio ativo: 

cloro ativo de 2,0 a 2,5%. 

 HARCCLIN R$ 4,92 

11 780 

Pacote 

com 5 

unidades 

FIBRA DE USO GERAL, produto não-

tecido à base de fibras sintéticas e mineral 

abraviso unidos por resina à prova d’água, 

usada para limpeza em geral. 

Apresentação na cor VERDE. Medida: 260 

mm x 102 mm. Pacotes com 5 unidades. 

BRITISH  R$ 4,20 

12 2612 Unidade 

FLANELA, para limpeza, cor laranja, 

medido 38cm x 58cm, com etiqueta 

costurada constando os dados de 

identificação do fabricante e marca. 

 JT R$ 1,19 

16 1842 

Galões 

com 5 

litros 

LAVA LOUÇAS LÍQUIDO NEUTRO, galões 

de 5 litros. Composição: Solução aquosa 

de tensoativos aniônicos com 

coadjuvantes. Líquido viscoso

transparente, amarelo, solúvel em água. 

Deverá apresentar pH entre 6,5 e 7,5; 

HARCCLIN  R$ 7,01 
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22 2520 Unidade 

PANO PARA LIMPEZA PRATOS, 

BRANCO SEM ESTAMPA, composto de 

100% algodão, alvejado, com bainha nas 

laterais, cor branco, medindo pelo menos 

50 x 70cm. Devera constar no produto 

etiqueta costurada com: dados de 

identificação do fabricante, dimensões, 

marca, modos de utilização do produto. 

JT  R$ 1,89 

26 1185 
Refil de 

800 mL 

SABONETE LÍQUIDO, cremoso, perolado, 

antisséptico, hidratante e emoliente, neutro 

e sem aroma. Com propriedade 

antimicrobiana. Composição: sabonete 

líquido SEM AROMA, agente de largo 

espectro bactericida efetivo contra 

bactérias gram-positivas e gram-negativas. 

Princípio ativo (bactericida) Irgasan 300 DP 

(TRICLOSAN). Deverá apresentar laudo 

comprobatório de ação bactericida frente 

cepas de Salmonella choleraesuis, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus.  

Bell Plus  R$ 4,67 

31 1249 

Fardo 

com 

1.000 

folhas 

TOALHA DE PAPEL NÃO RECICLADO, 

folha simples interfolhada de 3 dobras. 

Pacote com 250 folhas. 100% de fibras 

celulósicas virgens sem fragrâncias e 

impurezas. Absorvente,  interfolhado, 

gofrado para uso em dispenser. Fardo em 

papel Kraft resistente com 1000 folhas, 

dispostas em quatro pacotes plásticos 

fechados com 250 folhas cada. O produto 

deve estar de acordo com as 

especificações do INMETRO em relação à 

largura e comprimento e demais 

obrigatoriedade do Código de Defesa do 

Consumidor. Medidas de 23 cm de largura, 

27 cm de comprimento, com variação 

dimensional de + ou – 1 cm. Tipo de folha: 

Simples com 03 dobras. Cor: branca Alvura 

(fator de reflectância difusa no azul): > 90 

%. Pintas: < 5 mm²/m². Tempo de 

absorção de água: < 6 s. Capacidade de 

Furos: < 2 mm²/m². Resistência à tração a 

úmido: > 140 N/m. Resistência à tração a 

seco: >720 N/m. Declarado vencedor o 

licitante deverá apresentar, laudo de 

laboratório credenciado pelo INMETRO Ex: 

I. P.T, que comprovem os critérios de 

aceitação estabelecidos pela norma 15464 

e suas ponderações. 

PRIMULA 

BRANCO  
R$ 12,32 

36 75 Unidade 
CERA LIQUIDA INCOLOR, unidade 

plástica com 750 ml maior brilho 
 ROUXINOL R$ 2,40 

37 225 

FARDO 

COM 64 

ROLO 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, em rolo 

medindo 10 cm de largura x 60 metros de 

comprimento. Folha Simples, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais 

virgens, 100% celulose virgem (não 

reciclado) expresso na embalagem, 

GOLDEN  R$ 54,42 

40 180 Unidade 

DESODORISADOR, de ar aerosol, 

acondicionado em frasco com 290g, tampa 

com lacre de segurança, fragrância 

lavanda. Na embalagem deverá constar os 

dados do fabricante, bem como SAC e 

dados do CEATOX. Composição quimica: 

cloreto dialquil dimetil amônio. Essência, 

álcool, água, propelente. 

ULTRA  R$ 5,56 

 

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 cláusula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 05/2018, com a proposta e 

demais elementos do processo nº. 123/2018, 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 

3.1 - As entregas deverão ser realizadas parceladamente, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do pedido de 
fornecimento, nos Departamentos da Prefeitura do Município de 
Piracaia.
3.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
3.4 - 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.
 
3.5 – 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 
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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.

Piracaia, 21 de março de 2018.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
RICARDO GONÇALVES ITAPIRA
Testemunhas:1 _______________________       
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 - REGISTRO DE 
PREÇO Nº 03/2018 - PROCESSO N° 123/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
AFINS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME ANEXO.

Aos 21 dias do mês de março de 2018, 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 SOBEL 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 62.674.627/0001-85, com sede à 
Rua Parazinho, 260, bairro Jardim Modelo, município São 
Paulo/SP, CEP 02.261-000, por seu representante legal, Sr. João 
Alberto Furgiuele Junior, portador do RG.  30.384.375-5 e CPF 
sob o n° 219.915.958-24, (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:

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 cláusula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 05/2018, com a proposta e demais 
elementos do processo nº. 123/2018, que ficam fazendo parte 
integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui 

Item Quant Unidade Descrição Marca 
 VALOR 

UNITÁRIO 

18 2310 

Unidade 

de 500 

ml 

LIMPADOR MULTIUSO, embalagem plástica 

de 500ml com bico dosador, com 3 ações: 

limpa, desengordura e perfuma, nas 

fragrâncias floral, campestre, lavanda e 

laranja, deverá constar no rótulo do produto: 

indicações de utilização do produto, modo de 

usar, precauções, telefone do SAC e do 

CEATOX, responsável técnico, com selo de 

valorização do produto nacional, número do 

lote e validade, composição: Tenso ativo 

aniônico, tenso ativo não iônico, solventes, 

água, sequestante, alcalinizante, conservante 

e perfume. O vencedor deverá apresentar 

Laudo de determinação do potencial 

hidrogeniônico, Laudo microbiológico 

(contagem bacteriana total, coliformes totais 

e fecais, bolores, leveduras e eficácia frente 

aos microorganismos: Staphylococcus 

aureus, Salmonella sp e Pseudomonas 

aeruginosas) e Laudo de determinação do 

índice de irritabilidade/Corrosão dérmica por 

laboratório credenciado pela ANVISA. 

SUPREMA  R$ 1,26 
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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 

3.1 - As entregas deverão ser realizadas parceladamente, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do pedido de 
fornecimento, nos Departamentos da Prefeitura do Município de 
Piracaia.
3.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
3.4 - 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.
 
3.5 – 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 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, 21 de março de 2018.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal

SOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA
Testemunhas:1 _______________________       
2 _______________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 - REGISTRO DE 
PREÇO Nº 03/2018 - PROCESSO N° 123/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
AFINS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME ANEXO.

Aos 20 dias do mês de março de 2018, 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 J C B 
MATERIAIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.364.386/0001-60, com sede à Rua Antonio Goulart Marmo, 
19, bairro Centro, município São Sebastião/SP, CEP 11600-000, 
por seu representante legal, Sr. Hercules Pincelli Junior, portador 
do RG. 2.943.169 e CPF sob o n° 244.289.578-15, 
(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:

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 cláusula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 05/2018, com a proposta e 
demais elementos do processo nº. 123/2018, 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 

Item Quant Unidade Descrição Marca 
 VALOR 

UNITÁRIO 

43 749 
Galão de 5 

litros 

ÁGUA SANITÁRIA, para uso geral, composto com 
cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso 
resistente de 5000 ml, com marca destacada em alto 
relevo. Deverá constar na embalagem do produto: os 
microrganismos testados ‘Staphilococcus aureus  e 
Salmonella choleraesuis”, com identificação do 
fabricante, instruções de uso para limpeza e 
desinfecção de pias, banheiras, pisos de cerâmica, 
azulejos, privadas, ralos, caixas d’águas, roupas, 
tecidos e também na desinfecção de frutas, legumes e 
verduras; precauções, número do Ceatox e do SAC. 
Composição: hipoclorito de sódio, carbonato de sódio  
água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5%. 

VMAX R$ 6,16 

64 840 Unidade 

PANO PARA LIMPEZA PRATOS, BRANCO SEM 
ESTAMPA, composto de 100% algodão, alvejado, 
com bainha nas laterais, cor branco, medindo pelo 
menos 50 x 70cm. Devera constar no produto etiqueta 
costurada com: dados de identificação do fabricante, 
dimensões, marca, modos de utilização do produto.  

TSJ R$ 2,32 

68 395 
Refil de 
800 mL 

SABONETE LÍQUIDO, cremoso, perolado, 
antisséptico, hidratante e emoliente, neutro e sem 
aroma. Com propriedade antimicrobiana. 
Composição: sabonete líquido SEM AROMA, agente 
de largo espectro bactericida efetivo contra bactérias 
gram-positivas e gram-negativas. Princípio ativo 
(bactericida) Irgasan 300 DP (TRICLOSAN). Deverá 
apresentar laudo comprobatório de ação bactericida 
frente cepas de Salmonella choleraesuis , Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus.  

TRILHA R$ 5,26 

 

legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro a preferência de contratação em igualdade de 
condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 

3.1 - As entregas deverão ser realizadas parceladamente, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do pedido de 
fornecimento, nos Departamentos da Prefeitura do Município de 
Piracaia.
3.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
3.4 - 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.
 
3.5 – 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
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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.

Piracaia, 20 de março de 2018.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
J C B MATERIAIS LTDA ME
Testemunhas:
1 _______________________  
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 -  REGISTRO DE 
PREÇO Nº 03/2018 - PROCESSO N° 123/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
AFINS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 

CONFORME ANEXO.

Aos 21 dias do mês de março de 2018, 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 
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o 
n° 11.191.505/0001-05, com sede à Rua Barão de Mauá, 450, 
bairro Parque Estrela, município Guarulhos/SP, CEP 07.012-040, 
por seu representante legal, Srª. Vitória Andressa Machado de 
Jesus, portadora do RG. 47.705.563-1 e CPF sob o n° 
403.359.598-81, (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 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:

Item Quant Unidade Descrição Marca 
 VALOR 

UNITÁRIO 

2 1812 

Unidade 

de 500 

ml 

ÁLCOOL EM GEL, álcool etílico hidratado 

em gel, 70 a 73% INPM, frasco de 500 ml. 

Composição: álcool etílico, carbômero, 

neutralizante, água desmineralizada 

desnaturante. Na embalagem deverá 

constar: data de fabricação, prazo de 

validade e número de lote. 

ADATA  R$ 2,90 

17 2498 

Caixas 

de 1 

quilo 

LAVA ROUPAS EM PÓ, embalagem em 

caixa de papelão de 1 quilo, com sistema 

prático para fechamento após o uso, 

contendo informações do fabricante, nome 

do responsável técnico e seu respectivo 

CRQ, precauções, modo de usar, código 

de barras, número do lote e data de 

fabricação, prazo de validade, SAC, 

dosagem do produto. Composição: 

Tensoativo aniônico e coadjuvantes. 

Aspecto do produto: pó molhável, estado 

físico sólido, na cor azul. Deverá 

apresentar pH entre 10 e 11. Apresentar 

Ficha técnica do produto. 

 FLASH R$ 2,86 

23 2963 Unidade 

PANO PARA LIMPEZA CHÃO, em saco 

alvejado, composto de 100% de algodão, 

medindo 90cmx110cm, na cor branca. 

Deverá constar no produto etiqueta 

costurada com: dados de identificação do 

fabricante, dimensões, marca, modos de 

utilização do produto. 

 HGN R$ 2,00 

24 823 Unidade 

RODO DE BORRACHA MÉDIO, com base 

em alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, 

borracha dupla em EVA dupla fixa, com 

suporte de rosca plástica rebitado, cabo 

inclinado em madeira pinnus, medindo 

130cm, plastificado, com rosca plástica na 

ponteira e gancho plástico na outra 

extremidade deverá constar etiqueta e 

dados de identificação do fabricante. 

 ART 

VASSOURAS 
R$ 6,55 

34 1496 Unidade 

VASSOURA NYLON, vassoura de nylon, 

base em madeira, pontas felpudas, cabo 

em madeira roliça, sem farpas, de rosca. 

Cabo pode ser coberto com plástico e 

ponteira de plástico para pendurar com 

medida de no mínimo 1,20 m. Cerdas 

grossas e resistentes. Cerdas de 27 cm de 

comprimento por 5 cm de largura. 

Vassoura medindo 40 cm. A fixação das 

cerdas na base tem que ser bem firmes e 

resistentes. 

 ART 

VASSOURAS 
R$ 4,62 
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39 225 Unidade 

VASSOURA PIACAVA,  vassoura de 

piaçava, base em madeira, ponta felpuda, 

cabo em madeira roliça, sem farpas, de 

rosca. Cabo pode ser coberto com plastico 

e ponteira de plastico para pendurar com 

medidas de no minimo 1,20m. Cerdas 

grossas e resistentes. Cerdas de 27 cm.  A 

fixação das cerdas na base tem que ser 

bem firmes e resistentes. 

ART 

VASSOURAS  
R$ 6,50 

44 604 

Unidade 

de 500 

ml 

ÁLCOOL EM GEL, álcool etílico hidratado 

em gel, 70 a 73% INPM, frasco de 500 ml. 

Composição: álcool etílico, carbômero, 

neutralizante, água desmineralizada 

desnaturante. Na embalagem deverá 

constar: data de fabricação, prazo de 

validade e número de lote. 

ADATA  R$ 2,90 

54 870 Unidade 

FLANELA, para limpeza, cor laranja, 

medido 38cm x 58cm, com etiqueta 

costurada constando os dados de 

identificação do fabricante e marca. 

FLANEL  R$ 1,20 

59 832 

Caixas 

de 1 

quilo 

LAVA ROUPAS EM PÓ, embalagem em 

caixa de papelão de 1 quilo, com sistema 

prático para fechamento após o uso, 

contendo informações do fabricante, nome 

do responsável técnico e seu respectivo 

CRQ, precauções, modo de usar, código 

de barras, número do lote e data de 

fabricação, prazo de validade, SAC, 

dosagem do produto. Composição: 

Tensoativo aniônico e coadjuvantes. 

Aspecto do produto: pó molhável, estado 

físico sólido, na cor azul. Deverá 

apresentar pH entre 10 e 11. Apresentar 

Ficha técnica do produto. 

 FLASH R$ 2,86 

60 770 

Unidade 

de 500 

ml 

LIMPADOR MULTIUSO, embalagem 

plástica de 500ml com bico dosador, com 

3 ações: limpa, desengordura e perfuma, 

nas fragrâncias floral, campestre, lavanda 

e laranja, deverá constar no rótulo do 

produto: indicações de utilização do 

produto, modo de usar, precauções, 

telefone do SAC e do CEATOX, 

responsável técnico, com selo de 

valorização do produto nacional, número 

do lote e validade, composição: Tenso 

ativo aniônico, tenso ativo não iônico, 

solventes, água, sequestante,

alcalinizante, conservante e perfume. O 

vencedor deverá apresentar Laudo de 

determinação do potencial hidrogeniônico, 

Laudo microbiológico (contagem 

bacteriana total, coliformes totais e fecais, 

bolores, leveduras e eficácia frente aos 

microorganismos: Staphylococcus aureus, 

Salmonella sp e Pseudomonas 

aeruginosas) e Laudo de determinação do 

índice de irritabilidade/Corrosão dérmica 

por laboratório credenciado pela ANVISA. 

SOLUTION  R$ 1,68 

65 987 Unidade 

PANO PARA LIMPEZA CHÃO, em saco 

alvejado, composto de 100% de algodão, 

medindo 90cmx110cm, na cor branca. 

Deverá constar no produto etiqueta 

costurada com: dados de identificação do 

fabricante, dimensões, marca, modos de 

utilização do produto. 

HGN  R$ 2,00 

66 274 Unidade 

RODO DE BORRACHA MÉDIO, com base 

em alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, 

borracha dupla em EVA dupla fixa, com 

suporte de rosca plástica rebitado, cabo 

inclinado em madeira pinnus, medindo 

ART 

VASSOURAS  
R$ 6,55 

76 498 Unidade 

VASSOURA NYLON, vassoura de nylon, 

base em madeira, pontas felpudas, cabo 

em madeira roliça, sem farpas, de rosca. 

Cabo pode ser coberto com plástico e 

ponteira de plástico para pendurar com 

medida de no mínimo 1,20 m. Cerdas 

grossas e resistentes. Cerdas de 27 cm de 

comprimento por 5 cm de largura. 

Vassoura medindo 40 cm. A fixação das 

cerdas na base tem que ser bem firmes e 

resistentes. 

ART 

VASSOURAS  
R$ 4,62 

78 25 Unidade 
CERA LIQUIDA INCOLOR, unidade 

plástica com 750 ml maior brilho 
VALLE CLEAN  R$ 3,45 

81 75 Unidade 

VASSOURA PIACAVA,  vassoura de 

piaçava, base em madeira, ponta felpuda, 

cabo em madeira roliça, sem farpas, de 

rosca. Cabo pode ser coberto com plastico 

e ponteira de plastico para pendurar com 

medidas de no minimo 1,20m. Cerdas 

grossas e resistentes. Cerdas de 27 cm.  A 

fixação das cerdas na base tem que ser 

bem firmes e resistentes. 

ART 

VASSOURAS  
R$ 6,50 

 

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 cláusula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 05/2018, com a proposta e demais 
elementos do processo nº. 123/2018, 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 

3.1 - As entregas deverão ser realizadas parceladamente, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do pedido de 
fornecimento, nos Departamentos da Prefeitura do Município de 
Piracaia.
3.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
3.4 - 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.
 
3.5 – 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.
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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.
Piracaia, 21 de março de 2018.
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
Testemunhas:1 _______________________       
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 - REGISTRO DE 
PREÇO Nº 03/2018 - PROCESSO N° 123/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
AFINS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME ANEXO.

Aos 20 dias do mês de março de 2018, 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 
FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
sob o n° 15.725.489/0001-36, com sede à Rua Frans de Castro 
Holzwarth, 103, bairro Jardim Pereira do Amparo, município 
Jacareí/SP, CEP 12.327-696, por seu representante legal, Sr. 
Fabrício de Ramos, portador do R.G. 28.089.138-6 e CPF sob o n° 
274.304.668-69, (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:

Item Quant Unidade Descrição Marca 
 VALOR 

UNITÁRIO 

21 2265 Unidade 

PANO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, lavado e 
alvejado medindo 40 cm x 70 cm, na cor  branca, com 
etiqueta contendo dados de identificação do fabricante 
e marca. 

 3 IRMÃOS R$ 1,59 

53 260 
Pacote com 
5 unidades 

FIBRA DE USO GERAL, produto não-tecido à base 
de fibras sintéticas e mineral abraviso unidos por 
resina à prova d’água, usada para li mpeza em geral. 
Apresentação na cor VERDE. Medida: 260 mm x 102 
mm. Pacotes com 5 unidades. 

 SUPER BRITISH R$ 4,51 

63 755 Unidade 

PANO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, lavado e 
alvejado medindo 40 cm x 70 cm, na cor  branca, com 
etiqueta contendo dados de identificação do fabricante 
e marca. 

 3 IRMÃOS R$ 1,59 
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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 cláusula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 05/2018, com a proposta e 
demais elementos do processo nº. 123/2018, 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 

3.1 - As entregas deverão ser realizadas parceladamente, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do pedido de 
fornecimento, nos Departamentos da Prefeitura do Município de 
Piracaia.
3.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.
3.4 - 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.
 
3.5 – 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 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.
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Piracaia, 20 de março de 2.018.

MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA – EPP
Testemunhas:1 _______________________ 
2 _______________________

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 136/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
08/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, 
POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME 
ANEXO.

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e 
conforme ADJUDICAÇÃO da proposta em anexo aos autos, 
HOMOLOGO a licitação em epígrafe, conforme segue:

EMPRESA: CRISTIAN A. DA COSTA - CNPJ: 
10.362.443/0001-86

Hİ ĜÌ  QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

2 1008 KG 

ABÓBORA PAULISTINHA – categoria A, em formato 

cilíndrico/pescoço pequeno, coloração da casca 

creme com estrias verdes e polpa creme 

alaranjada, sem defeitos como ferimento, 

manchado ou podridão. R$ 1,84 

4 1617 KG 

BETERRABA - sem folhas, categoria EXTRA A, com 

diâmetro de 50 a 90mm, sem defeitos graves 

(podridão, murcho, ferimento e/ou passado).  R$ 1,86 

6 964 MAÇO 

CEBOLINHA – categoria ESPECIAL, folhas interinas 

verdes com 20-40 cm, com talo, graúdas, sem 

manchas, com coloração uniforme, turgescentes, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas. Não serão 

aceitas folhas amareladas. R$ 2,52 

7 4598 KG 

CENOURA - categoria EXTRA A, medindo de 160 a 

200 mm, grupo Juliana, sem defeitos graves 

(podridão, dano por praga, murcho, ombro verde 

ou roxo, ferimento, lenhoso e /ou deformação 

grave). R$ 1,71 

8 1938 KG 

CHUCHU - categoria EXTRA A, pesando de 250 a 

450 gramas, sem defeitos graves (podridão, 

passado, murcho e deformação grave). R$ 1,76 

10 1320 UND 

ESCAROLA – tipo LISA, coloração verde clara, 

categoria ESPECIAL, pesando de 350 a 500 gramas, 

não devendo apresentar os seguintes defeitos: 

amarelado, murcho e/ou podridão. R$ 1,87 

11 1332 KG 

PEPINO COMUM - categoria EXTRA A, coloração da 

casca verde-escura, textura da polpa macia, 

medindo de 16 a 20 cm, sem defeitos graves 

(podridão, ferimento, deformação grave, passado, 

virose, murcho). R$ 2,39 

ĈĊ 964 MAÇO 

SALSINHA - de primeira qualidade, fresca, bem 

desenvolvidas, intactas, apresentar coloração 

uniforme, intacta, isenta de material terroso e 

sujidades. Não serão aceitas folhas amareladas ou 

murchas. R$ 2,48 

14 2588 KG 

TOMATE - categoria EXTRA A, arredondado, 

coloração vermelha, longa vida, pesando de 100 a 

120 gramas, sem defeitos graves (podridão, 

passado, virose, ferimento, imaturo, dano por 

praga, queimado de sol) R$ 3,62 

15 507 Kg 

ABACATE - categoria EXTRA A, boca 8 a 10, casca 

verde, polpa amarela, sem fibras. tamanho e 

coloração uniforme, bem desenvolvido, polpa 

firme e intacta. Não deverá apresentar os 

seguintes defeitos: dano por praga, ferimento, 

passado, podridão, queimado de sol grave. R$ 4,39 

16 585 Kg 

ABACAXI PÉROLA - com grau médio de 

amadurecimento (maior que 12°B), tipo GRAÚDO, 

pesando mais que 1,5 kg, polpa branco-pérola. Não 

poderá apresentar defeitos graves,

apodrecimento, sem manchas, sem coroa múltipla, 

danificadas, tortas ou deformadas, defeito de 

polpa, passado, queimado de sol grave. R$ 4,75 

17 7395 Kg 

BANANA NANICA - climatizada, de primeira, 

separada por lotes, por cor, tamanho. Classe com 

diâmetro aproximado de 32 mm e comprimento de 

18 a 23 cm, apresentação buquê ou penca. Sem 

defeitos graves (passado, ferimento, podridão, 

dano por praga). R$ 2,16 

18 2974 Kg 

BANANA PRATA – de primeira, separados por lotes, 

cor e tamanho. Classe com comprimento maior 

que 10 cm. Apresentação buquê ou penca. Sem 

defeitos graves (passado, ferimento, podridão, 

dano por praga). R$ 4,05 

ĈE 8224 Kg 

LARANJA PERA - categoria A, separada por lotes 

homogêneos, diâmetro maior 70 mm, sem defeitos 

graves (podridão, danos profundos, frutos 

passados) sem manchas ou deformação. Contendo 

9 a 12 dúzias na caixa. Não serão aceitos defeitos 

como: podridão, dano por praga, ferimento, 

murcho e imaturo. R$ 1,82 

20 1688 Kg 

LARANJA LIMA - categoria A, separada por lotes 

homogêneos, diâmetro maior 70 mm, sem defeitos 

graves (podridão, danos profundos, frutos 

passados) sem manchas ou deformação. Contendo 

9 a 12 dúzias na caixa. Não serão aceitos defeitos 

como: podridão, dano por praga, ferimento, 

murcho e imaturo. R$ 2,49 

22 3818 Kg 

MAÇÃ GALLA OU FUJI - categoria EXTRA, cor 

vermelha, 150 a 180, separadas por lotes 

homogêneos, isentas de cortiças, lesões 

cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachadura 

ou lesões abertas, em caixas de papelão. Não serão 

aceitos os defeitos: defeitos de polpa, ferimento, 

podridão, amassado. R$ 4,16 

23 3687 Kg 

MAMÃO FORMOSA – comprido, CATEGORIA B, 

pesando de 750 a 1.350 gramas, separados por 

lote, por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos 

graves (amassados, danos profundos, queimado de 

sol, podridão, lesão ou manchas e imaturos). R$ 3,43 

24 3762 Kg 

MANGA TOMMY OU PALMER - categoria A, 

pesando de 500 a 650 gramas. Não serão aceitos 

os defeitos: defeito de polpa, defeito de casca 

grave, ferimento, imaturo, mancha de látex, 

podridão. R$ 4,65 
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ČD 6702 Kg 

MELANCIA – comum, categoria A, graúda, pesando 

mais de 10 kg.  Não serão aceitos os seguintes 

defeitos: podridão, queimado de sol grave, oco, 

deformação grave, polpa branca, amassado, 

deformação grave, virose, ferimento, passado, 

imaturo. R$ 1,62 

26 3375 Kg 

MELÃO AMARELO - categoria A, pesando mais que 

1,9 kg, contendo de 6 a 7 frutos na caixa. Não 

serão aceitos os sehuintes defeitos: podridão, 

ferimento, passado, imaturo. R$ 2,76 

27 2670 Kg 

MEXERICA MURCOTE OU PONKAN – categoria A, 

classificação C, casca lisa, firme, sem ceder à 

pressão dos dedos, livre de defeitos graves 

(podridão, dano, imaturo, alteração típica de 

sabor, fruto não suculento ou murcho), grau de 

maturação maior que 9°B. R$ 2,10 

28 1133 Kg 

PÊRA WILLIANS – categoria A, contendo de 135 a 

150 frutos na caixa. Não serão aceitos os seguintes 

defeitos: defeito de polpa, ferimento, manchado, 

podridão, murcho. R$ 7,11 

29 941 Kg 

ALHO BRANCO – apresentando BULBO INTERIÇO 

com túnica, grupo branco, tamanho 6, classe B, em 

caixas de papelão. Não serão tolerados os defeitos 

externos e internos que prejudiquem o consumo: 

brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa 

exposta por perfuração de praga ou dano 

mecânico, quebrado e queimado. R$ 18,05 

31 7710 Kg 

BATATA MONALISA ou ÁGATA – categoria NOIVA, 

medindo de 50 a 70 mm de diâmetro, classe A, 

lavadas ou escovadas, sem defeitos graves 

(podridão úmida, seca, coração oco ou negro), 

apresentação firme, inteiras, desprovidas de odor 

ou sabor estranho, sem material terroso ou 

sujidades, livres de substâncias tóxicas ou nocivas, R$ 2,05 

ĊĊ 2067 KG 

MANDIOCA - Tamanho do diâmetro – de 40 a 50 

mm, coloração creme ou branca da polpa crua. 

Não serão aceitos os seguintes defeitos: 

deformação grave, passado, escurecimento. R$ 2,86 

35 1767 DZ 

OVOS BRANCOS DE GRANJA - branco, tamanho 

grande, de primeira, frescos, acomodados em 

cartelas e embalados em caixa de papelão 

contendo 30 dúzias, em perfeitas condições 

estruturais, padronizadas, rotuladas e lacradas. R$ 4,76 

 

EMPRESA: JUNDFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
- CNPJ: 24.175.602/0001-48

Hİ ĜÌ  QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

1 1932 KG 

ABOBRINHA ITALIANA – categoria EXTRA A, 

coloração da casca verde-clara, diâmetro de 55 até 

70 mm, sem defeitos graves (ferimento, podridão, 

dano por praga, virose, passado, murcho).  R$ 2,98 

3 2839 PÉ 

ALFACE CRESPA - categoria ESPECIAL, coloração 

verde ou roxa, grau de crocância médio, sem 

formação de cabeça, sem defeitos graves (podridão, 

mancha na folha interna, passado, murcho, virose), 

pés com folhas tenras e saudáveis.  R$ 1,97 

9 1332 UND 

COUVE-FLOR - coloração BRANCA, categoria 

ESPECIAL, pesando de 701 até 1.200 gramas, sem 

defeitos graves (podridão, dano profundo, 

impurezas, passada, com folhas na cabeça, peluda, 

mancha vinho, podridão). R$ 3,91 

 

ČĈ 514 Kg 

LIMÃO TAHITI - categoria A, contendo de 15 a 18 

dúzias na caixa, sem defeitos graves: passado, 

ferimento, seco, oleocelose, podridão. R$ 3,50 

30 567 Kg 

BATATA DOCE – categoria EXTRA Aa, pesando de 

150 a 450 gramas. Não serão aceitos os defeitos: 

podridão, dano por praga, deformação grave, 

esverdeamento, murcho, passado, queimado de sol 

grave, ferimento, brotado. R$ 2,99 

34 1054 KG 

MANDIOQUINHA - categoria EXTRA Aa, grupo raiz na 

cor amarelo intenso e formato cilíndrico, pesando de 

150 até 200 gramas, sem defeitos graves como: 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças, murchas 

ou podridão, sem escurecimentos graves ou danos 

mecânicos, ferimentos ou deformações graves. R$ 6,56 

47 345 UND 

REPOLHO VERDE - categoria EXTRA, devendo pesar 

entre 1,7 até 3 kg, contendo 16 cabeças por caixa. 

Não serão aceitos os seguintes defeitos: podridão, 

ferimento, dano por praga. R$ 2,38 

50 168 Kg 

ABACATE - categoria EXTRA A, boca 8 a 10, casca 

verde, polpa amarela, sem fibras. tamanho e 

coloração uniforme, bem desenvolvido, polpa firme 

e intacta. Não deverá apresentar os seguintes 

defeitos: dano por praga, ferimento, passado, 

podridão, queimado de sol grave. R$ 4,40 

65 188 Kg 

BATATA DOCE – categoria EXTRA Aa, pesando de 

150 a 450 gramas. Não serão aceitos os defeitos: 

podridão, dano por praga, deformação grave, 

esverdeamento, murcho, passado, queimado de sol 

grave, ferimento, brotado. R$ 3,00 

69 351 KG 

MANDIOQUINHA - categoria EXTRA Aa, grupo raiz na 

cor amarelo intenso e formato cilíndrico, pesando de 

150 até 200 gramas, sem defeitos graves como: 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças, murchas 

ou podridão, sem escurecimentos graves ou danos R$ 6,56 

EMPRESA: LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA 
EPP - CNPJ: 08.475.245/0001-87

EMPRESA: WILLIAM LUCIANO DA COSTA - CNPJ: 
21.421.395/0001-76

Hİ ĜÌ  QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

5 1353 UND 

BRÓCOLIS NINJA – categoria EXTRA, engradado tipo 

8 cabeças, pesando no mínimo 500 gramas. Não 

serão aceitos os defeitos como murcho e passado. R$ 3,79 

12 1035 UND 

REPOLHO VERDE - categoria EXTRA, devendo pesar 

entre 1,7 até 3 kg, contendo 16 cabeças por caixa. 

Não serão aceitos os seguintes defeitos: podridão, 

ferimento, dano por praga. R$ 2,14 

32 2989 Kg 

CEBOLA - baia, categoria A, média, grupo I, subgrupo 

amarela, caixa 03, medindo de 51 até 71 mm, sem 

defeitos graves (talos grossos, brotados, podridão, 

mofados ou manchas negras, ferimento, perda de 

catafilo interno). Embalados em sacos de ráfias 

reforçados, transparentes e atóxicos, pesando 20 

quilos. A embalagem deverá conter rótulo indicando 

dados do produto. R$ 2,14 

 

Hİ ĜÌ  QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

36 643 KG 

ABOBRINHA ITALIANA – categoria EXTRA A, 

coloração da casca verde-clara, diâmetro de 55 até 

70 mm, sem defeitos graves (ferimento, podridão, 

dano por praga, virose, passado, murcho).  R$ 2,48 

 



Diário Oficial Eletrônico do Município de Piracaia 22

Segunda-feira, 02 de abril de 2018 - n° 26 - Ano I

ĊĐ 336 KG 

ABÓBORA PAULISTINHA – categoria A, em formato 

cilíndrico/pescoço pequeno, coloração da casca 

creme com estrias verdes e polpa creme alaranjada, 

sem defeitos como ferimento, manchado ou 

podridão. R$ 1,98 

38 946 PÉ 

ALFACE CRESPA - categoria ESPECIAL, coloração 

verde ou roxa, grau de crocância médio, sem 

formação de cabeça, sem defeitos graves (podridão, 

mancha na folha interna, passado, murcho, virose), 

pés com folhas tenras e saudáveis.  R$ 2,00 

39 538 KG 

BETERRABA - sem folhas, categoria EXTRA A, com 

diâmetro de 50 a 90mm, sem defeitos graves 

(podridão, murcho, ferimento e/ou passado).  R$ 1,85 

40 451 UND 

BRÓCOLIS NINJA – categoria EXTRA, engradado tipo 

8 cabeças, pesando no mínimo 500 gramas. Não 

serão aceitos os defeitos como murcho e passado. R$ 3,89 

41 321 MAÇO 

CEBOLINHA – categoria ESPECIAL, folhas interinas 

verdes com 20-40 cm, com talo, graúdas, sem 

manchas, com coloração uniforme, turgescentes, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas. Não serão 

aceitas folhas amareladas. R$ 2,79 

42 1532 KG 

CENOURA - categoria EXTRA A, medindo de 160 a 

200 mm, grupo Juliana, sem defeitos graves 

(podridão, dano por praga, murcho, ombro verde ou 

roxo, ferimento, lenhoso e /ou deformação grave). R$ 1,69 

43 647 KG 

CHUCHU - categoria EXTRA A, pesando de 250 a 450 

gramas, sem defeitos graves (podridão, passado, 

murcho e deformação grave). R$ 1,79 

44 443 UND 

COUVE-FLOR - coloração BRANCA, categoria 

ESPECIAL, pesando de 701 até 1.200 gramas, sem 

defeitos graves (podridão, dano profundo, 

impurezas, passada, com folhas na cabeça, peluda, 

mancha vinho, podridão). R$ 4,39 

45 440 UND ESCAROLA – tipo LISA, coloração verde clara, R$ 1,99 

ÇĎ 443 KG 

PEPINO COMUM - categoria EXTRA A, coloração da 

casca verde-escura, textura da polpa macia, 

medindo de 16 a 20 cm, sem defeitos graves 

(podridão, ferimento, deformação grave, passado, 

virose, murcho). R$ 2,49 

48 321 MAÇO 

SALSINHA - de primeira qualidade, fresca, bem 

desenvolvidas, intactas, apresentar coloração 

uniforme, intacta, isenta de material terroso e 

sujidades. Não serão aceitas folhas amareladas ou 

murchas. R$ 2,69 

49 862 KG 

TOMATE - categoria EXTRA A, arredondado, 

coloração vermelha, longa vida, pesando de 100 a 

120 gramas, sem defeitos graves (podridão, 

passado, virose, ferimento, imaturo, dano por praga, 

queimado de sol) R$ 3,79 

51 195 Kg 

ABACAXI PÉROLA - com grau médio de 

amadurecimento (maior que 12°B), tipo GRAÚDO, 

pesando mais que 1,5 kg, polpa branco-pérola. Não 

poderá apresentar defeitos graves, apodrecimento, 

sem manchas, sem coroa múltipla, danificadas, 

tortas ou deformadas, defeito de polpa, passado, 

queimado de sol grave. R$ 4,99 

52 2465 Kg 

BANANA NANICA - climatizada, de primeira, 

separada por lotes, por cor, tamanho. Classe com 

diâmetro aproximado de 32 mm e comprimento de 

18 a 23 cm, apresentação buquê ou penca. Sem 

defeitos graves (passado, ferimento, podridão, dano 

por praga). R$ 2,19 

53 991 Kg 

BANANA PRATA – de primeira, separados por lotes, 

cor e tamanho. Classe com comprimento maior que 

10 cm. Apresentação buquê ou penca. Sem defeitos 

graves (passado, ferimento, podridão, dano por 

praga). R$ 4,09 

54 2741 Kg LARANJA PERA - categoria A, separada por lotes R$ 1,79 

DD 562 Kg 

LARANJA LIMA - categoria A, separada por lotes 

homogêneos, diâmetro maior 70 mm, sem defeitos 

graves (podridão, danos profundos, frutos passados) 

sem manchas ou deformação. Contendo 9 a 12 

dúzias na caixa. Não serão aceitos defeitos como: 

podridão, dano por praga, ferimento, murcho e 

imaturo. R$ 2,49 

56 171 Kg 

LIMÃO TAHITI - categoria A, contendo de 15 a 18 

dúzias na caixa, sem defeitos graves: passado, 

ferimento, seco, oleocelose, podridão. R$ 3,79 

57 1272 Kg 

MAÇÃ GALLA OU FUJI - categoria EXTRA, cor 

vermelha, 150 a 180, separadas por lotes 

homogêneos, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, 

manchas, danos mecânicos, rachadura ou lesões 

abertas, em caixas de papelão. Não serão aceitos os 

defeitos: defeitos de polpa, ferimento, podridão, 

amassado. R$ 4,24 

58 1228 Kg 

MAMÃO FORMOSA – comprido, CATEGORIA B, 

pesando de 750 a 1.350 gramas, separados por lote, 

por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves 

(amassados, danos profundos, queimado de sol, 

podridão, lesão ou manchas e imaturos). R$ 3,49 

59 1253 Kg 

MANGA TOMMY OU PALMER - categoria A, pesando 

de 500 a 650 gramas. Não serão aceitos os deifeitos: 

defeito de polpa, defeito de casca grave, ferimento, 

imaturo, mancha de látex, podridão. R$ 5,09 

60 2233 Kg 

MELANCIA – comum, categoria A, graúda, pesando 

mais de 10 kg.  Não serão aceitos os seguintes 

defeitos: podridão, queimado de sol grave, oco, 

deformação grave, polpa branca, amassado, 

deformação grave, virose, ferimento, passado, 

imaturo. R$ 1,69 

61 1125 Kg 

MELÃO AMARELO - categoria A, pesando mais que 

1,9 kg, contendo de 6 a 7 frutos na caixa. Não serão R$ 2,89 

ĎČ 890 Kg 

MEXERICA MURCOTE OU PONKAN – categoria A, 

classificação C, casca lisa, firme, sem ceder à pressão 

dos dedos, livre de defeitos graves (podridão, dano, 

imaturo, alteração típica de sabor, fruto não 

suculento ou murcho), grau de maturação maior que 

9°B. R$ 2,19 

63 377 Kg 

PÊRA WILLIANS – categoria A, contendo de 135 a 

150 frutos na caixa. Não serão aceitos os seguintes 

defeitos: defeito de polpa, ferimento, manchado, 

podridão, murcho. R$ 7,19 

64 313 Kg 

ALHO BRANCO – apresentando BULBO INTERIÇO 

com túnica, grupo branco, tamanho 6, classe B, em 

caixas de papelão. Não serão tolerados os defeitos 

externos e internos que prejudiquem o consumo: 

brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa 

exposta por perfuração de praga ou dano mecânico, 

quebrado e queimado. R$ 18,79 

66 2570 Kg 

BATATA MONALISA ou ÁGATA – categoria NOIVA, 

medindo de 50 a 70 mm de diâmetro, classe A, 

lavadas ou escovadas, sem defeitos graves (podridão 

úmida, seca, coração oco ou negro), apresentação 

firme, inteiras, desprovidas de odor ou sabor 

estranho, sem material terroso ou sujidades, livres 

de substâncias tóxicas ou nocivas, para uso culinário 

em cozimento, massas ou frituras. Em sacos de 

ráfias reforçados, transparentes e atóxicos, pesando 

50 quilos, ou em caixas vazadas com 22 quilos 

aproximadamente. R$ 2,19 

67 996 Kg 

CEBOLA - baia, categoria A, média, grupo I, subgrupo 

amarela, caixa 03, medindo de 51 até 71 mm, sem 

defeitos graves (talos grossos, brotados, podridão, 

mofados ou manchas negras, ferimento, perda de 

catafilo interno). Embalados em sacos de ráfias 

reforçados, transparentes e atóxicos, pesando 20 R$ 2,19 
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ĎÐ 688 KG 

MANDIOCA - Tamanho do diâmetro – de 40 a 50 

mm, coloração creme ou branca da polpa crua. Não 

serão aceitos os seguintes defeitos: deformação 

grave, passado, escurecimento. R$ 3,09 

70 588 DZ 

OVOS BRANCOS DE GRANJA - branco, tamanho 

grande, de primeira, frescos, acomodados em 

cartelas e embalados em caixa de papelão contendo 

30 dúzias, em perfeitas condições estruturais, 

padronizadas, rotuladas e lacradas. R$ 5,22 

 

TODOS OS PRODUTOS DEVEM RESPEITAR AS 
EXIGÊNCIAS QUE SEGUEM:

O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no 
ponto de consumo. 

O veículo e a carroceria de transporte devem ser mantidos em 
perfeito estado de conservação e higiene. Não é permitido 
transportar alimentos com pessoas e animais (a cabine do 
condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos). O 
transporte, a carga e a descarga devem garantir a integridade e a 
qualidade do produto e impedir a contaminação e a deterioração 
do produto.

Em função da época e de outros fatores, ou a exclusivo critério da 
Divisão de Alimentação Escolar, eventualmente, poderão ser 
solicitados produtos imediatamente abaixo da classificação 
estabelecida, bem como outras variedades, conforme 
especificações do Boletim Informativo Diário da CEAGESP.

O produto que não corresponder às exigências deste Anexo será 
devolvido, ficando a empresa fornecedora sujeita a substituir o 
produto diretamente na Divisão de Alimentação Escolar, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação. Tal 
procedimento independe da aplicação das penalidades previstas.

Estar de acordo com a Portaria INMETRO nº 157/02 e resolução 
CVS nº 15/91; com a NTA 17 do Decreto Estadual n° 12.486 de 
20/101978, à Instrução Normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de novembro de 2002, 
Resolução RDC 272/05 e Resolução 12/78 da CNNPA.

ENTREGA PONTO A PONTO - PERIODICIDADE 
SEMANAL, NOS LOCAIS/ENDEREÇOS LISTADOS 
ABAIXO:
- EMEFEI ESTAÇÃO RURAL DE CANEDOS
Estrada Pedra Rica, 140 Bairro: Canedos – Telefone: 4011-7142 / 
4011-7022 – Piracaia-SP
- EE JOSÉ SIQUEIRA BUENO 
Rua Amapá, 355  Bairro: Batatuba – Telefone: 4036-7833 / 4011-
7262 - Piracaia-SP
- EMEFEI MARIE BATA
Rua Acre, 60 Bairro: Batatuba – Telefone: 4011-7010 / 4036-
3359 - Piracaia-SP
- EMEI ANTONIO TELES
Rua Amapá, 10 Bairro: Batatuba – Telefone: 4036-6419 - 
Piracaia-SP
- EMEF PREFEITO AMARO PEREIRA LEITE (MARICO)
Rua Projetada 1, s/nº Bairro: Vila Teodoro – Telefone: 4036-3379 
- Piracaia-SP
- EMEF ORLANDO JÚLIO GUIMARÃES
Avenida Roma, 260 Bairro: San Marino – Telefone: 4036-8097 - 
Piracaia-SP
- EMEI IRINEU FERREIRA DA COSTA
Avenida Veneza, s/nº Bairro: San Marino – Telefone: 4036-3453 - 
Piracaia-SP
- APAE ESCOLA TAGUARAJÁ SOUZA LUZ

Avenida Jesuína Telitza Ferreira Guimarães, 100 Bairro: Jardim 
Alvorada – Telefone: 4036-6689 / 4036-6707 - Piracaia-SP
- EMEFEI SYLVIA AMÁLIA GUIMARÃES
Rua Liliana Cinelli Barros, s/nº Bairro: Parque dos Pinheiros – 
Telefone: 4036-4500 / 4036-6001- Piracaia-SP
- EE JOÃO DE MORAES GÓES
Avenida Papa João XXIII, s/nº Bairro: Centro – Telefone: 4036-
7505 - Piracaia-SP
- DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Avenida Papa João XXIII, 100 Bairro: Centro – Telefone: 4036-
3801 - Piracaia-SP
- EMEI DR. ANÉSIO GRANADO FERREIRA
Rua Sebastião de Almeida Barros, 175 Bairro: Centro – Telefone: 
4036-3773 - Piracaia-SP
- EMEF SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA
Rua Guilherme Léo, 140 Bairro: Centro – Telefone: 4036-6604 - 
Piracaia-SP
- EMEI LEONOR DE OLIVEIRA FRANCO
Avenida Francisco Gonçalves Bueno, 121 Bairro: Centro – 
Telefone: 4036-8460 / 4036-6069 - Piracaia-SP
- EMEF CEL. THOMAZ GONÇALVES DA ROCHA CUNHA
Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 100 Bairro: Centro – Telefone: 
4036-3374 / 4036-4269 - Piracaia-SP
- EE ELZA PEÇANHA GODOY
Rua Benedito Vieira da Silva, 582 Bairro: Vila Elza – Telefone: 
4036-6000 - Piracaia-SP
- EMEFEI ALZIRO BRANDÃO
Rua Samuel Maia da Silva, 345  Bairro: Morro Vermelho – 
Telefone: 4036-3349 / 4036-6478 - Piracaia-SP
- EE PROFA. AUGUSTA DE AMARAL PEÇANHA
Rua José Leite Peçanha, s/nº Bairro: Capuava – Telefone: 4036-
7626 - Piracaia-SP
- CEI PRIMEIROS PASSOS
Rua José Leite Peçanha, s/nº Bairro: Capuava – Telefone: 4036-
3986 - Piracaia-SP
- EMEI PROFA. DORA RAMOS GONÇALVES
Avenida Hebert Lambert Zago, 840 Bairro: Pouso Alegre – 
Telefone: 4036-6051 - Piracaia-SP
- EMEFEI PROFA. MARIA ELOYSA PEÇANHA MORAES
Rua José Bueno, 20 Bairro: Vila Sabesp – Telefone: 4036-6723 / 
4036-7819 - Piracaia-SP
- GARAGEM MUNICIPAL, SITO A RUA SETE DE 
SETEMBRO S/N – CENTRO PIRACAIA/SP.
- ABRIGO MUNICIPAL “CASA CORAÇÃO DE MÃE” SITO A 
RUA FRANCISCO ANTONIO DE MORAES Nº 55, BAIRRO 
POUSO ALEGRE – PIRACAIA – SP.
- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL – 
CRAS, SITO A RUA ACRE Nº 30, BAIRRO BATATUBA – 
PIRACAIA/SP.
Piracaia, 28 de março de 2018.
JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal

EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO Nº 334/2018 – DISPENSA Nº 06/2018 - 
CONTRATO Nº 99/2018 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
PIRACAIA, CNPJ Nº 45.279.627/0001-61 – CONTRATADA: 
ALMIR MUNHOZ JORNAIS E REVISTAS, CNPJ nº. 
07.517.902/0001-49, (DECLARADA NÃO FINANCIADOR DE 
CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO) – OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE 
ANÚNCIO NO JORNAL “PIRACAIA HOJE” CONFORME 
ANEXO – VALOR R$ 2.520,00 – VIGENCIA: 09 MESES A 
CONTAR DA ASSINATURA – DATA 27/03/2018.

PROCESSO Nº 2008/17 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/17 - 
CONTRATO Nº 100/2018 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
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PIRACAIA, CNPJ Nº 45.279.627/0001-61 – CONTRATADA: 
NATALIA GALVÃO MOREIRA PASCUI34833295873. CNPJ 
Nº 27.022.385/0001-44, (DECLARADA NÃO FINANCIADOR 
DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICÍPIO) – OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO 
PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA MARCIAL, BANDA 
SINFÔNICA E BANDA DE PERCUSSÃO – VALOR R$ 
53.880,00, SENDO R$4.490,00 MENSAIS – VIGÊNCIA: 12 
MESES A CONTAR DA ASSINATURA – ASSINATURA 
02/04/2018.

CONTRATO Nº 93/2018 - PROCESSO Nº 1974/2017 – 
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2017 - CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE PIRACAIA – CONTRATADA CAT 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (DECLARADA 
NÃO FINANCIADORA DE CAMPANHA ELEITORAL NO 
MUNICIPIO) - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 
NA EMEF MARIA ELOYSA P DE MORAES, NO MUNICÍPIO 
DE PIRACAIA/SP.  VALOR – R$ 73.021,88 - VIGÊNCIA: 120 
DIAS  - ASSINATURA: 26/03/2018

Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito do Município de Piracaia, 
no uso de suas atribuições legais vem a público informar, a quem 
possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento, 
segundo justificativas abaixo:

A ordem cronológica é instituto previsto em Lei e que vincula a 
Administração Pública a efetuar os pagamentos aos fornecedores 
em conformidade com a exigibilidade dos créditos que se 
apresentem ao pagamento.

Tal instituto, no que tange ao pagamento de contratos 
administrativos, está previsto no art. 5º da Lei 8.666/93 e em 
atendimento ao art. 5º da referida lei, justifica a quebra da ordem 
cronológica para pagamento dos fornecedores abaixo 
relacionados:

ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME, referente à 
nota fiscal nº 2855, datada de 01/12/2017 no valor de R$ 160,00 
(Cento e sessenta reais).

ALMIR MUNHOZ JORNAIS E REVISTAS ME, referente à 
nota fiscal nº 000.1028, datada de 25/09/2017 no valor de R$ 
330,00 (Trezentos trinta reais).

ALPHARADIUS COMUNICAÇÃO LTDA, referente á nota 
fiscal 12558, datada de 07/06/2017 no valor de R$ 540,00 
(Quinhentos e quarenta reais)

CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA, referente à nota 
fiscal nº 000.013.317, datada de 20/02/2018 no valor de R$ 
484,80 (Quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO - ME, referente à nota 
fiscal nº 0000.247, datada de 16/08/2017 no valor de R$ 1.679,00 
(Hum mil seiscentos e setenta e nove reais).

CURIO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, referente à 
nota fiscal nº 000.000.282, datada de 11/10/2017 no valor de R$ 
609,90 (Seiscentos e nove reais e noventa centavos).

D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS - EPP, 
referente à nota fiscal nº 000.000.833, datada de 24/10/2017 no 
valor de R$ 200,00 (Duzentos reais).

Justificativa de quebra da ordem cronológica de pagamentos

DCB COMERCIAL EIRELI - ME, referente às notas fiscais:
- n° 003234, datada de 15/08/2017 no valor de R$ 636,97 
(Seiscentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).
- n° 003237, datada de 15/08/2017 no valor de R$ 446,90 
(Quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).
- n° 003239, datada de 15/08/2017 no valor de R$ 1.573,00 (Hum 
mil, quinhentos e setenta e três reais).

DROGARIA E MANIPULAÇÃO BOM JESUS LTDA - ME, 
referente à nota fiscal nº 1907, datada de 09/03/2018 no valor de 
R$ 1.509,54 (Hum mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e 
quatro centavos).

FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA - EPP, referente às notas 
fiscais:
- n° 000.004.301, datada de 10/07/2017 no valor de R$ 63,40 
(Sessenta e três reais e quarenta centavos).
- n° 000.004.429, datada de 10/08/2017 no valor de R$ 284,79 
(Duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos).
- n° 000.004.937, datada de 27/11/2017 no valor de R$ 78,83 
(Setenta e oito reais e oitenta e três centavos).

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, 
referente às notas fiscais:
- nº 000.000.298, datada de 25/0/2017 no valor de R$ 572,74 
(Quinhentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos).
- nº 000.000.636, datada de 07/02/2018 no valor de R$ 134,40 
(Cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos).
- nº 000.000.637, datada de 07/02/2018 no valor de R$ 95,76 
(Noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

GAMA COM. DE MAQUINAS, FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA, referente à nota fiscal nº 000.001.091, 
datada de 06/11/2017 no valor de R$ 2.591,50 (Dois mil e 
quinhentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, 
referente à nota fiscal nº 0236275, datada de 24/11/2017 no valor 
de R$ 162,00 (Cento e sessenta e dois reais).

HOSANA COM. E REP. DE PROD. ALIMENTICIOS EM 
GERAL,  referente à nota fiscal nº 000.000.914, datada de 
09/11/2017 no valor de R$ 154,00 (Cento e cinquenta e quatro 
reais).

IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME, referente às notas 
fiscais:
- nº 000001141, datada de 27/07/2017 no valor de R$ 544,00 
(Quinhentos e quarenta e quatro reais).
- nº 000001590, datada de 20/09/2017 no valor de R$ 195,15 
(Cento e noventa e cinco reais e quinze centavos). 
- nº 000001858, datada de 23/10/2017 no valor de R$ 258,90 
(Duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

KID LIXO IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS 
LTDA EPP, referente à nota fiscal nº 17,434, datada de 08/08/2017 
no valor de R$ 582,25 (Quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e 
cinco centavos).

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI-
EPP, referente às faturas: 
- nº 64362, datada de 01/02/2018 no valor de R$ 482,85 
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), 
- nº 64359, datada de 01/02/2018 no valor de R$ 2.034,84 (Dois 
mil, trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), 
- nº 67495, datada de 16/02/2018 no valor R$ 2.021,68 (Dois mil, 
vinte e um reais e sessenta e oito centavos), 
- nº 67497, datada de 16/02/2018 no valor R$ 799,74 (Setecentos e 
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noventa e nove reais e setenta e quatro centavos),
- n° 64365, datada de 01/02/2018 no valor de R$ 726,10 
(Setecentos e vinte e seis reais e dez centavos), 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 
EIRELLI-EPP, referente às faturas:
- nº 67502, datada de 16/02/2018 no valor de R$ 618,76 
(Seiscentos e dezoito reais e setenta e seis centavos).
- nº 67500, datada de 16/02/2018 no valor de R$ 176,46 (Cento e 
setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).
- nº 64363, datada de 01/02/2018 no valor de R$ 645,92 
(Seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
- nº 67499, datada de 16/02/2018 no valor de R$ 383,82 
(Trezentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos).
- nº 67498, datada de 16/02/2018 no valor de R$ 659,32 
(Seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos). 

LOCAMAIS SERVIÇOS IRELI - EPP, referente às notas fiscais:
- n° 2314, datada de 27/07/2017 no valor de R$ 685,00 
(Seiscentos e oitenta e cinco Reais).
- n° 2315, datada de 27/07/2017 no valor de R$ 2.740,00 (Dois 
mil e setecentos e quarenta reais).

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 
referente à nota fiscal n° 0334276, datada de 03/02/2018 no valor 
de R$ 402,00 ( Quatrocentos e dois reais).

ONCOSMETIC COMERCIO DE COMESTICOS LTDA - EPP, 
referente à nota fiscal n° 10655, datada de 06/02/2018 no valor de 
R$ 353,36 ( Trezentos e cinquenta e três reais e trinta e seis 
centavos).

OMNES COMP-SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME, 
referente às notas fiscais:
- nº 0000062, datada de 01/06/2017 no valor de R$ 1.652,90 
(Hum mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa 
centavos).
- n° 0000066, datada de 02/07/2017 no valor de R$ 1.652,90 
(Hum mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa 
centavos).
- n° 0000070, datada de 01/08/2017 no valor de R$ 1.652,90 
(Hum mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa 
centavos).
- n° 0000076, datada de 01/09/2017 no valor de R$ 1.652,90 
(Hum mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa 
centavos).
- n° 0000082, datada de 02/10/2017 no valor de R$ 1.652,90 
(Hum mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa 
centavos).

MOLON & MOLON, referente à nota fiscal  n° 000.009.259, 
datada de 01/06/2017 no valor de R$ 2.876,49 ( Dois mil e 
oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos). 

PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA, 
referente à nota fiscal n° 10884, datada de 22/09/2017 no valor de 
R$ 1.924,48 ( Hum mil, novecentos e vinte e quatro reais e 
quarenta e oito centavos).

PAPELARIA VITORIA PIRACAIA EIRELLI - ME, referente à 
nota fiscal n° 000.001.377, datada de 16/10/2017 no valor de R$ 
716,55 (Setecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco 
centavos).

R.A MANCO SERVIÇOS ME, referente à nota fiscal n° 723, 
datada de 13/12/2017 no valor de R$ 468,00 (quatrocentos e 
sessenta e oito reais).

R. F. COSTA EVENTOS - ME referente à nota fiscal n° 00000117, 
datada de 28/08/2017 no valor de R$ 2.819,94 (Dois mil e 
oitocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos).

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME, referente às notas 
fiscais:
- nº 0000005343, datada de 21/08/2017 no valor de R$ 1.993,62 
(Hum mil e novecentos e três reais e sessenta e dois centavos).
- n° 0000005933, datada de 23/10/2017 no valor de R$ 966,00 
(Novecentos e sessenta e seis reais).
- n° 0000006036, datada de 27/10/2017 no valor de R$ 690,00 
(Seiscentos e noventa reais).
- n° 0000006037, datada de 27/10/2017 no valor de R$ 552,00 
(Quinhentos e cinquenta e dois reais).
- n° 0000006055, datada de 30/10/2017 no valor de R$ 138,00 
(Cento e trinta e oito reais).

ROBERVAL NOVAES DE OLIVEIRA - ME, referente às notas 
fiscais:
- nº 0000298, datada de 22/11/2017 no valor de R$ 420,00 
(Quatrocentos e vinte reais).
- n° 0000295, datada de 22/11/2017 no valor de R$ 1.396,50 (Hum 
mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).
- n° 0000324, datada de 12/03/2018 no valor de R$ 525,00 
(Quinhentos e vinte e cinco reais).
- n° 0000322, datada de 12/03/2018 no valor de R$ 630,00 
(Seiscentos e trinta reais).
- nº 0000323, datada de 12/03/2018 no valor de R$ 420,00 
(Quatrocentos e vinte reais).
- nº 0000320, datada de 12/03/2018 no valor de R$ 787,50 
(Setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

RODRIGO TONELOTTO - EPP referente à nota fiscal n° 
000048689, datada de 07/08/2017 no valor de R$ 1.685,70 (Hum 
mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos).

ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME referente à nota fiscal 
n° 000.003.240, datada de 14/11/2017 no valor de R$ 2.280,00 
(Dois mil e duzentos e oitenta reais).

SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP, referente à nota fiscal n° 
422, datada de 22/06/2017 no valor de R$ 1.227,00 (Hum e 
duzentos e vinte e sete reais).

SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA ME, referente à nota fiscal 
n° 212, datada de 07/08/2017 no valor de R$ 287,50 ( Duzentos e 
oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
SERPRO, referente à nota fiscal n° 065368, datada de 30/08/2017 
no valor de R$ 618,22 (Seiscentos e dezoito reais e vinte e dois 
centavos).

STONE BUILDING IND. E COM. LTDA, referente às notas 
fiscais:
- n° 000228955, datada de 21/11/2017 no valor de R$ 769,58 
(Setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).
- n° 000229126, datada de 23/11/2017 no valor de R$ 777,19 
(Setecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos).
- n° 000229525, datada de 30/11/2017 no valor de R$ 669,40 
(Seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

STONE BUILDING IND. E COM. LTDA, referente às notas 
fiscais:
- n° 000229977, datada de 07/12/2017 no valor de R$ 691,31 
(Seiscentos e noventa e um reais e trinta e um centavos).
- n° 000224844, datada de 01/09/2017 no valor de R$ 1.967,29 
(Hum mil e novecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove 
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centavos).
- n° 000230145, datada de 12/12/2017 no valor de R$ 97,23 
(Noventa e sete reais e vinte e três centavos).

QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI, referente 
à nota fiscal n° 660, datada de 08/06/2017 no valor de R$ 930,00 
( Novecentos e trinta reais).

VALLOTA GONÇALVES COM. PROD. AGROP. LTDA, 
referente à nota fiscal n° 000.000.091, datada de 25/09/2017 no 
valor de R$ 1.020,00 ( Hum mil e vinte reais).

VITOR GENTIL DE FIGUEIREDO SILVA & CIA LTDA - EPP, 
referente às notas fiscais:
- n° 127, datada de 05/01/2018 no valor de R$ 533,25 
(Quinhentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).
- n° 136, datada de 20/02/2018 no valor de R$ 533,25 
(Quinhentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).
- n° 141, datada de 13/03/2018 no valor de R$ 533,25 
(Quinhentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos). 

O pagamento das referidas notas fiscais de forma antecipada se 
justifica pelo fato de se tratar de despesas inadiáveis e 
imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, 
bem como de serviços essenciais e indispensáveis para o 
andamento dos trabalhos desta Prefeitura, serviços esses que 
também atuam direta e indiretamente na saúde com fornecimento 
de medicamentos, educação e no bem estar das pessoas, tratando 
ainda de fornecimento de combustíveis, publicidade dos atos 
oficiais, motivos pelo quais justifico a quebra da ordem 
cronológica para pagamento dos fornecedores identificados.

Tendo em vista o acima justificado, assino a presente para que a 
mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o 
referido pagamento e as publicações necessárias.

Piracaia, em 02 de Abril de 2018.
Dr. José Silvino Cintra
Prefeito Municipal

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: Bruno Roberti - Mtb: 0081684-SP

Expediente de Gabinete: Simone Salgado
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