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ATUALIZE O ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA DO SEU CARNÊ DE IPTU ! 
Maiores informações você poderá encontrar

 nas páginas internas da edição. 

Fontanário no centro é recuperado e reativado

Corrimão é instalado 
na escadaria da Praça 
Barão de Rio Branco

Secretaria de Esportes e 
Lazer oferece aulas de 

Funcional Kids

Mês de 
aniversário de 

190 anos de 
Serra Negra!
Confira as atrações no 

município na pág. 3

Acesse a internet 
gratuitamente no 
Mercado Cultural

Atualize o 
seu endereço 
do carnê de 

I.P.T.U

Prefeitura de 
Serra Negra lança 

o 1° Desafio da 
Resistência
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Audiência Pública
A Prefeitura Municipal da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra, através  da  Secretaria  
de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica, 
convoca  os  munícipes para a Audiência 
Pública de Elaboração da Lei Orçamentá-
ria Anual a ser realizada às 14h, do dia 14 
de setembro de 2018, no Palácio Primavera 
Deputado Ricardo Nagib Izar - Av. 23 de Se-
tembro, 234-398.

A secretaria de saú-
de informa que a partir des-
sa semana o Grupo Respire 
Fundo, programa de con-
trole de tabagismo, volta a 
atender no espaço da Uni-
dade de Saúde da Lions 
(setor de transporte - anti-
go Ambulatório de Saúde 
Mental).

O grupo mantém os 
atendimentos às quartas-
-feiras, das 10h30 às 11h30, 
e não é necessário encami-
nhamento nem inscrição 
prévia. Em caso de dúvida 
ou necessidade de escla-
recimentos, informe-se na 
Secretaria de Saúde pelo 
telefone (19)3892-8000.

Comunicado 
Importante

A Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra por meio 
da secretaria de Esportes e 
Lazer organiza o 1º Desafio 
de Resistência, que será 
realizado no dia 16 de Se-
tembro de 2018 (domingo), 
com largada a partir das 9h, 
no Parque Represa Dr. Jovi-
no da Silveira, localizado na 
Engenheiro Geraldo Man-
tovani, km146, Bairro das 
Posses.

O objetivo da prova 
será dar o máximo de voltas 
no percurso proposto em 
no máximo 5 horas, será 
obrigatório um trio misto, 
e que os participantes es-
tejam com uma vestimenta 
adequada para corrida.

As inscrições são 
gratuitas e estão abertas a 
partir de hoje na sede da 
Secretaria de Esportes e La-
zer, localizada no Conjunto 
Aquático Municipal “Sebas-
tião Andrea Colchetti”, na 
Rua Antonio Jorge José, s/n, 
Centro, das 7h às 11h e das 
12h30 às 16h45 e também 
no dia da prova, a partir das 
8h.

Qualquer dúvida 
ou esclarecimento 
entrar em contato 
com a Secretaria 

de Esportes e 
Lazer pelo fone 
(19) 3892-8435.

Prefeitura de Serra Negra lança 
o 1° Desafio de Resistência
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Farmácia VIP
Rua Coronel Pedro Penteado, 
nº87, tel 19 3892-5972

Drogaria Danilo’s
Av. Laudo Natel, nº84- loja 12, 
tel 19 3892-2418

Drogaria Popular
Praça João Pessoa, nº70, tel 
19 3892-5051/ 19 99866-2499- 
após às 22h

Drogaria Rubi
Rua Brunangela, nº19, tel 19 
3892-2169

Farmácia Central
Rua Prudente de Morais, nº5, 
tel 19 3892-2202

Farmácia São José
Rua Sete de Setembro, nº134, 
tel 19 3892-1520

Farmácia São Luiz
Praça João Zelante, nº11, tel 
19 3892-2783/3892-2576- após 
às 22h

Farmácia 
Serrana
Av. João Gerosa, nº321, tel 
3892-5300/19 99745-2568- 
após às 22h

Drogaria 
Danilos 2
Rua 7 de setembro 183
(19)3892-2055

Drogaria 
Ligafarma
Rua Cel Pedro Penteado 686
tel (19)3892-1037
Após às 23hs, tel (19) 99999 – 
1037

Farmácias de Plantão - Setembro 2018 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sábado Danilo 
2 Domingo Serrana 
3 Segunda-feira Popular 
4 Terça-feira Central 
5 Quarta-feira Vip 
6 Quinta-feira Rubi 
7 Sexta-feira Danilo 2 
8 Sábado Ligafarma 
9 Domingo São Luiz 
10 Segunda-feira São Jose 
11 Terça-feira Danilo 
12 Quarta-feira Serrana 
13 Quinta-feira Popular 
14 Sexta-feira Central 
15 Sábado Vip 
16 Domingo Rubi 
17 Segunda-feira Danilo 2 
18 Terça-feira Ligafarma 
19 Quarta-feira São Luiz 
20 Quinta-feira São Jose 
21 Sexta-feira Danilo 
22 Sábado Serrana 
23 Domingo Popular 
24 Segunda-feira Central 
25 Terça-feira Vip 
26 Quarta-feira Rubi 
27 Quinta-feira Danilo 2 
28 Sexta-feira Ligafarma 
29 Sábado São Luiz 
30 Domingo São Jose 
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O Acessa São Paulo é 
um programa de inclusão di-
gital do Governo do Estado de 
São Paulo, coordenado pela 
Secretaria de Gestão Pública, 
com gestão da Companhia 
de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo (Pro-
desp), por meio da Direto-
ria de Serviços ao Cidadão. 
Criado em julho de 2000, o 
Programa Acessa São Pau-
lo oferece para a população 
do Estado o acesso às novas 
tecnologias da informação e 

comunicação, em especial 
à internet, contribuindo para 
o desenvolvimento social, 
cultural, intelectual e econô-
mico dos cidadãos paulistas. 
Para atingir seus objetivos, o 
Programa Acessa São Paulo 
abre e mantém espaços pú-
blicos com computadores 
para acesso gratuito e livre à 
internet.

Para poder usar o Acessa 
SP:

- Ter idade mínima de 11 anos 
acompanhado do responsá-
vel legal;
- As máquinas podem ser 
utilizadas por uma hora (re-
novável por mais uma hora) 
para navegação na Internet;
- Você pode imprimir contas 
de água, luz e boleto bancário 
(até 3 folhas por dia);
- Você pode elaborar e impri-
mir currículos (até 3 cópias 
por dia).

Como se cadastrar?

- Levar documento com foto: 
Carteira de habilitação e ou 
RG;
- Se for menor de idade: Xe-
rox do RG do usuário e Xerox 
do RG do responsável legal.

Horários de Funcionamento

O posto está localizado no 
Mercado Cultural – Praça XV 
de Novembro, s/n, Centro, e 
funciona de segunda à sexta 
das 8h às 12h e das 13h30 às 
17h30.

Das 8h às 10h59 – não é pos-
sível acessar a internet, o usu-
ário apenas recebe a ajuda 
gratuitamente na elaboração 
e impressão de currículos.

Acesso à internet– das 11h às 
12h e das 13h30 às 17h30.

A chefe de Governo lembra 
que, “se não houver movi-
mento de usuários no Acessa 
SP, a unidade corre o risco 
de ser fechada no município, 
uma vez que é entendido a 
não necessidade e procura 
pelos munícipes do acesso 
gratuito”, ressaltou.

Acesse a internet gratuitamente 
no Mercado Cultural

Acolhendo a 
pedidos da popula-
ção, o prefeito soli-
citou a secretaria de 
Serviços Municipais 
à instalação do cor-
rimão na escadaria 
da Praça Barão do 
Rio Branco, Centro, 
conhecida como a 
Praça do Fórum.

O Corrimão, 
também denomina-
do mainel, é uma 
barra de superfí-
cie lisa e arredondada que 

acompanha as laterais das 
escadas e rampas, auxilian-

do quem cami-
nha por elas. É um 
apoio para o corpo, 
que traz mais equi-
líbrio e segurança 
ao subir e descer os 
desníveis. Este item 
de segurança é 
utilizado principal-
mente por crianças, 
mulheres grávidas, 
pessoas com crian-
ça de colo, idosos 
e portadores de 
necessidades espe-

ciais.

Para o Prefeito, é de 
suma importância a sua  ins-
talação, “além de ser um 
item de segurança, a sua 
instalação é evidente para 
evitar acidentes e proporcio-
nar conforto de quem utiliza 
esse espaço”, ressaltou o 
chefe do executivo.

Importante salientar 
que o município visa atender 
a Norma Brasileira

NBR9050 – Acessibili-
dade a Edificações, mobiliá-
rio, espaços e equipamentos 
urbanos.

Corrimão é instalado na escadaria 
da Praça Barão de Rio Branco
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A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer em parceria 
com a Secretaria de Saúde 
está com uma novidade para 
a nossa cidade, vem aí aulas 
de Funcional Kids, com o ob-
jetivo de combater a obesi-
dade infantil e a melhora das 
habilidades básicas diárias 
das crianças e jovens.

O aumento da obesi-
dade infantil no Brasil é bem 
preocupante, segundo a Pes-
quisa de Orçamento Familiar 
(POF), realizada pelo IBGE, 
uma em cada três crianças 
brasileiras com idade entre 
cinco e nove anos estão com 
o peso acima do recomenda-
do pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS).

O Treinamento Funcio-
nal é bastante amplo e tem o 
objetivo de resgatar a funcio-
nalidade do corpo humano 
voltado ao ensino e aprimora-
mento das habilidades moto-
ras fundamentais para a vida 

diária com eficiência, autono-
mia e independência em seus 
movimentos, sendo elas: cor-
rer, saltar, rolar, agarrar, esca-
lar, chutar, rebater, empurrar, 
puxar, agachar, que são ativi-
dades motoras comuns. Além 
da aprendizagem de movi-
mentos, podemos destacar 
como princípios do Treina-
mento Funcional o trabalho 
e integração das diferentes 
capacidades físicas: coorde-
nação motora, equilíbrio, for-
ça, flexibilidade, consciência 
corporal, resistência aeróbia, 
velocidade e agilidade.

Segundo o secretário 
de Esportes e Cultura, “essa 
modalidade irá trabalhar o 
corpo de forma integrada e 
prazerosa, pois, além das ati-
vidades específicas, também 
serão incluídos jogos, brinca-
deiras lúdicas e recreativas”, 
explicou.

As inscrições podem 
ser realizadas para crian-
ças de 7 a 13 anos de idade. 

São gratuitas e estão abertas 
na sede da Secretaria de Es-
portes e Lazer, localizada no 
Conjunto Aquático Municipal 
“Sebastião Andrea Colchetti”, 
na Rua Antonio Jorge José, 
s/n, Centro, das 7h às 11h e 
das 12h30 às 16h45. As aulas 
terão início no próximo dia 
18/09 (terça-feira).

Confira os horários da 
aula Funcional Kids, cuja du-
rabilidade é de 40 minutos:

Manhã
Terça-feira das 10h10 às 
10h50;

Tarde
Terça-feira das 15h10 às 
15h50.

Qualquer dúvida ou es-
clarecimento entrar em con-
tato com a Secretaria de Es-
portes e Lazer pelo fone (19) 
3892-8435.

Secretaria de Esportes e Lazer 
oferece aulas de funcional kids
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- ASSISTENTE DE GOVERNANTA;

- INSTALADOR DE TV;

- MOTORISTA / CATEGORIA D;

- RECEPCIONISTA DE HOTEL.

 O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT informa que todas as 

vagas acima exigem experiência. O PAT - fica na Rua José Bonifácio, 

283, no Centro. Os interessados devem comparecer no posto muni-

dos de RG, CPF, carteira de trabalho e currículo. De segunda, quarta 

e sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Fone (19)3842-2514.

PAT de Serra Negra
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de 

Serra Negra está com 04 oportunidades.
São elas:

Campanha recolha 
o nº2 do seu cão!

Respeite o meio ambiente, as pessoas, seu bairro, 
sua calçada, sua praça!

Recolha o n.02 do seu cão!
Por uma Serra Negra mais LIMPA!!!A prefeitura municipal 

de Serra Negra por meio da 
Secretaria de Obras e Infraes-
trutura realizou a reativação o 
antigo fontanário (em frente 
ao estabelecimento comer-
cial Casa da Esfirra).

Atendendo ao pedido 
dos moradores e comercian-
tes locais, o fontanário que 

estava desativado há algum 
tempo, recebeu nova capta-
ção de água e reforma estru-
tural.

“Serra Negra é conhe-
cida por suas águas e a recu-
peração de mais um fonta-
nário, nessa gestão é motivo 
de grande satisfação”, disse o 
Prefeito.

Fontanário no centro é 
recuperado e reativado

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
secretaria da Fazenda comu-
nica aos contribuintes que se 
encontram com os endereços 
de correspondência desatua-
lizados que providenciem até 
o dia 31/10/2018 a regulariza-
ção para emissão dos carnês 
de “IPTU & TAXAS” para o 
Exercício de 2019.

O secretário da Fazen-
da lembra que, “é de funda-
mental importância a atu-
alização do endereço para 
evitar transtornos, compli-
cações, multa, juros e a não 
obtenção dos descontos que 
a legislação oferece para os 

contribuintes que efetuam os 
recolhimentos nos prazos es-
tabelecidos”.

No Paço Municipal 
Palácio das Águas, setor de 
Tributação, encontra-se a 
disposição o formulário para 
alteração de endereço ou se 
desejar através do endereço 
eletrônico setor.cadastro@
serranegra.sp.gov.br , conten-
do os seguintes:

Inscrição cadastral;
Nome do proprietário;
CPF do requerente;
Endereço completo(Atenção: 
Não serão concretizadas alte-
rações com dados incomple-
tos).

Atualize o seu endereço 
do carnê de I.P.T.U



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 14 de setembro de 2018 - Ano VIII - n.º 611
08

Confira os melhores momentos das 
atrações do Feriado de 7 de setembro!
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Desde o dia 04 as 
Unidades de Saúde de Ser-
ra Negra estão realizando a 
Campanha contra a Parali-
sia Infantil – Poliomielite e 
o Sarampo para as crian-
ças com idades a partir de 
um ano e menores de cin-
co anos. A Campanha foi 
PRORROGADA e vai até o 
dia 15 de setembro.

A secretária munici-
pal de Saúde informa que 
o balanço desde o primeiro 
dia D de vacinação é satis-
fatório , mas que é preciso 
atingir o objetivo de vaci-
nar 95% das crianças, “até 
hoje, Serra Negra atingiu a 
marca de 85% de crianças 
vacinadas,mas o ideal é 
alcançarmos a meta e, por 
isso, pedimos para que a 
população mais antenada 
avise, comunique, comen-
te com os pais se vacina-
ram as suas crianças”, sa-
lientou.

Em 2016 o Brasil re-
cebeu o certificado de eli-
minação da circulação do 
vírus do sarampo pela OMS, 
declarando a região das 
Américas livre do sarampo, 
mas entre fevereiro a maio 
deste ano, o Brasil registrou 
314 casos confirmados do 
sarampo nos estados do 
Amazonas e Roraima, infor-

ma o Ministério da Saúde.
É necessário salien-

tar que a faixa etária para 
a primeira dose de Saram-
po é aos 12 meses de ida-
de, mas para àqueles que 
forem viajar ou moram 
nos Estados de Roraima e 
Amazonas, onde há o surto 
de sarampo, a vacina está 
indicada para crianças a 
partir de 6 meses de idade.

A orientação é para 
que os pais ou responsá-
veis pelas crianças de 1 
ano a menor de 5anos pro-
curarem uma Unidade de 
Saúde e atualizar a vacina-
ção de suas crianças.

As vacinas da Campanha de 
PRORROGAÇÃO estão sen-
do aplicadas nas seguintes 
Unidades de Saúde, das 8h 
às 16h :

- Unidade de Saúde da Fa-
mília Dr. Firmino Cavena-
ghi (Bairro Centro);

- Unidade de Saúde da Fa-
mília Alto das Palmeiras 
(Bairro Alto das Palmeiras;

- Unidade de Saúde da Fa-
mília São Luiz (Bairro São 
Luiz)

O responsável deverá 

levar a carteirinha de vacina 
da criança. Para mais infor-
mações, entre em contato 
com a Unidade de Saúde da 
Família Dr. Firmino Caven-
ghi no fone (19) 3842- 2622, 
ou ainda, na Vigilância em 
Saúde no fone (19) 3842- 
2005 – ramal 23

Campanha 
contra 

Paralisia 
Infantil e 

Sarampo é 
prorrogada 

até 15 de 
setembro

Atualização de 
endereço de IPTU

A Prefeitura do Município de Serra Negra através 
da Secretaria Municipal da Fazenda comunica aos con-
tribuintes que se encontram com os endereços de cor-
respondência desatualizados que providenciem até o dia 
31/10/2018 a regularização para emissão dos carnês de 
“IPTU & TAXAS” para o Exercício de 2019.

È de fundamental importância que as providên-
cias sejam tomadas por aqueles que assim necessitarem 
evitando transtornos, complicações, multa, juros e a não 
obtenção dos descontos que a legislação oferece para os 
contribuintes que efetuam os recolhimentos nos prazos 
estabelecidos.

No Setor de Tributação encontram-se a disposição 
formulário para alteração de endereço ou 

se desejar através do endereço eletrônico setor.ca-
dastro@serranegra.sp.gov.br contendo os seguintes:-

Inscrição cadastral
Nome do proprietário
CPF do requerente
Endereço completo (Atenção- não serão concreti-

zadas alterações com dados incompletos.) 

Secretaria Municipal da Fazenda
Serra Negra - SP
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 080/2018. OB-
JETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS PARA 
USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DATA: 28/09/2018 – 14H00M. 
PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2018. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. DATA: 
01/10/2018 – 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2018. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE. DATA: 02/10/2018 
– 10H00M. Edital completo deverá ser retirado gratuitamen-
te no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância 
Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, 
s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m, devendo 
o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, 
pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou 
ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 
3892-9600. Serra Negra, 14 de Setembro de 2018. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2018 (RE-
ABERTURA). OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBA-
GEM, MONTAGEM E BICO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA 
FROTA MUNICIPAL. DATA: 27/09/2018 – 14H00M. Edital com-
pleto deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de 
licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, 
das 13h00m às 18h00m, devendo o interessado trazer sua mí-
dia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail 
licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.ser-
ranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 
14 de Setembro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
072/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE BERÇOS E COLCHÕES 
PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Torna 
se publico e para conhecimento dos interessados que o Pre-
gão acima mencionado foi ADJUDICADO em 11/09/2018 – GIU-
LIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 
43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 
7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos 
praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HO-
MOLOGO o pregão em tela ao licitante: MBR COMERCIO DE 
MATERIAIS LTDA. ITENS: 01, 02. VALOR TOTAL: R$ 6.960,00. 
Serra Negra, 13 de Setembro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 075/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: FIORILLI SOFTWARE LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA-
DOS NA ÁREA DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF-
TWARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS.
VALOR TOTAL: R$ 294.641,64.
DATA: 10/09/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 007/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: RENASCER CONSTRUÇÕES ELETRICAS EIRE-
LI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
MANUTENÇÃO DO EFETIVO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA 
EXISTENTES NOS POSTES DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 
DESTE MUNICÍPIO.
PRAZO: 12 MESES.
DATA: 06/09/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 051/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARILIA LAZARINI ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ES-
PORTE E ATIVIDADES CULTURAIS.
PRAZO: 06 MESES.
DATA: 07/08/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 010/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARIA ENI FRASSETTO PEZZINI.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA 
DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALI-
ZADO A AVENIDA ARIOVALDO VIANA, 99 - CENTRO, NESTE 
MUNICÍPIO.
VALOR TOTAL: 67.200,00.
DATA: 07/08/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 040/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: UNICÓPIA LTDA- EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CO-
PIADORAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS.
PRAZO: 02 MESES.
DATA: 10/07/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 203
PROCESSO 076/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 047/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BOLSAS DE 
OSTOMIA.
Aos 12 dias do mês de JUNHO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 047/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  
CNPJ nº: 24.479.444/0001-10   
Endereço: AV ANDRADE NEVES, 295 – ANDAR 14 SALA 142, 
CENTRO, CAMPINAS – SP, 13.013-160 
Telefone: (19) 3201-2926   
Representada por: ARARÊ PEREIRA DA COSTA JUNIOR
CPF: 023.381.968-13

Item
Quant. 

Estimada Unidade Descrição Marca
Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

06 1.080 UND

Bolsa de 01 peça 
recortável de 15 a 60 mm: 
bolsa 1 peça colostomia 
sistema fechado 15-60 
mm - bolsa drenavel para 
estoma intestinal uma 
peça, sistema fechado 
opaca confeccionada por 
três peliculas: dicloreto de  
polivinila, etil vinil acetato, 
polietileno celulosico. 
Base adesiva composta 
por hidrocarbonetos (não 
toxico), antioxidante e 
carboximetilcelulose sodica 
e adesivo microporoso, 
pré corte de 15  e recorte 
máximo de  60 mm. 
Embalagem conforme 
praxe do fabricante 
obedecendo a legislação 
vigente m.s. (coloplast 
código 5700 - demanda 
judicial - não trocar marca)

MC 2000 / 
COLOPLAST 60,00 64.800,00

07 360 UND

Bolsa pediátrica de 01 
peça, para colostomia/
ileostomia, drenável, 
transparente, recortável 
de 10 a 35mm, com 
base adesiva plana 
espiral composta por 
carboximetilcelulose 
sódica, pectina, borracha 
de butila, poliprolipileno 
atático, hidroxietilcelulose, 
gelatina, estireno-
isopreno-estireno (sis) e 
poliisobutileno (pib); sem 
adesivo microporoso. 
Embalagem externa 
contendo dados de 
identificação, procedência, 
data fabricação/validade, 
lote e registro no ms. 
(coloplast código 17467 - 
não trocar)

ALTERNA 
PERFIL 

PEDIATRICO / 
COLOPLAST

90,00 32.400,00

08 120 UND

Barreira protetora de pele 
em tira: para uso externo, 
para preenchimento 
de cavidades e dobras 
cutâneas ao redor do 
estoma, confeccionada 
em carboximetilcelulose 
sódica, associada a 
pectina, oxido de zinco e 
goma guar, sem alcool, 
embalagem individual, em 
filme termoplastico, devera 
conter externamente dados 
de rotulagem conforme 
portaria m.s.

STRIP PASTE / 
COLOPLAST 20,00 2.400,00

09 30 UND

Barreira protetora de pele 
perioestomal em pasta (60 
g): protege a pele exposta 
contra efluentes- cria 
selagem firme entre a base 
adesiva e a pele- absorve 
a umidade mantendo a 
pele seca ao redor do 
ostomanivela cicatrizes, 
dobras cutaneas ao redor 
dos ostomas- conter goma 
guar na composição- 
embalagem individual, 
em tubo, com tampa 
plastica com rosca, com 60 
gramas.

PASTA PARA 
ESTOMIA / 

COLOPLAST
30,84 925,20

10 30 UND

Barreira protetora de pele 
em po (25 gr): pó composto 
de carboximetilcelulose 
sódica (cmc), goma guar 
e goma xantana. Para 
uso externo, em pacientes 
colostomizados, na região 
periostomal.

BRAVA PÓ / 
COLOPLAST 31,84 955,20

TOTAL 101.480,40

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 047/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 101.480,40.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 (vin-
te e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e De-
creto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas 
legislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 12 de JUNHO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
P/ DETENTORA(S) ARARÊ PEREIRA DA COSTA JUNIOR ARA-
MED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 204
PROCESSO 076/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 047/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BOLSAS DE 
OSTOMIA.

Aos 12 dias do mês de JUNHO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
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pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 047/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presen-
te ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI ME 
CNPJ nº: 22.480.778/0001-88   
Endereço: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 1559, JARDIM SUMA-
RE, RIBEIRAO PRETO – SP, 14.025-100 
Telefone: (16) 3325-8777   
Representada por: WELLINGTON FIORENTINO FELIX
CPF: 370.808.128-52

Item
Quant. 

Estimada Unidade Descrição Marca
Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

04 480 UND

Sistema de placa e bolsa, 
2 peças de 45 mm, bolsa 
para estoma urinário 2 
peças,  45 mm,  para 
urostomia confeccionada 
com 3 películas plásticas, 
constituída por eva e pvdc,   
válvula anti-refluxo e torneira 
para drenagem;  com 
plástico macio, atóxico e 
hipoalergenico; transparente, 
com tela microperfurada; 
com pressão; 8 pontos 
de ficção e placa para 
ostomia de resina  sintética 
composta por gelatina, 
pectina, carboximetilcelulose 
sódica; recortável de 13 mm 
até 45 mm; composta de 2 
peças; com base adesivo 
microporoso.

SURFIT PLUS 
/ CONVATEC 65,00 31.200,00

05 600 UND

Sistema de placa e bolsa,  
2 peças, recortável de 
13 a 57 mm, bolsa para 
estoma intestinal 2 peças,  
57 mm,  para colostomia/
ileostomia confeccionada 
com 3 películas plásticas, 
constituída por eva e 
pvdc,   drenável;  com 
plástico macio, atóxico e 
hipoalergenico; opaca, com 
tela microperfurada; com 
pressão; 8 pontos de ficção 
e placa para ostomia de 
resina  sintética composta 
por gelatina, pectina, 
carboximetilcelulose sódica; 
recortável de 13 mm até 57 
mm; composta de 2 peças; 
flange de baixo perfil e com 
base adesivo microporoso 
hipoalergênico.

SURFIT PLUS 
/ CONVATEC 55,00 33.000,00

TOTAL 64.200,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-

rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 047/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 64.200,00.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este instru-
mento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 12 de JUNHO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) WELLINGTON FIORENTINO FELIX CI-
RURGICA CALIFORNIA EIRELI ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 205
PROCESSO 076/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 047/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BOLSAS DE 
OSTOMIA.

Aos 12 dias do mês de JUNHO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 047/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presen-
te ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.
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Empresa: RCV DO BRASIL EIRELI  
CNPJ nº: 24.067.457/0001-81   
Endereço: RUA JOSE ROMERA, 432, PARQUE RESIDENCIAL 
AMERICA, BIRIGUI – SP, 16.202-214 
Telefone: (18) 3644-4218    
Representada por: JOÃO PAULO DE CASTRO SANCHES
CPF: 095.539.158-09

Item
Quant. 

Estimada Unidade Descrição Marca
Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

01 600 UND

Base adesiva de resina 
sintética, plana, com 
flange flotante de 
70mm, recortável até 
57mm, com adesivo 
hipoalergênico + bolsa 
para estoma intestinal 
plana, drenável, opaca, 
com flange de 70mm, 
com filtro anti-odor e 
sistema de fechamento 
lock´n roll (sistema 2 
peças)

HOLLISTER 83,20 49.920,00

02 360 UND

Base adesiva de resina 
sintética, convexa, 
com flange flotante de 
70mm, recortável até 
51mm, com adesivo 
hipoalergênico + bolsa 
para estoma intestinal 
plana, drenável, opaca, 
com flange de 70mm, 
com filtro anti-odor e 
sistema de fechamento 
lock´n roll (sistema 2 
peças)

HOLLISTER 109,46 39.405,60

03
120
UND

Sistema duas peças para estomia intestinal: bolsa intestinal drenável recortável 102mm
HOLLISTER

275,08

33.009,60

TOTAL 122.335,20

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 047/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 122.335,20.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 (vin-
te e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e De-
creto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas 

legislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 12 de JUNHO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
P/ DETENTORA(S) JOÃO PAULO DE CASTRO SANCHES RCV 
DO BRASIL EIRELI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 200
PROCESSO 077/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 048/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

Aos 11 dias do mês de JUNHO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 048/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: AIRMED EIRELI  
CNPJ nº: 23.637.718/0001-99   
Endereço: RUA TAVARES VILELA, 180 – SALA 05, JARDIM 
TRUSSARDI, SÃO PAULO – SP, 05519-130 
Telefone: (11) 3742-5011  
Representada por: RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRI-
GUES, CPF 433.104.618-40

Item
Quant. 

Estimada Descrição Marca
Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total (R$)

08 300

Aplicador descartável regular. 
Microaplicador descartável. 
Flexibilidade, dobram-se facilmente até 
90°. Pontas em fibras não absorventes 
e resistentes à abrasão. Embalagem 
contendo 100 aplicadores. Amostra 
do produto.

FGM 6,79 2.037,00

15 20

Broca zekrya para alta rotação tendo a 
sua parte ativa fabricada em carboneto 
de tungstenio (k20) e a parte inativa 
fabricada em aço inoxidável dini.4197 
, contendo 13% de cromo e sua ponta 
apresenta 0,8mm de diâmetro e nos 
tamanhos d 23 mm (fg)

ANGELUS 16,20 324,00

48 50 Broca de aço carbono esférica ca de 
baixa rotação nº ½ MAILLEFER 3,00 150,00
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49
50

Broca de aço carbono esférica ca de baixa rotação nº 1
MAILLEFER

3,00
150,00

50 50 Broca de aço carbono esférica ca de 
baixa rotação nº 2 MAILLEFER 3,00 150,00

51 50 Broca de aço carbono esférica ca de 
baixa rotação nº 3 MAILLEFER 3,00 150,00

52 50 Broca de aço carbono esférica ca de 
baixa rotação nº 4 MAILLEFER 3,00 150,00

53 50 Broca de aço carbono esférica ca de 
baixa rotação nº 6 MAILLEFER 3,00 150,00

54 50 Broca de aço carbono esférica ca de 
baixa rotação nº 8 MAILLEFER 3,00 150,00

57 20 Caixa de lima hedstroen em aço 
inoxidável de 15 a 40 de 25mm ANGELUS 13,68 273,60

62 100

Creme dental ou gel dental conteendo 
fluor na forma naf , 1000 a 1500 ppm 
de fluor e contendo sílica como abrsivo 
ou fluor na forma de monofluorfosfato 
(mpf), 1400 a 1500 ppm de fluor.  
Conter no maximo de 1500ppm de 
fluor total ( anvisa , resolução 79 ) e 
que mantenha no minimo 1.000 ppm 
de fluor soluvel dentro do prazo de 
validade especificado na embalagem 
; apresentar ph de 6 a 11 . Estável, 
reativo, fluidez tal que não escorra 
para fora da embalagem e não sofra 
endurecimento ou ressecamento na 
ponta do tubo, sabor menta ou hortelã, 
tubo plástico de 90 gramas provido 
de tampa que permita o controle de 
escape do produto com a vedação, 
informar composição, concentração, 
fabrcação, lote, validade, registro 
no inistério da saude e certificado 
de controle de qualidade abo ou 
laboratorio credenciado de acordo co 
a portaria 97/1996 norma 8627. Prazo 
de validade minima de 24 meses 
impresso na embalagem

FREEDENT 0,92 92,00

64 10

Curativo alveolar composto por 
própolis, iodofórmio, isenta de 
eugenol. Embalagem com 2 unidades 
de 3g e 3 bicos aplicadores.

MULTIBRASIL 18,65 186,50

73 30

Fio de sutura de seda 4-0. Fio 
multifilamentar, trançado de origem 
animal com 45cm. Utiliza agulhas 
cirúrgicas atraloc de corte reverso, 
agulha com 1,7 cm e 1/2 círculo, 
fabricadas em aço inoxidável.
esterilizados por irradiação gama 
cobalto 60. Caixa com 24 envelopes

TECHNEW 28,50 855,00

75 20 Fio dental clínico. Rolo com 500 m HILLO 5,95 119,00

82 20
Hidróxido de cálcio p.a. 100% de 
hidróxido de cálcio puro na forma de 
pó. Frasco com 10 gramas

MULTIBRASIL 3,56 71,20

92 50 Lima hedstroen 15 de 25mm, 
embalagem com 6 unidades. AANGELUS 12,80 640,00

102 10

Óculos de proteção. Com anti 
embaçante, com lentes de 
policarbonato incolor com tratamento 
antirrisco e visor curvo oferecendo 
proteção dos olhos contra partículas 
voláteis, produtos químicos e fluidos 
corpóreos.

QUALY BLESS 4,00 40,00

104 480
Óxido de zinco, frasco de 50g, para 
uso odontológico, pó, composto por 
pó finíssimo

MULTIBRASIL 3,20 1.536,00

129 70
Taça de borracha individual para 
contra-ângulo para profilaxia dentária. 
Embalagem com uma unidade.

MICRODONT 0,96 67,20

131 30
Tira matriz poliéster. Matriz de poliéster 
para restaurações de resina composta. 
Embalagem com 50 unidades.

PREVEN 1,15 34,50

132 30 Tricresolformalina. Frasco contendo 
20 ml. MULTIBRASIL 3,70 111,00

TOTAL 7.437,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 048/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 7.437,00.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 11 de JUNHO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRI-
GUES AIRMED EIRELI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 201
PROCESSO 077/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 048/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE CONSUMO ODONTOLÓGICO
 
Aos 11 dias do mês de JUNHO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 048/2018, e de outro lado, 
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a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presen-
te ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI  
CNPJ nº 29.084.363/0001-34   
Endereço: AV PAULINO PUCCI, 511 – SALA 02, JARDIM FRAN-
CANO, FRANCA – SP, 14.405-018 
Telefone: (16) 3722-5431    
Representada por: PRISCILA BERMUDES PEIXOTO, CPF 
428.598.608-60

Item
Quant. 

Estimada Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

02 150

Anestesico cloridrato 
de mepivacaína 2% 
com vasoconstritor. 
Caixa com 50 tubetes 
de cristal de 1,8 ml 
acondicionados em 
blisters lacrados 
contendo 10 tubetes 
em cada. Amostra do 
produto

MEPI DFL 117,46 17.619,00

07 100

Anestesico topico, gel 
sabor artificial, pote 
c/12g, em forma de gel, 
composto por 200g de 
benzocaína por grama, 
para aplicação tópical 
orla na mucosa, não 
injetavél, com sabores 
diverso ; em pote com 
aproximadamente 12g; 
constandoexternamente 
marca comercial, 
procedência 
de fabricação; 
recomendação para 
armazenamento; 
validade, número do 
lote, tampa de rosca c/ 
lacre interno, embalado 
em material que 
mantenha a integridade 
do produto .

BENZOTOP 5,60 560,00

77 20

Filme radiografico 
periapical, tamanho 
infantil, com 100 
plaquetas, filme para 
diagnóstico, para uso 
profissional, formato 
de 22x35mm ou 31x41 
mm tamanho 02, 
conservado entre 10 
a 30°c, acodicionado 
em caixa com dados 
do fabricante, data de 
validade, número do 
lote, especificações 
para abertura, em 
material que mantenha a 
integridade do produto

DENTIX 115,00 2.300,00

94 10

Mandril para contra-
ângulo. Mandril 
adaptador de brocas 
de alta rotação em 
contra ângulo em aço 
inoxidável, embalados 
individualmente

PREVEN 2,60 26,00

100 100

Matriz tofflemire formato 
bumerangue, matriz 
em aço inoxidável com 
0,05mm de espessura, 
sem rebarba, conferindo 
maior segurança 
evitando cortes no tecido 
mole. Embalagem com 
12 unidades.

PRISMA 3,84 384,00

101 50

Material restaurador 
intermediário, kit 
- pó -embalagem 
contendo vidro com 
38g, líquido contendo 
vidro com 15ml, com 
validade de 2 e 3 
anos respectivamente, 
composição à base de 
óxido de zinco e eugenol 
reforçado por polímeros. 
Composto por: pó - 
óxido de zinco, poli 
metacrilato de metila e 
líquido -eugenol 99,5%, 
ácido acético 0,5%. 
Composição reforçada 
à base de zinco e 
eugenol, indicado 
para restaurações de 
longa espera (até dois 
anos) e forramento de 
cavidades, embalado 
individualemente (pó) 
em frasco de plástico 
com tampa de lacre 
e dosador de pó, 
(líquido) em frasco 
de vidro e dosador 
de líquido, ambos em 
caixa que contenha 
dados do fabricante, 
validade, número de 
lote em embalagem que 
mantenha a integridade 
do produto. Amostra do 
produto.

IRM 55,00 2.750,00

127 2.00

Sugador de saliva 
descartável. 
Confeccionado em 
pvc atóxico, tubo 
transparente com fio 
de aço, ponteira em 
pvc colorido macia e 
aromatizada sabor 
tutti-frutti pacote com 40 
unidades

MAX CLEAN 3,60 7.200,00

TOTAL 30.839,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 048/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 30.839,00.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
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gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 11 de JUNHO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) PRISCILA BERMUDES PEIXOTO 
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO-
GICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 199
PROCESSO 077/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 048/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

Aos 11 dias do mês de JUNHO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 048/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presen-
te ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODON-
TOLOGICOS LTDA EPP  
CNPJ nº: 08.849.206/0001-00   
Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 412, SALA 201, 
REBOUÇAS, CURITIBA – PR, 80.220-060 
Telefone: (41) 3079-3772   
Representada por: ANA PAULA SAMPAIO PISSETTI, CPF 
061.274.249-0

Item
Quant. 

Estimada Descrição Marca
Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

03 100

Anestesico cloridrato de lidocaína 
a 2% epinefrina, solução injetavel 
de 1,8ml, para uso pediatrico e 
adulto, caixa com 50 tubetes de 
1,8ml, acondicionado em caixa com 
dados do fornecedor, numerico 
de lote, data de fabricaçãoe 
validade, composição, e dados de 
armazenamento, sendo que o tubete 
também devera contar: descrição 
do produto e nome do fabricante e 
validade: embalado em material que 
mantenha a integridade do produto

ALPHACAINE 
– DFL 76,50 7.650,00

04 100

Anestésico cloridrato de prilocaína.. 
3% com felipressina .0,03 ui 
veículo estéril q.s.p. 1 ml cloridrato 
de prilocaína dcb 05748.02-0 + 
felipressina dcb 02972.01-8 forma 
farmacêutica - solução injetável 
apresentação – cartucho contendo 
5 blisteres com 10 tubetes de 
vidro cada. Para uso exclusivo 
via injeção em mucosa ou tecidos 
moles composição: cada ml da 
solução injetável contém: cloridrato 
de prilocaína 30 mg felipressina 
0,03 u.i. excipientes q.s.p 1,0 ml 
excipientes: metilparabeno, cloreto 
de sódio e água para injeção. 
Amostra do produto.

PRILONEST 
– DFL 104,90 10.490,00

10 30

Broca de aço para alta rotação 
carbide 701c.  Broca em aço carbide 
com lâminas de tungstênio 701c 
cônica denteada cirúrgica- 19 mm.

KAVO 5,66 169,80

11 30

Broca carbide para alta rotação 
cirúrgica nº 702c xxl broca em aço 
carbide com lâminas de tungstênio 
702c cônica denteada cirúrgica- 
pescoço longo

KAVO 5,66 169,80

12 30

Broca carbide para alta rotação 
cirúrgica nº 4c broca em aço carbide 
com lâminas de tungstênio 4c 
esférica cirúrgica

KAVO 5,66 169,80

13 30

Broca carbide para alta rotação 
cirúrgica nº 6c broca em aço carbide 
com lâminas de tungstênio 6c 
esférica cirúrgica

KAVO 5,66 169,80

14 30

Broca carbide para alta rotação 
cirúrgica nº 8c broca em aço carbide 
com lâminas de tungstênio 8c 
esférica cirúrgica

KAVO 5,66 169,80

16
30

Broca de aço alta rotação carbide esférica nº 04 - 19 mm
KAVO
4,70

141,00

17 20 Broca de aço para alta rotação 
carbide esférica nº 05 - 19 mm. KAVO 4,70 94,00

18 20 Broca de aço para alta rotação 
carbide esférica nº 06 - 19 mm. KAVO 4,70 94,00

19 20 Broca de aço para alta rotação 
carbide esférica nº 08 - 19 mm. KAVO 4,70 94,00

71 480

Eugenol óleo de cravo. Cor do 
líquido: amarelo claro. Escurece e 
torna-se espesso com a exposição 
ao ar. Aroma de cravo. Embalagem 
com 20ml

MAQUIRA 8,50 4.080,00

84 30 Iodoformio, pó, uso endodôntico, 
frasco c/ 10g, em pó MAQUIRA 17,00 510,00

106 50

Paramonoclorofenol canforado 
para tratamento endodontico, c/ 
20ml, composto por ácido fenico 
e canfora, frasco de vidro com 
tampa de rosca com lacre, em caixa 
com dados do fabricante, data de 
fabricação, validade e número de 
lote, em embalagem que mantenha 
a integridade do produto.

MAQUIRA 4,13 206,50

112 100 Pote dappen vidro. Possui duas 
cavidades para as manipulações. ART VIDRO 1,79 179,00

126 10

Solução hemostática para uso 
tópico, frasco de 10ml, composto 
por cloreto de aluminio, sulfato de 
hidroxiquinoleína e álcool etílico, 
sem epinefrina, atóxico, validade 
mínima de 03 anos, acondicionado 
em frasco com tampa de lacre, 
com dados do fabricante, data 
de fabricação e validade, número 
de lote, embalado em caixa que 
mantenha a integridade do produto.

HEMOPARE - 
MAQUIRA 11,32 113,20

TOTAL 24.500,70

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
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3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 048/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 24.500,70.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 11 de JUNHO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) ANA PAULA SAMPAIO PISSETTI DEN-
TAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 196
PROCESSO 077/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 048/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE CONSUMO ODONTOLÓGICO
 
Aos 11 dias do mês de JUNHO de 2018, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, ins-
crita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato repre-
sentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 048/2018, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Muni-
cipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e 
avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito 
de compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-

servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando 
o compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, 
nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME  
CNPJ nº: 56.397.540/0001-05   
Endereço: RUA ROBERTO GOMES PEDROSA, 209 – VILA LE-
MOS – CAMPINAS – SP – CEP: 13.100-462
Telefone: (19) 3241-3845  
Representada por: RICARDO UNELLO GIOMETTI, CPF 
024.962.438-98

Item
Quant. 

Estimada Descrição Marca
Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total (R$)

01 130

Adesivo passo único. Adesivo 
dentinário de frasco único contendo 

6g, fotopolimerizável, com 
nanotecnologia, 10% de carga, 

nanopartículas com tamanho de 5nm, 
frasco com tampa “flip top”. Bisgma, 
hema, dimetacrilatos, etanol, água, 

sistema fotoiniciador e um copolímero 
funcional de metacrilato de ácidos 

poliacrílico e polialcenóico. Amostra 
do produto.

3M / SINGLE 
BOND 76,96 10.004,80

09 250

Babador impermeável descartável. 
Babador no tamanho 33x47 cm 

(papel super absorvente e laminado 
em polietileno). Pacote com 100 

unidades.

BIODINAMICA 10,31 2.577,50

55 15

Cimento de fosfato de zinco.  Pó: 
óxido de zinco, óxido de magnésio, 

corantes ci 77288, ci 77268, ci 77491 
frasco com 28g e líquido: ácido 

fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido 
de zinco, água destilada com 10 ml 

cor amarelo claro

MAQUIRA 11,10 166,50

56 50

Cimento de hidróxido de cálcio. Kit 
de cimento de hidróxido de cálcio 
contendo um tubo de pasta base 
ester glicol salicilato, fosfato de 

cálcio, tungstato de cálcio, óxido 
de zinco e corantes minerais com 
13g, 1 tubo de pasta catalisadora: 
etiltolueno sulfonamida, hidróxido 
de cálcio, óxido de zinco, dióxido 
de titânio, estearato de zinco e 
corantes minerais  de 11g e 1 

bloco de mistura radiopaco, auto-
endurecível, contendo pigmentos 

radiopacificantes, biocompatível (ph 
alcalino), não contendo eugenol. 

Amostra do produto.

DENTSPLY / 
HYDRO C 22,47 1.123,50

74 50

Fio de sutura mononylon 4-0. 
Fio de sutura sintético, de nylon 

monofilamentar, estéril, não 
absorvível, de encapsulamento 

gradual por tecido conectivo fibroso. 
Biodegradado a uma taxa de 20% ao 
ano. Utiliza agulhas cirúrgicas atraloc 
de corte reverso, fabricadas em aço 
inoxidável. Caixa com 24 envelopes.

TECHNEW 28,98 1.449,00

81 200

Gorro sanfonada e com elástico, 
gramatura 12, cor branca, em 

polipropileno/tecido não tecido (tnt), 
com elástico em todo o perímetro 

e acabamento. Pacote com 50 
unidades

BEST FABRIL 4,00 800,00

83 30

Hidróxido de cálcio radiopaca auto-
endurecível e rígida, indicada para 
capeamento pulpar e forramento 

protetor sob materiais restauradores, 
cimentos e outros materiais de 
base. Composição base: ester 

glicol salicilato, fosfato de cálcio, 
tungstato de cálcio, óxido de zinco 
e corantes minerais. Catalisador: 
etiltolueno sulfonamida, hidróxido 

de cálcio, óxido de zinco, dióxido de 
titânio, estearato de zinco e corantes 
minerais. Apresentação conteúdo: 01 
tubo de pasta base ( 13g ) 01 tubo de 
pasta catalisadora ( 11g ) 01 bloco de 

mistura. Amostra do produto

HYDRO C 22,47 674,10

113 50

Resina para fotopolimerizacao 
a-1, resina microhíbrida para 

restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores 
classes i, ii , iii , iv , v , ativado por 

luz visível, é apresentado em seringa 
com 4g, composto por:bisfenol 
– a- glicidilmetacrilato (bis-gma) 

,trietilenoglicoldimetracrilato (tegdma) 
, zircônia/ sílica . Acondicionado em 
seringa de 4g, em estojo de plástico 

próprio, com dados do fabricante, 
data de fabricação e validade, 

número de lote, armazenamento em 
material que mantenha a integridade 

do produto. Amostra do produto.

3M / Z100 34,90 1.745,00
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114 50

Resina para fotopolimerizacao 
a-2, resina microhíbrida para 

restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores 
classes i, ii , iii , iv , v , ativado por 

luz visível, é apresentado em seringa 
com 4g, composto por:bisfenol 
– a- glicidilmetacrilato (bis-gma) 

,trietilenoglicoldimetracrilato (tegdma) 
, zircônia/ sílica . Acondicionado em 
seringa de 4g, em estojo de plástico 

próprio, com dados do fabricante, 
data de fabricação e validade, 

número de lote, armazenamento em 
material que mantenha a integridade 

do produto. Amostra do produto.

3M / Z100 34,90 1.745,00

115 70

Resina para fotopolimerizacao 
a-3, resina microhíbrida para 

restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores 
classes i, ii , iii , iv , v , ativado por 

luz visível, é apresentado em seringa 
com 4g, composto por:bisfenol 
– a- glicidilmetacrilato (bis-gma) 

,trietilenoglicoldimetracrilato (tegdma) 
, zircônia/ sílica . Acondicionado em 
seringa de 4g, em estojo de plástico 

próprio, com dados do fabricante, 
data de fabricação e validade, 

número de lote, armazenamento em 
material que mantenha a integridade 

do produto. Amostra do produto.

3M / Z100 34,90 2.443,00

116 70

Resina para fotopolimerizacao 
a-3,5, resina microhíbrida para 
restaurações diretas e indiretas 

em dentes anteriores e posteriores 
classes i, ii , iii , iv , v , ativado por 

luz visível, é apresentado em seringa 
com 4g, composto por:bisfenol 
– a- glicidilmetacrilato (bis-gma) 

,trietilenoglicoldimetracrilato (tegdma) 
, zircônia/ sílica . Acondicionado em 
seringa de 4g, em estojo de plástico 

próprio, com dados do fabricante, 
data de fabricação e validade, 

número de lote, armazenamento em 
material que mantenha a integridade 

do produto. Amostra do produto.

3M / Z100 34,90 2.443,00

117 50

Resina para fotopolimerizacao 
a-4, resina microhíbrida para 

restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores 
classes i, ii , iii , iv , v , ativado por 

luz visível, é apresentado em seringa 
com 4g, composto por:bisfenol 
– a- glicidilmetacrilato (bis-gma) 

,trietilenoglicoldimetracrilato (tegdma) 
, zircônia/ sílica . Acondicionado em 
seringa de 4g, em estojo de plástico 

próprio, com dados do fabricante, 
data de fabricação e validade, 

número de lote, armazenamento em 
material que mantenha a integridade 

do produto. Amostra do produto.

3M / Z100 34,90 1.745,00

118 50

Resina para fotopolimerizacao 
b-2, resina microhíbrida para 

restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores 
classes i, ii , iii , iv , v , ativado por 

luz visível, é apresentado em seringa 
com 4g, composto por:bisfenol 

– a- glicidilmetacrilato (bis-gma), 
trietilenoglicoldimetracrilato (tegdma) 
, zircônia/ sílica . Acondicionado em 
seringa de 4g, em estojo de plástico 

próprio, com dados do fabricante, 
data de fabricação e validade, 

número de lote, armazenamento em 
material que mantenha a integridade 

do produto. Amostra do produto.

3M / Z100 34,90 1.745,00

119 50

Resina para fotopolimerizacao 
b-3 , resina microhíbrida para 

restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores 
classes i, ii , iii , iv , v , ativado por 

luz visível, é apresentado em seringa 
com 4g, composto por:bisfenol 
– a- glicidilmetacrilato (bis-gma) 

,trietilenoglicoldimetracrilato (tegdma) 
, zircônia/ sílica . Acondicionado em 
seringa de 4g, em estojo de plástico 

próprio, com dados do fabricante, 
data de fabricação e validade, 

número de lote, armazenamento em 
material que mantenha a integridade 

do produto. Amostra do produto.

3M / Z100 34,90 1.745,00

120 50

Resina para fotopolimerizacao 
c-2, resina microhíbrida para 

restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores 
classes i, ii , iii , iv , v , ativado por 

luz visível, é apresentado em seringa 
com 4g, composto por:bisfenol 
– a- glicidilmetacrilato (bis-gma) 

,trietilenoglicoldimetracrilato (tegdma) 
, zircônia/ sílica . Acondicionado em 
seringa de 4g, em estojo de plástico 

próprio, com dados do fabricante, 
data de fabricação e validade, 

número de lote, armazenamento em 
material que mantenha a integridade 

do produto. Amostra do produto.

3M / Z100 34,90 1.745,00

121 50

Resina para fotopolimerizacao 
c-4, resina microhíbrida para 

restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores 
classes i, ii , iii , iv , v , ativado por 

luz visível, é apresentado em seringa 
com 4g, composto por:bisfenol 
– a- glicidilmetacrilato (bis-gma) 

,trietilenoglicoldimetracrilato (tegdma) 
, zircônia/ sílica . Acondicionado em 
seringa de 4g, em estojo de plástico 

próprio, com dados do fabricante, 
data de fabricação e validade, 

número de lote, armazenamento em 
material que mantenha a integridade 

do produto. Amostra do produto.

3M / Z100 34,90 1.745,00

122
30

Resina para fotopolimerizacao ud , resina microhíbrida para restaurações diretas e indiretas em dentes 
anteriores e posteriores classes i, ii , iii , iv , v , ativado por luz visível, é apresentado em seringa com 4g, 
composto por:bisfenol – a- glicidilmetacrilato (bis-gma) ,trietilenoglicoldimetracrilato (tegdma) , zircônia/ 
sílica . Acondicionado em seringa de 4g, em estojo de plástico próprio, com dados do fabricante, data 
de fabricação e validade, número de lote, armazenamento em material que mantenha a integridade do 

produto. Amostra do produto.
3M / Z100

29,75

892,50

123 30

Resina para fotopolimerizacao 
incisal , resina microhíbrida para 
restaurações diretas e indiretas 

em dentes anteriores e posteriores 
classes i, ii , iii , iv , v , ativado por 

luz visível, é apresentado em seringa 
com 4g, composto por:bisfenol 
– a- glicidilmetacrilato (bis-gma) 

,trietilenoglicoldimetracrilato (tegdma) 
, zircônia/ sílica . Acondicionado em 
seringa de 4g, em estojo de plástico 

próprio, com dados do fabricante, 
data de fabricação e validade, 

número de lote, armazenamento em 
material que mantenha a integridade 

do produto. Amostra do produto.

3M / Z100 29,75 892,50

TOTAL 35.681,40

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 048/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 35.681,40.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 11 de JUNHO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
/ DETENTORA(S) RICARDO UNELLO GIOMETTI 
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 198
PROCESSO 077/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 048/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

 Aos 11 dias do mês de JUNHO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 048/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: LUANA SALLES DE LIMA ME  
CNPJ nº: 28.699.757/0001-34  
Endereço: RUA CORONEL JOSE DE BARROS, 167, CENTRO, 
SOROCABA – SP, 18.035-620 
Telefone: (15) 3212-9602   
Representada por: LUANA SALLES DE LIMA, CPF 468.995.038-
59

Item
Quant. 

Estimada Descrição Marca
Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total (R$)

06 150

Agulha gengival para seringa 
carpule, 30g curta. Caixa 
com 100 unidades. ,agulha 
descartavel,30g, curta, aço inox, 
c/ lacre esteril, calibri 30g curta; 
para anestesista ondotologia, 
estabilizado em oxido deetileno, 
confeccionada em aço inoxidavel; 
embalada individualmente com 
lacre, em plástico resistente; 
em caixa com 100 unidades; 
constando extemamente/; 
marca comercia, procedencia 
de fabricação; recomendações 
para armazenamento; validade 
de 5 anos da data de entrega, 
e condicionada em material 
que mantenha a integridade do 
produto.

INJEX 29,30 4.395,00

65 50

Detergente enzimático. Para 
limpeza de instrumentais e 
dissolução de matéria orgânica. 
Composição: protease, lípase, 
amilase, cabohidrase, álcool 
isopropílico, agente de controle 
de ph, conservantes, tensoativo 
não iônica, coadjuvantes, 
estabilizantes, aditivos e água. 
Atividade amilolítica mínima: 0,05 
ua.ml-1; atividade proteolítica 
mínima: 0,08 up. Ml-1. Teor de 
tensoativo: 3,5% faixa ph puro: 
6,0 a 7,5. Embalagem contendo 
5 litros.

KELDRIN 118,00 5.900,00

76 240
Fixador rx c/ 475ml, contendo: 
agua(80-85%), tiossufato de 
amônia (5-10%)

PROGRAD 7,40 1.776,00

89 20

Limas endodônticas, tipo flexofile. 
(secção transversal triangular) 
1° série 21mm, embalagem com 
6 unidades.

LOHCUS 16,38 327,60

90 20

Limas endodônticas, tipo flexofile. 
(secção transversal triangular) 
1° série 25mm embalagem com 
6 unidades.

LOHCUS 16,38 327,60

91 15

Líquido desoxidante para limpeza 
de instrumentais. Produto 
decapante, desoxidante para 
limpeza e conservação de 
instrumentais odontológicos e 
hospitalares. Frasco com 500 ml.

BOMBRILHO 12,00 180,00

124 240

Revelador rx dental 475ml, 
revelador para diagnóstico de 
raio-x odontológico, contendo 
água (85 - 90%), sulfito de sódio 
(1-5%), dietilenoglicol (1-5%), 
destinado somente ao uso 
profissional, acondicionado em 
frasco com dados do fabricante, 
instruções para primeiros 
socorros, data de fabricação, 
número de lote, em material 
que mantenha a integridade do 
produto.

CAITECH 7,40 1.776,00

128 50

Sugador endodôntico descartável 
atóxico colorido, agulha de 
plástico maleável, fácil adaptação 
e dobrável. Embalagem c/ 20 
unidades

SS PLUS 10,00 500,00

133 80

Verniz de flúor. Fluoreto de sódio 
à 5%, excipientes: colofônia, 
etilcelulose, bálsamo de tolú, cera 
de abelha, toluenosulfonamida, 
vanilina, sacarina, álcool 
absoluto.  Kit contendo 1 frasco 
de vidro de 10ml de fluoreto 
de sódio e 1 frasco de plástico 
contendo 10ml de solvente: 
álcool etílico. Amostra do produto

SS WHITE 21,30 1.704,00

TOTAL 16.886,20

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 048/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 16.886,20.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 (vin-
te e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
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8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 11 de JUNHO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) LUANA SALLES DE LIMA 
LUANA SALLES DE LIMA ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 197
PROCESSO 077/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 048/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

Aos 11 dias do mês de JUNHO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 048/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME 
CNPJ nº: 16.838.363/0001-30    
Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES, 1064, TER-
REO, CENTRO, POTIM – SP, 12.525-000 
Telefone: (12) 3311-1815  
Representada por: RAFAELA SANTOS DE LACERDA, CPF 
421.383.788-29

Item
Quant. 

Estimada Descrição Marca
Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

05 100

ANESTÉSICO Cloridrato de 
Mepivacaína 3% (30mg/ml) sem 
vasoconstritor acondicionada 
em tubetes de vidro de 1,8 ml.  
Embalagem com 50 tubetes. Cada 
tubete com 1,8 ml da solução 
injetável de MEPISV contém: 
Cloridrato de Mepivacaína 54,0 
mg Excipientes q.s.p......1,8ml. 
AMOSTRA DO PRODUTO.

MEPSIV 117,44 11.744,00

20 20

Broca de alta rotação (ar) – 
diamantadas 1012 esférica haste 
longa. Norma nbr/iso, esterelizada 
por radiação gama para alta 
rotação; conforme as normas nbr 
iso 9002/1994 para os intrumentos 
rotativos odontológicos; passíveis 
de esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 23,80

21 20

Broca de alta rotação (ar) – 
diamantadas 1014 esférica haste 
longa. Norma nbr/iso, esterelizada 
por radiação gama para alta 
rotação; conforme as normas nbr 
iso 9002/1994 para os intrumentos 
rotativos odontológicos; passíveis 
de esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 23,80

22 20

Broca de alta rotação (ar) – 
diamantadas 1016 esférica haste 
longa. Norma nbr/iso, esterelizada 
por radiação gama para alta 
rotação; conforme as normas nbr 
iso 9002/1994 para os intrumentos 
rotativos odontológicos; passíveis 
de esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 23,80

23 150

Broca, ar diamantada esferica, 
n°1011 norma nbr/iso, esterelizada 
por radiação gama para alta 
rotação; conforme as normas nbr 
iso 9002/1994 para os intrumentos 
rotativos odontológicos; passíveis 
de esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 178,50

24 150

Broca, ar diamantada esferica, 
n°1012, norma nbr/iso, esterelizada 
por radiação gama para alta 
rotação; conforme as normas nbr 
iso 9002/1994 para os intrumentos 
rotativos odontológicos; passíveis 
de esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 178,50

25 150

Broca, ar diamantada esferica, 
n°1013, norma nbr/iso, esterelizada 
por radiação gama para alta 
rotação; conforme as normas nbr 
iso 9002/1994 para os intrumentos 
rotativos odontológicos; passíveis 
de esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 178,50

26 150

Broca, ar diamantada esferica, 
n°1014 norma nbr/iso, esterelizada 
por radiação gama para alta 
rotação; conforme as normas nbr 
iso 9002/1994 para os intrumentos 
rotativos odontológicos; passíveis 
de esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 178,50

27 150

Broca, ar diamantada esferica, 
n°1015, norma nbr/iso, esterelizada 
por radiação gama para alta 
rotação; conforme as normas nbr 
iso 9002/1994 para os intrumentos 
rotativos odontológicos; passíveis 
de esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 178,50

28
100

Broca, ar diamantada esferica, n°1016, norma nbr/iso, esterelizada por radiação gama para alta 
rotação; diamantada esférica; número 1016; conforme as normas nbr iso 9002/1994 para os 
intrumentos rotativos odontológicos; passíveis de esterilização em meios físico-químicos. Embalagem 
individual marca comercial, numeração procedência de fabricação, acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do produto.

FAVA
1,19

119,00
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29 100

Broca, ar diamantada cônica topo 
arredondado, n°2135 f, norma 
nbr/iso, esterelizada por radiação 
gama para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

30 150

Broca, ar diamantada chama 
acabament grana fina, n° 3118 f, 
norma nbr/iso, esterelizada por 
radiação gama para alta rotação; 
conforme as normas nbr iso 
9002/1994 para os intrumentos 
rotativos odontológicos; passíveis 
de esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 178,50

31 150

Broca, ar diamantada chama 
grana fina, n°3168 f, norma nbr/
iso, esterelizada por radiação 
gama para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 178,50

32 200

Broca, ar diamantada cônica topo 
em chama acabamento grana 
ultrafina, n°3195 ff, norma nbr/
iso, esterelizada por radiação 
gama para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 238,00

33 100

Broca, ar diamantada cônica topo 
arredondado, n°4138, norma nbr/
iso, esterelizada por radiação 
gama para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

34 100

Broca, ar diamantada cônica dupla, 
n°1046, norma nbr/iso, esterelizada 
por radiação gama para alta 
rotação; conforme as normas nbr 
iso 9002/1994 para os intrumentos 
rotativos odontológicos; passíveis 
de esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

35 100

Broca, ar diamantada cônica 
invertida, n°1032, norma nbr/
iso, esterelizada por radiação 
gama para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis  de 
esterilização em meios físicos-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

36 100

Broca de alta rotação diamantada 
chama 3118, norma nbr/iso, 
esterelizada por radiação gama 
para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

37 100

Broca de alta rotação diamantada 
chama 3168, norma nbr/iso, 
esterelizada por radiação gama 
para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

38 200

Broca de alta rotação 3195f cônica 
topo em chama acabamento grana 
fina norma nbr/iso, esterelizada 
por radiação gama para alta 
rotação; conforme as normas nbr 
iso 9002/1994 para os intrumentos 
rotativos odontológicos; passíveis  
de esterilização em meios físicos-
químicos. Embalagem individual  
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 238,00

39 100

Broca ar diamantada cônica 
invertida nº 1033, norma nbr/
iso, esterelizada por radiação 
gama para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

40 100

Broca ar diamantada cônica 
invertida n°1034, norma nbr/
iso, esterelizada por radiação 
gama para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis  de 
esterilização em meios físicos-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

41 100

Broca, ar diamantada, cilindrica 
n°1342 hc, norma nbr/iso, 
esterelizada por radiação gama 
para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

42 100

Broca, ar diamantada, cilindrica 
plana n°1094, norma nbr/iso, 
esterelizada por radiação gama 
para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

43 100

Broca, ar diamantada, cônica 
invertida n°1312 hc, norma nbr/
iso, esterelizada por radiação 
gama para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis  de 
esterilização em meios físicos-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

44 100

Broca, ar diamantada, esferica 
n°1302 hc, norma nbr/iso, 
esterelizada por radiação gama 
para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual  
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

45 100

Broca, ar, diamantada, cilindrica 
plana, nº 1090, norma nbr/iso, 
esterelizada por radiação gama 
para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

46 100

Broca, ar, diamantada, cilindrica 
plana, nº 1091, norma nbr/iso, 
esterelizada por radiação gama 
para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00
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47 100

Broca, ar, diamantada, cilindrica 
plana, nº 1092, norma nbr/iso, 
esterelizada por radiação gama 
para alta rotação; conforme 
as normas nbr iso 9002/1994 
para os intrumentos rotativos 
odontológicos; passíveis de 
esterilização em meios físico-
químicos. Embalagem individual 
marca comercial, numeração 
procedência de fabricação, 
acondicionada em caixa material 
que garanta a integridade do 
produto.

FAVA 1,19 119,00

61 100

Cimento obturador provisório. 
Material de preenchimento, de 
endurecimento químico, com 
coloração semelhante a do dente, 
radiopaco, para preenchimento 
temporário das cavidades 
dentárias. Cimento a base de 
óxido de zinco/sulfato de zinco 
e é destinado para aplicações 
temporárias em curto prazo (para 
ser utilizado por no máximo 1 a 2 
semanas) não contém eugenol. 
Pote 20g. Amostra do produto

ALLPLAN 6,16 616,00

67 30

Discos para acabamento de resina. 
Utilizados para superfícies livres 
dos dentes. Kit sortido com 50 
discos em 4 granulações: grossa, 
média, fina e superfina. Diâmetro 
de 19mm.

MICRODONT 15,40 462,00

68 80

Escova de robinson reta para 
contra-ângulo em nylon branca 
formato plano embalagem 
individual.

PREVEM 1,05 84,00

69 500

Escova dental adulto cerdas 
macias, pontas arredondadas, 
cabeça referência 35, cabo 
reto, selo de aprovação da abo, 
embaladas individualmente. 
Amostra do produto

DENTAL-K 0,48 240,00

72 200

Filme radiografico periapical, 
tamanho adulto, com 100 
plaquetas, filme para diagnostico, 
para uso profissional, formato de 3 
x 04cm, tamanho 02, conservado 
entre 10 a 30°c, acodicionado em 
caixa com dados do fabricante, 
data de validade, numero do lote, 
especificações para abertura, 
em material que mantenha a 
integridade do produto

CARESTREAM 96,00 19.200,00

79 300

Flúor tópico gel tixotropico, 
c/ sabor de tutti frutti, frasco 
c/200ml em gel, contendo 
fluoreto fosfato acidulado 1,23% 
íons flúor, para uso profissional 
(1 minuto) com propriedade 
tixotropica, em frasco de 200ml; 
constando extermamente 
marca comercial e procedência 
de fabricação com dados do 
fabricante, recomendação para 
armazenamento; precauções 
de uso , data de validade e lote, 
embalado com tampa lacre 
para abertura conta gotas,em 
embalagem maleável que 
possibilite manuseio para saída 
do produto e que mantenha a 
integridade do produto. Amostra 
do produto.

ALLPLAN 3,50 1.050,00

80 10
FITA TEFLON ADESIVADA PARA 
SELADORA 15mm de largura e 
30m de comprimento

HOSPFLEX 2,66 26,60

97 60

Moldeiras de poliestireno com 
revestimento interno de espuma 
de poliuretano, com espuma na 
camada interna, flexível tamanho 
grande, caixa com 50.

BIODINAMICA 14,00 840,00

98 80

Moldeiras de poliestireno com 
revestimento interno de espuma 
de poliuretano, com espuma na 
camada interna, flexível tamanho 
médio, caixa com 50.

BIODINAMICA 14,00 1.120,00

99 60

Moldeiras de poliestireno com 
revestimento interno de espuma 
de poliuretano, com espuma na 
camada interna, flexível tamanho 
pequeno, caixa com 50.

BIODINAMICA 14,00 840,00

108 50 PLACA DE VIDRO com dimensões 
de 14 cm x 7 cm x 0,5 mm. IODONTOSUL 7,28 364,00

110 360

Pasta profilática para uso 
odontológico, composição básica 
composta por água ,  pedra pomes, 
fluoreto de sódio, carbonato de 
cálcio, lauril sulfato de sódio, 
excipientes ou materiais similares 
na sua formulação. Embalada em 
bisnagas com até 90 g, trazendo 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
de lote, validadee número de 
registro no Ministério da Saúde.

ALLPLAN 3,35 1.206,00

134 15 VASELINA SOLIDA POTE DE 90 g. CINORD 4,48 67,20

TOTAL 41.560,70

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 048/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 41.560,70.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 11 de JUNHO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) RAFAELA SANTOS DE LACERDA N.M. 
LEMES RIBAS DE SOUZA ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 195
PROCESSO 077/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 048/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

Aos 11 dias do mês de JUNHO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
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ponsável pelo Pregão Presencial nº 048/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
CNPJ nº: 07.620.849/0001-07 
Endereço: RUA DOUTOR CARLOS SIQUEIRA NETO, 165 – SALA 
04 – PARQUE PINHEIROS – TABOÃO DA SERRA – SP – CEP: 
06.766-200
Telefone: (11) 4135-1978   
Representada por: CLAUDIO VIEIRA DE ANGELO  CPF: 
296.920.488-61

Item
Quant. 

Estimada Descrição Marca Preço 
Unit (R$)

Preço Total 
(R$)

58

500 Cartela de raio x odontologico 
com 2 furos c/ 100 unidades,com PREVEN 6,20 3.100,00

59

30 Cotonete caixa com 100 
unidades COTTON 1,37 41,10

60

150

Cimento de ionômero de vidro 
cor a3. Cimento à base de 
ionômero de vidro de presa 

química com liberação de íons 
fluoretos, estético, radiopaco 

pela ação do estrôncio. Cor a3. 
Kit 1 frasco de cimento em pó 
com 10g, 1 frasco de líquido 
com 8g, 1 dosador de pó e 1 

bloco de espatulação. Amostra 
do produto .

MAXXION R – FGM 13,80 2.070,00

63

20

Cunha anatômica de madeira 
sortidas coloridas em madeira 
sicômoro e corantes reativos 

atóxicos, livre de farpas, 
disponíveis em 5 modelos 

diferentes codificados por cores. 
Caixa com 100 unidades.

PHARMAINOX 4,10 82,00

66

10

Desinfetante à base de ácido 
paracético a 0,2%, pronto 

para uso, solução levemente 
amarelada, de odor forte, 

constituída de ácido paracético, 
peróxido de hidrogênio, ácido 
acético, veículo estabilizante e 

inibidor de corrosão. Embalagem 
contendo 5 litros e inibidor de 

corrosão de 70g.

SENTROX 2000 250,00 2.500,00

70

3.000

Escova dental infantil cerdas 
macias, pontas arredondadas, 
cabeça pequena contendo 28 
tufos de cerdas, comprimento 

total de 15 a 17cm com selo de 
aprovação da abo, embaladas 
individualmente. Amostra do 

produto

NOSLIG 0,31 930,00

78

30 Formocresol, solução, formula 
buckley, frasco com 10 ml FORMOCRESOL 3,97 119,10

85

20

Lâmina de bisturi nº 11. 
Confeccionada em aço carbono; 

esterilizadas por exposição 
a raios gamas; resistência à 
corrosão e perda de afiação; 

embaladas individualmente em 
material aluminizado; caixa com 

100 unidades.

SOLIDOR 29,58 591,60

86

20

Lâmina de bisturi nº 12. 
Confeccionada em aço carbono; 

esterilizadas por exposição 
a raios gamas; resistência à 
corrosão e perda de afiação; 

embaladas individualmente em 
material aluminizado; caixa com 

100 unidades.

SOLIDOR 29,58 591,60

87

30

Lamina bisturi n° 15. 
Confeccionada em aço carbono; 

esterilizadas por exposição 
a raios gamas; resistência à 
corrosão e perda de afiação; 

embaladas individualmente em 
material aluminizado; caixa com 

100 unidades.

SOLIDOR 29,58 887,40

88

40

Lâmina de bisturi nº 15 c. 
Confeccionada em aço carbono; 

esterilizadas por exposição 
a raios gamas; resistência à 
corrosão e perda de afiação; 

embaladas individualmente em 
material aluminizado; caixa com 

100 unidades.

SOLIDOR 29,58 1.183,20

93

300 Liquido de dakin, hipoclorito de 
sódio a 0,5%. Frasco com 1l DAKIN ASFER 4,25 1.275,00

95

300

Matriz metálica confeccionada 
em aço inoxidável, superfície 
uniforme, flexível, embalagem 

com um rolo, medidas: 
5x0,05x500mm.

PREVEN 0,98 294,00

96

300

Matriz metálica confeccionada 
em aço inoxidável, superfície 
uniforme, flexível, embalagem 

com um rolo, medidas: 
7x0,05x500mm.

PREVEN 0,98 294,00

103

15

Óleo mineral atóxico p/ 
lubrificação de intrumentos de 
alta e baixa rotação. Viscos, 

spray c/ 200ml - para lubrificar 
instrumentos de alta e baixa 

rotação; de baixa viscosidade; 
acondicionado em frasco 

com 200ml (spray); sem cfc 
e butano propano, com bico 
atuador, tampa de proteção, 

e uma cânula aplicadora, 
acondicionado em frasco de 

200ml, com dados do fabricante, 
marca comercial e procedência 
de fabricação; validade, data 

de fabricação, número de lote, 
instruções de uso, advertência 

quanto ao uso, de armazenagem 
em material que mantenha a 

integridade do produto.

MAQUIRA 16,40 246,00

105

400

Papel carbono - odontologia, 
para registro de articulação, 

em blocos de 12 folhas duplas, 
azul e vermelha, papel com 

300 micras de espessura, com 
marca comercial e procedência 

de fabricação.

PHARMAINOX 1,78 712,00

107

30
Pedra pomes. Para profilaxia, 
granulação extra fina. Frasco 

com 100g

PEDRA POMES 
-  IODONTO 3,70 111,00

109

10
Pó de bicarbonato de sódio 
para profilaxia. Embalagem 

com 500 g .
BIODINAMICA 13,66 136,60

111

100
Pote dappen plástico. Possui 

duas cavidades para as 
manipulações

MAC 1,50 150,00

125

1.000 Rolete de algodão. Pacote com 
100 unidades SSPLUS – BIODONT 1,27 1.270,00

130

70

Tira de lixa para acabamento em 
resina. Fabricada em poliéster 
com carga abrasiva de micro 
cristais de rubi, granulação 
grossa-média, com centro 

neutro e 4 mm x 170mm de 
comprimento. Caixa com 50 

tiras.

BEST STRIP - 
DIAMANTEC 5,50 385,00

TOTAL

16.969,60

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 048/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 16.969,60.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-

temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 11 de JUNHO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) CLAUDIO VIEIRA DE ANGELO  NOS@
LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP

Edital de Convocação
A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho de 

Saúde de Serra Negra convocam a todos os senhores 
conselheiros, vereadores, funcionários e munícipes para 
Audiência Pública de Prestação de Contas das aplicações 
do Fundo Municipal de Saúde e Gestão em Saúde Muni-
cipal, referente ao 2º quadrimestre de 2018, a realizar-se 
no dia 28 de setembro de 2018, às 13 horas e 30 minutos, 
na Câmara de Serra Negra – Centro de Convenções – Me-
zanino – Sala 06 e 07, situada à Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/n – Serra Negra/SP.

Ana Bárbara Regiani de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

Carla Cintia Stabile
Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde de Serra Negra

LEI NO 4.089 DE 4 DE SETEMBRO DE 2018
Projeto de Lei no 57 / 2018

(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um cré-
dito adicional especial no valor de R$ 76.570,42 (setenta e seis mil, 
quinhentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), que será des-
tinado para o pagamento de servidores municipais que integram as 
equipes de referência do SUAS / Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social, através de recursos oriundos do Fundo Nacional 
de Assistência Social – Bloco Proteção Social Básica. 
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão 
por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 

14.01.08.244.0024.2.042.339039.05 
Serv. terceiros – P.Jurídica......................................................R$ 76.570,42
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 4 de 
setembro de 2018

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

LEI NO 4.090 DE 4 DE SETEMBRO DE 2018
Projeto de Lei no 51/ 2018

Autoria do Vereador: Wagner da Silva Del Buono

(Dispõe sobre critérios para o desembarque de passageiros, fora da 
parada de ônibus, em período noturno, nos veículos de transporte 

coletivo do Município de Serra Negra/SP e dá outras providências – 
“Parada Segura”)
 
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:
Art. 1o Todas as Empresas de Transportes Coletivos e Urbanos do Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, estão dispensadas de obedecer aos luga-
res de parada obrigatória ou preestabelecidas dos pontos de ônibus, 
para efeitos de desembarque de passageiros, no período noturno 
após às 22 horas.
Art. 2o Todos os transportes coletivos deverão parar para o desembar-
que de passageiros, nos locais indicados por estes, ainda que fora do 
ponto de parada, desde que respeitando os itinerários originais das 
linhas e os preceitos decorrentes da correta condução do veículo e 
respeitando as disposições do Código de Trânsito Nacional. 
Art. 3o As Empresas de Transportes Coletivos e Urbanos deverão di-
vulgar, em local de visibilidade, no espaço interno dos veículos, a 
garantia da nova regra do desembarque noturno de passageiros, con-
forme determinado pela presente Lei. 
Art. 4o Esta Lei entra em vigor após transcorridos 60 (sessenta) dias 
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 4 de 
setembro de 2018

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

LEI NO 4.092 DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
Projeto de Lei no 58 / 2018

(Autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar)
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O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais), para reforço da dotação orçamentária, a saber:

03.02.01.09.272.0022.2.027.339039.00
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica.........................................R$ 150.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão 
zpor conta do superávit financeiro verificado do exercício imediata-
mente anterior.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 11 de 
setembro de 2018

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

DECRETO NO 4.793 DE 4 DE SETEMBRO DE 2018
(Abre um crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, e com base na Lei Municipal no 4.089 de 4 de setembro de 
2018,
DECRETA:
Art. 1o Fica a aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
76.570,42 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e 
dois centavos), que será destinado para o pagamento de servidores 
municipais que integram as equipes de referência do SUAS / Secre-
taria de Assistência e Desenvolvimento Social, através de recursos 
oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – Bloco Proteção 
Social Básica. 
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto corre-
rão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 

14.01.08.244.0024.2.042.339039.05 
Serv. terceiros – P.Jurídica......................................................R$ 76.570,42
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 4 de 
setembro de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

DECRETO NO 4.794 DE 4 DE SETEMBRO DE 2018
(Dispõe sobre permissão de uso de bem público que especifica)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, e

CONSIDERANDO, os dados, documentos e parecer constante no Pro-
cesso Administrativo no 3.433/2017, bem como o quanto determina-
do pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 177, § 3o.
DECRETA:

Art. 1o Fica permitido o uso a título precário, gratuito e pelo prazo ini-
cial de quatro anos, pela Associação dos Moradores do Loteamento 
Nova Serra Negra, de uma área de 1.400m2 (um mil e quatrocentos 
metros quadrados) referente a parte do imóvel denominado Praça 
1, que possui área total de 5.010,39m2 (cinco mil, dez metros qua-
drados e trinta e nove decímetros quadrados), objeto da Matrícula 
no 32.617, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, situa-
da com frente para a Avenida Professor José Laffranchi, Loteamento 
Nova Serra Negra, conforme planta e memorial descritivo que é parte 
do presente Decreto.
Art. 2o A permissão de uso objeto do presente Decreto, destina-se 
exclusivamente a construção de Centro de Lazer Comunitário, con-
forme pedido requerido no Processo Administrativo no 3.433/2017.
Art. 3o Fica estabelecido o prazo de dois anos para que todas as obras 
a serem feitas pela permissionária no terreno estejam concluídas e o 
prédio em utilização, para os respectivos fins.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo terá seu termo ini-
cial da data do presente Decreto, sendo que ao término do prazo, 
poderá ser renovado por igual período uma única vez, desde que de-
vidamente justificado e aceito pelo Poder Público.
Art. 4o O desvirtuamento da finalidade, a não conservação do imóvel, 
a paralisação das atividades e o não cumprimento do prazo, determi-
narão a imediata revogação da permissão, revertendo em favor do 
Município, todas as benfeitorias e acessões que houver implantado 
no imóvel, sem direito a qualquer indenização ou retenção.
Art. 5o A partir da presente permissão toda a responsabilidade pela 
manutenção do local e fiscalização das atividades desenvolvidas, fi-
cam a cargo da permissionária.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 4 de 
setembro de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

DECRETO NO 4.795 DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
(Abre um crédito adicional suplementar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, e com base na Lei Municipal no 4.092, de 11 de setembro de 
2018,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para reforço da dotação or-
çamentária, a saber:

03.02.01.09.272.0022.2.027.339039.00
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica.........................................R$ 150.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, cor-
rerão por conta do superávit financeiro verificado do exercício ime-
diatamente anterior.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 11 de 
setembro de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA VIGÉSIMA SEXTA 

SESSÃO ORDINÁRIA, DA SE-
GUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, 
DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLA-
TURA.

Aos três dias do mês de 
setembro, do ano de dois mil e 
dezoito, com início às 19h35min, 
a Câmara Municipal da Estância 
Hidromineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede localizada 
na Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, nesta ci-
dade, sob a Presidência do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, e secretariando os tra-
balhos o vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 26ª Sessão 
Ordinária, da 02ª Sessão Legis-
lativa, da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores Eduar-
do Aparecido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, José 
Aparecido Orlandi, Leonel Fran-
co Atanázio, Luiz Edward Car-
doso Berton, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero Fiora-
vanti, Roberto Sebastião de Al-
meida e Wagner da Silva Del 
Buono; com a ausência do vere-
ador Paulo Sérgio Osti. Havendo 
número regimental, o Exmo. Sr. 
Presidente declarou aberta a 
presente sessão. Em seguida 
convidou a todos, para juntos, 
rezarem o Pai-Nosso. Após, pas-
sou-se ao EXPEDIENTE: onde 
foram lidas, discutidas, votadas 
e aprovadas, por unanimidade 
(09 votos), as seguintes atas: 1)  
ata da 25ª sessão ordinária, da 
02ª sessão legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 27 de 
agosto de 2018 e, 2) ata da 21ª 
sessão extraordinária, da 02ª 
sessão legislativa, da 17ª Legis-
latura, realizada em 27 de agos-
to de 2018. EXPEDIENTE DO PO-
DER EXECUTIVO MUNICIPAL: 
- Ofício nº 431/2018, em respos-
ta ao requerimento de informa-
ções de nº 514/2018, de autoria 
dos vereadores Wagner da Silva 
Del Buono e Paulo Sérgio Osti. - 
Ofício nº 429/2018, em resposta 
ao requerimento de informa-
ções de nº 515/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti. - Ofício nº 433/2018, em 
resposta ao requerimento de 
informações de nº 548/2018, de 
autoria do vereador Roberto Se-
bastião de Almeida. - Ofício nº 
473/2018, em resposta ao reque-
rimento de informações de nº 

549/2018, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Barbo-
sa. - Ofício nº 430/2018, em res-
posta ao requerimento de 
informações de nº 577/2018, de 
autoria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti. - Ofício nº 
432/2018, em resposta ao reque-
rimento de informações de nº 
550/2018, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Barbo-
sa. - Ofício nº 474/2018, em res-
posta ao requerimento de 
informações de nº 517/2018, de 
autoria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti. - Ofício nº 
478/2018, em resposta ao reque-
rimento de informações de nº 
584/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto. - 
Ofício nº 477/2018, em resposta 
ao requerimento de informa-
ções de nº 585/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto. - Ofício nº 475/2018, em 
resposta ao requerimento de 
informações de nº 423/2018, de 
autoria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti. EXPEDIENTE DE 
DIVERSOS: - Convite da Secreta-
ria de Educação e Cultura de 
Serra Negra para participar da 
“Audiência Pública” para avalia-
ção e monitoramento do Plano 
Municipal de Educação, que 
acontecerá no dia 04 de setem-
bro de 2018, às 19h00min, no 
Palácio Primavera “Deputado 
Ricardo Nagib Izar”. - Ofício nº 
1024/2018 – GEDIS-SPI, dos Cor-
reios, em resposta ao requeri-
mento de informações de nº 
345/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
informando que os imóveis situ-
ados na Rua Mauro de Paula, 
Bairro dos Francos, Serra Negra/
SP, não atendem aos requisitos 
constantes na Portaria nº 
6206/15 do Ministério das Co-
municações e, por isso, não são 
atendidos pela entrega domici-
liar de correspondências. - Cor-
respondências recebidas no pe-
ríodo de 28 de agosto de 2018 a 
03 de setembro de 2018, dentre 
elas os seguintes telegramas in-
formando a liberação de ver-
bas: - Ofício n° 0458 / 2018, do 
REGOV JUNDIAI/SP, em 19 de 
abril de 2018. Assunto: Crédito 
de Recursos Financeiros – Orça-
mento Geral da União.  Notifi-
cando sobre o crédito de recur-
sos financeiros, sob bloqueio, 
em 17/04/2018, no valor de R$ 
78.000,00 (setenta e oito mil re-
ais), na conta vinculada ao Con-
trato de Repasse nº 806930/2014 

- Operação 1015091-45, firmado 
com Município de Serra Negra, 
assinado em 26/09/2014, no âm-
bito do Programa Esporte e 
Grandes Eventos Esportivos, 
sob a gestão do Ministério do 
Esporte, que tem por objeto a 
“Implantação e modernização 
de infraestrutura esportiva”. 
Respeitosamente, MARCOS 
SCARPA - Coordenador de Filial 
- Representação da Gerência 
Executiva e Negocial de Gover-
no - Jundiaí/SP. MENSAGENS E 
PROJETOS DO PODER EXECU-
TIVO MUNICIPAL: - Mensagem 
nº 040/2018, encaminhando o 
projeto de lei nº 58/2018, que 
autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no valor 
de R$ 150.000,00 (cento e cin-
quenta mil reais), para atender 
solicitação do Serviço de Previ-
dência Social dos Funcionários 
Municipais de Serra Negra – 
SERPREV. Todos os documentos 
ficaram à disposição dos verea-
dores junto à Mesa Diretora. Em 
seguida, foi proferida a leitura 
das INDICAÇÕES: Indicação nº 
971/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser realizada operação tapa 
buracos em todas as ruas do 
Centro do Município de Serra 
Negra/SP. Indicação nº 972/2018, 
de autoria do vereador  Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de se-
rem construídos ou reformados 
os pontos de ônibus necessá-
rios do Centro do Município de 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
973/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimental, seja 
oficiado ao Sr. Prefeito Munici-
pal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
realizar operação tapa buracos 
ou recapear toda a extensão da 
Rua Nossa Senhora das Brotas, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
974/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimental, seja 
oficiado ao Sr. Prefeito Munici-
pal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
realizar recapeamento asfáltico 
na Rua Luiz Bulk, Loteamento 
Vale do Sol, em seu trecho que é 

asfaltado, bem como pavimen-
tar o trecho que atualmente é 
de paralelepípedo. Indicação nº 
975/2018, de autoria do verea-
dor  Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que proceda 
uma limpeza na área verde da 
Prefeitura no Lote 8 do Lotea-
mento Bentevi na Chácara Nho-
zinho, bem como estudar as 
possibilidades de colocar al-
guns brinquedos naquele local 
para o lazer das crianças e tam-
bém verificar a situação de um 
depósito de “entulhos” que 
existe naquela região que vem 
causando transtornos para a po-
pulação devido ao trânsito de 
máquinas pesadas e caminhões 
em velocidade superior a per-
mitida, aumentando o risco de 
atropelamento das crianças ali 
residentes. Indicação nº 
976/2018, de autoria do verea-
dor  Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido 
de proceder limpeza geral na 
viela que liga a Rua José Rizzieri 
até a Rua Boa Vista. Indicação 
nº 977/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que com o auxí-
lio da Secretaria Municipal de 
Esportes, estude as possibilida-
des de colocar ao redor do lago 
da Represa Dr. Jovino Silveira, 
demarcação dos metros percor-
ridos pelos praticantes de cami-
nhadas ou corridas. Indicação 
nº 978/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido 
de realizar limpeza geral e de-
sinfecção da passagem que liga 
a Rua dos Expedicionários com 
a Rua Antonio Ricci, Centro, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
979/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que estude as pos-
sibilidades de lançar uma cam-
panha de esclarecimento junto 
as escolas municipais da impor-
tância da preservação da cober-
tura vegetal do solo bem como 
da prevenção das queimadas, 
evitando acidentes ecológicos 
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que podem comprometer a 
qualidade de vida da população 
serrana. Indicação nº 980/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibilida-
des de dotar o posto de informa-
ções turísticas de equipamento 
audiovisual para demonstração 
dos atrativos locais e dos hotéis. 
Indicação nº 981/2018, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades de 
promover financiamento coo-
perado para as famílias de baixa 
renda de Serra Negra, para que 
consigam construir as suas ca-
sas próprias.Indicação nº 
982/2018, de autoria do verea-
dor  Renato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as pos-
sibilidades de dar orientação 
técnica, através de Engenheiro 
Agrônomo e Médico Veterinário, 
direto ao produtor rural. Indica-
ção nº 983/2018, de autoria do 
vereador  Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente no 
sentido de realizar limpeza geral 
nas bocas de lobo do Lotea-
mento Parque Fonte São Luiz. 
Indicação nº 984/2018, de auto-
ria do vereador  Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental,  seja oficiado ao Sr. 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de demarcar vagas 
para deficientes físicos próximo 
a consultórios de recuperação 
de fisioterapia. Indicação nº 
985/2018, de autoria do verea-
dor  Renato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido de 
realizar limpeza geral e corte do 
mato da Rua Tupi, Centro, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 986/2018, 
de autoria do vereador  Eduardo 
Aparecido Barbosa, que indica, 
na forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de que 
seja feita lombada na Rua Ar-
mando Argentini, Loteamento 
Altos da Bela Vista, Serra Negra/
SP. Indicação nº 987/2018, de au-
toria do vereador  Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, na 

forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de extre-
ma urgência, determine ao se-
tor público municipal compe-
tente, no sentido de serem 
realizadas, sempre de forma 
periódica, a correta e necessária 
limpeza e desinfecção da Praça 
Prefeito João Zelante, Centro, 
Serra Negra/SP, próximo ao local 
onde são depositados os lixos, 
principalmente em frente à Lan-
chonete Americana, bem como 
sejam lavadas as ruas próximas, 
vez que o local está todo sujo e 
fedendo, não podendo aquele 
conhecido local público - que é 
o mais visitado na área central 
da nossa cidade - permaneça 
naquela situação precária, pois 
denigre a imagem turística da 
Estância de Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 988/2018, de autoria do 
vereador  Luiz Edward Cardoso 
Berton, que indica, na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, juntamente com os setores 
municipais competentes, ado-
tem os procedimentos necessá-
rios para ser disponibilizada/ins-
talada iluminação pública no 
trecho faltante da Estrada Muni-
cipal Sebastião de Godoi Bueno, 
Serra Negra/SP (do trecho que 
vai depois do Chalé Miragem, 
até a entrada do Loteamento 
Jardim Serra Negra), vez que o 
referido trecho, de aproximada-
mente 200 metros, está muito 
escuro, gerando insegurança à 
população. Indicação nº 
989/2018, de autoria do verea-
dor Luiz Edward Cardoso Ber-
ton, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, jun-
tamente com os setores munici-
pais competentes, adotem os 
procedimentos necessários 
para ser disponibilizada/instala-
da iluminação pública em toda 
a extensão da Rua Romeu Anto-
nio Ricci, que liga o Loteamento 
Nova Serra Negra ao Loteamen-
to Jardim Serra Negra, vez que a 
referida rua é muito escura, ge-
rando insegurança à população. 
Indicação nº 990/2018, de auto-
ria do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com a maior urgência pos-
sível, determine aos setores mu-
nicipais competentes, no senti-
do de ser realizada limpeza 
geral e toda a manutenção ne-
cessária na Rotatória Maria Luci-
la Lugli Saragiotto, situada na 
confluência da Rua Adelina 

Humbert de Quency com a Ave-
nida Deize Caruso de Oliveira, 
vez que o local está sujo e total-
mente abandonado pela admi-
nistração municipal. Após, fo-
ram proferidas as leituras das 
Moções nº 13/2018 e 14/2018. 
Em seguida, o Exmo. Sr. Presi-
dente determinou o encami-
nhamento das indicações aos 
setores competentes para, den-
tro do possível, serem adotadas 
as medidas cabíveis e, as Mo-
ções, foram incluídas na ordem 
do dia da presente sessão ordi-
nária para serem deliberadas. 
PEQUENO EXPEDIENTE: usa-
ram da palavra os vereadores 
Leonel Franco Atanázio, Ricar-
do Favero Fioravanti e Wagner 
da Silva Del Buono. Não haven-
do mais nenhum vereador ins-
crito no Pequeno Expediente, 
passou-se ao GRANDE EXPE-
DIENTE. REQUERIMENTOS DE 
INFORMAÇÕES: Requerimento 
nº 640/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que solicita na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
municipais competentes, infor-
me a Casa de Leis se a estátua 
do “Cristinho”, situado próximo 
às Ruas Albino Marchi e Vicente 
Frederico Leporace, Loteamen-
to Portal da Serra, Serra Negra/
SP é um monumento perten-
cente ao Município ou pertence 
à particular. Se particular, infor-
mar o nome do proprietário. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
651/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
solicita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
municipais competentes, infor-
me a Casa de Leis se a munici-
palidade pode realizar, periodi-
camente, a limpeza e obras de 
melhoria do acesso ao monu-
mento chamado popularmente 
de “Cristinho”; situado próximo 
às Ruas Albino Marchi e Vicente 
Frederico Leporace, Loteamen-
to Portal da Serra, Serra Negra/
SP. Em caso positivo, informar 
qual a data prevista para a reali-
zação destas melhorias. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
652/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
solicita na forma regimental, 

após ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
municipais competentes, infor-
me a Casa de Leis em que data 
será disponibilizada iluminação 
pública na Rua Vicente Toma-
zelli Padula, no trecho que se-
gue após a “Pousada Sonho Ver-
de”, Loteamento Estância da 
Serra, Serra Negra/SP. Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 653/2018, de 
autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que solicita  na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxílio 
dos setores municipais compe-
tentes, informe se é possível e 
viável a Prefeitura Municipal de 
Serra Negra realizar a notifica-
ção dos proprietários dos terre-
nos vazios e/ou sem utilização 
existentes ao longo da Rua Vi-
cente Tomazelli Padula, Serra 
Negra/SP, para que, nos termos 
da Lei Municipal nº 2711/2002, 
cerquem ou murem e realizem 
a limpeza periódica de seus ter-
renos. Se possível e viável, infor-
mar em que data este procedi-
mento administrativo será 
realizado pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra. Requeiro 
por fim, seja encaminhado có-
pia do cadastro imobiliário de 
todos os terrenos vazios e ou 
sem utilização existentes ao lon-
go da Rua Vicente Tomazelli Pa-
dula, Serra Negra/SP, contendo 
os dados e localização do terre-
no, nomes dos proprietários 
com respectivos endereços e as 
demais informações para ser 
possível o contato com os pro-
prietários dos imóveis.Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 654/2018, de 
autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que solicita  na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxílio 
dos setores municipais compe-
tentes, informe a esta Casa de 
Leis, qual a data prevista para 
que a municipalidade instale to-
das as placas de denominações 
das vias públicas que se iniciam 
a partir da Praça Aline Teixeira 
Tau, Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP.Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). 
Requerimento nº 655/2018, de 
autoria do vereador Renato Pin-
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to Giachetto, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxílio 
dos setores municipais compe-
tentes, informe a esta Casa de 
Leis, quais os procedimentos e 
obras podem ser realizadas atu-
almente pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra, com relação 
à largura do leito carroçável da 
Rua Vicente Tomazelli Padula, 
próximo ao “Cristinho”, vez que 
a largura da referida Rua é mui-
to estreita, de modo que só pas-
sa um veículo no local, Serra 
Negra/SP.  Requeiro mais, seja 
informado se há data prevista 
para a realização das obras para 
alargamento do leito carroçável 
no referido trecho da Rua Vicen-
te Tomazelli Padula, Serra Ne-
gra/SP. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 656/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que solicita  na forma 
regimental, após ouvido o Dou-
to e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal para que, com o auxílio 
dos setores municipais compe-
tentes, informe a esta Casa de 
Leis, qual a data prevista para 
ser feita a cobertura no ponto de 
ônibus existente na Estrada Mu-
nicipal Sebastião de Godoi Bue-
no, entrada do Loteamento Jar-
dim Serra Negra, Serra Negra/
SP.Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requerimento 
nº 657/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que solicita na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
municipais competentes, infor-
me a esta Casa de Leis, qual a 
data prevista para ser realizada 
a necessária reforma no teto em 
toda a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) “Dr. Eduardo Cagnoni 
Tiengo”, Loteamento Refúgio 
da Serra, Serra Negra/SP, vez 
que a situação daquele Posto de 
Saúde está crítica, de modo que 
o teto da sala de atendimento 
odontológico está caindo devi-
do à infiltração de água. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
658/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
solicita  na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobera-
no Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 

que, com o auxílio dos setores 
municipais competentes, infor-
me a esta Casa de Leis, se o Par-
que “Macaquinhos Turismo”, si-
tuado na Estrada Municipal 
Sebastião de Godoi Bueno, Ser-
ra Negra/SP, faz parte da Rota 
Turística do Bairro das Posses - 
vide Lei Municipal nº 4003/2017. 
Em caso positivo, o Parque “Ma-
caquinhos Turismo” pode rece-
ber verbas públicas do 
COMTUR? Por quê? Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 659/2018, de 
autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que solicita  na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxílio 
dos setores municipais compe-
tentes, encaminhe a esta Casa 
de Leis, cópia integral (de capa 
a capa) do Protocolo/Processo 
nº 0100004327/2018 da Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra, 
que trata sobre a pavimentação 
asfáltica e reparos nos logradou-
ros do Loteamento Estância da 
Serra, Serra Negra/SP, para que 
este vereador tenha conheci-
mento de seu conteúdo. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
666/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita, na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
municipais competentes, enca-
minhe a esta Casa de Leis as 
informações e esclarecimentos 
abaixo solicitados, todos refe-
rentes à programação de even-
tos e de atrações realizados pela 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra durante o final de sema-
na dos dias 01 e 02 de setembro 
de 2018, na Praça Prefeito João 
Zelante, Centro, Serra Negra/SP. 
1) Qual a programação de even-
tos e atrações a Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra realizou na 
Praça Prefeito João Zelante du-
rante o final de semana que 
compreendeu os dias 01 e 02 de 
setembro de 2018? Encaminhar 
cópia completa da referida pro-
gramação. 2) Em que data foi 
aprovada esta programação e 
quando começou a ser divulga-
da? 3) Por qual motivo várias 
barracas começaram a ser 
montadas na Praça Prefeito 
João Zelante, Centro, Serra Ne-
gra/SP, durante o final de sema-
na dos dias 01 e 02 de setembro 
de 2018? 4) Considerando que 

as barracas que foram monta-
das não foram utilizadas duran-
te o final de semana de 01 e 02 
de setembro de 2018 na Praça 
Prefeito João Zelante, requeiro 
seja informado se havia neces-
sidade urgente daquelas barra-
cas serem montadas com ante-
cedência naquela Praça Central, 
gerando muitos contratempos 
aos turistas e aos comerciantes 
do local, atrapalhando todo o fi-
nal de semana, considerando 
que a cidade estava cheia de vi-
sitantes? Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 667/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o Dou-
to e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que encaminhe a 
esta Casa de Leis as informa-
ções abaixo solicitadas, todas 
referentes ao Portal de Serra Ne-
gra, situado na Rodovia SP-360, 
próximo à entrada para o Lotea-
mento Refúgio da Serra, Serra 
Negra/SP, considerando que 
aquele Portal começou a ser 
destruído em 03/09/2018 pelo 
Departamento de Estrada de 
Rodagem - D.E.R.1) Em que 
data o Portal de Serra Negra, si-
tuado na Rodovia SP-360, próxi-
mo à entrada para o Loteamen-
to Refúgio da Serra, Serra Negra/
SP, foi construído e em que data 
foi inaugurado? 2) Quem era o 
Prefeito Municipal de Serra Ne-
gra/SP na data em que o referi-
do Portal foi construído? 3) 
Quem era o Vice-Prefeito Muni-
cipal de Serra Negra/SP na data 
em que o referido Portal foi 
construído? 4) Quanto custou, à 
época, a construção daquele 
portal? Informar o valor total 
gasto com aquela obra. 5) Por 
qual(is) motivo(s) aquele Portal 
foi demolido? 6) Em que data e 
em qual local o atual Prefeito 
Municipal de Serra Negra cons-
truirá o nosso novo Portal? Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
671/2018, de autoria do verea-
dor Luiz Edward Cardoso Ber-
ton, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos se-
tores municipais competentes, 
informe a esta Casa de Leis se 
há previsão (data) para ser dis-
ponibilizada/instalada ilumina-
ção pública em todas as ruas 
que não possuem esta melhoria 
no Loteamento Jardim Placi-

dolândia, Serra Negra/SP, vez 
que aquelas ruas estão muito 
escuras, gerando insegurança à 
população. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Requeri-
mento nº 673/2018, de autoria 
do vereador Eduardo Aparecido 
Barbosa, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o Dou-
to e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal para que, com o auxílio 
dos setores municipais compe-
tentes, informe a esta Casa de 
Leis se possui denominação ofi-
cial a Rotatória existente no final 
da Avenida Juca Preto, Bairro 
das Palmeiras, que dá acesso à 
Rodovia SP-105 e às Estradas 
Municipais Romão Francisco 
Massaro e Carlos Cagnassi, Ser-
ra Negra/SP. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Para cons-
tar, o requerimento de informa-
ções de nº 660/2018 foi retirado 
por seu autor. REQUERIMEN-
TOS DE CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento nº 
634/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS OS 
FARMACÊUTICOS E FARMACÊU-
TICAS DO MUNICÍPIO DE SER-
RA NEGRA/SP, pelas comemora-
ções do “Dia Internacional do 
Farmacêutico”, parabenizando-
-os pelos relevantes serviços 
prestados em prol da saúde de 
toda a população serranegren-
se. Parabéns pelo excelente tra-
balho realizado, sempre com 
muita atenção, empenho e de-
dicação. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciência 
aos homenageados.Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 635/2018, de 
autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que solicita con-
signação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos  pela 
realização do COQUETEL DE 
PRIMAVERA/VERÃO DA CON-
CEITUADA LOJA CESTARO 
ACESSÓRIOS, realizado no últi-
mo dia 01 de setembro de 2018, 
para que seus inúmeros clientes 
possam conferir as novidades 
da nova coleção. Parabéns pe-
los relevantes trabalhos realiza-
dos, sempre com muita experi-
ência e dedicação, desejando 
muito sucesso! Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à proprietária da 
Loja Cestaro Acessórios, Magali 
Taborda, extensivo a todos os 
seus familiares e colaboradores. 
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Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
636/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e aplau-
sos pela comemoração do DIA 
DO POLICIAL, no dia 29 de se-
tembro de 2018, que desempe-
nham relevante trabalho no mu-
nicípio de Serra Negra/SP, 
mantendo a ordem pública e o 
combate ao crime, garantindo a 
segurança a toda população. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à Polícia 
Civil: Delegado - Doutor Rodrigo 
Cantadori, extensivo aos investi-
gadores e escrivães; Polícia Mili-
tar: 3º Sargento PM Rodrigo 
Thomé Augusto, extensivo a to-
dos os policiais militares; Guar-
da Civil Municipal: Comandante 
Marcelo Boccato Alves, extensi-
vo a todos os Guardas Civis Mu-
nicipais.Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 637/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com TO-
DAS AS SECRETÁRIAS DO MU-
NICÍPIO DE SERRA NEGRA, pelo 
“Dia da Secretária”, a ser come-
morado no próximo dia 30 de 
setembro, cumprimentando e 
parabenizando pelos relevantes 
serviços prestados. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência às Secretárias do 
Município de Serra Negra. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
638/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e aplau-
sos para com a inauguração do 
SUPERMERCADO BABUCH, si-
tuado na Avenida Governador 
Laudo Natel, Centro, Serra Ne-
gra/SP, tratando-se de um exce-
lente estabelecimento, em um 
espaço muito bem montado, 
com toda a estrutura necessária 
para atender muito bem aos 
seus clientes.Desejo ao proprie-
tário do Supermercado Babuch 
e à sua família muito sucesso 
nesta promissora empreitada. 
Da decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao pro-
prietário do Supermercado Ba-
buch e aos seus familiares.Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
639/2018, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Almei-

da, que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS OS 
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DO MUNICÍPIO DE SER-
RA NEGRA/SP, pela passagem 
do dia do Profissional da Área 
de Educação Física, comemora-
do no último dia 1º de setem-
bro, parabenizando a todos es-
tes abnegados profissionais 
pelos relevantes trabalhos reali-
zados em prol do desporto e da 
população serranegrense. Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência a todos 
os Profissionais de Educação Fí-
sica do município de Serra Ne-
gra/SP. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 641/2018, de autoria 
do vereador Roberto Sebastião 
de Almeida, que solicita consig-
nação em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos para com 
Todos os Oficiais de Justiça, 
pela comemoração de seu dia 
em 05 de setembro. Da decisão 
desta Casa requeiro mais, seja 
dada ciência a todos os Oficiais 
de Justiça da Comarca de Serra 
Negra/SP. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 642/2018, de autoria 
do vereador Roberto Sebastião 
de Almeida, que solicita consig-
nação em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos para com 
Todos os Médicos Veterinários e 
Médicas Veterinárias do Municí-
pio de Serra Negra/SP, pela co-
memoração de seu dia em 09 
de setembro, parabenizando 
também pela dedicação à pro-
fissão e pelos relevantes servi-
ços prestados. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada 
ciência aos Médicos Veteriná-
rios e Médicas Veterinárias do 
Município de Serra Negra/SP. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
643/2018, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Almei-
da, que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS OS 
AGRÔNOMOS E AGRÔNOMAS 
DO MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA/SP, pela comemoração do 
Dia Mundial do Agrônomo, no 
dia 13 de setembro, parabeni-
zando também pela dedicação 
à profissão e pelos relevantes 
serviços prestados. Parabéns 
pelo trabalho realizado! Da de-
cisão desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência a todos os 
Agrônomos e Agrônomas do 
Município de Serra Negra e ao 

Sindicato Rural do Município de 
Serra Negra. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Reque-
rimento nº 644/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com 
TODOS OS PROFISSIONAIS DA 
ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO DE SERRA NEGRA/SP, 
principalmente da Educação 
Básica, pelo “Dia Mundial da Al-
fabetização”, comemorado no 
dia 08 de setembro, parabeni-
zando pelos relevantes serviços 
prestados. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada 
ciência aos homenageados. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
645/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS OS 
ADMINISTRADORES E ADMINIS-
TRADORAS DO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA/SP, pela passa-
gem do Dia do Administrador, 
comemorado em 09 de setem-
bro, parabenizando a todos es-
tes experientes e dedicados 
profissionais pelos relevantes 
serviços prestados em prol do 
desenvolvimento do nosso Mu-
nicípio. Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ciência 
a todos os Administradores e 
Administradoras do Município 
de Serra Negra. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 646/2018, de au-
toria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos para 
com TODOS OS PRODUTORES 
DE CACHAÇA, em comemora-
ção ao “Dia da Cachaça”, no dia 
13 de setembro, parabenizando 
os produtores de cachaça por 
manterem viva a tradição na fa-
bricação desta bebidas que é 
muito apreciada em todo o 
mundo, parabenizando tam-
bém pela sua exposição e co-
mercialização, colaborando di-
retamente com o 
desenvolvimento do Turismo no 
Município de Serra Negra e de 
todo o Circuito das Águas Paulis-
ta. Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ciência 
aos homenageados. Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 647 /2018, de 
autoria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, que solicita con-

signação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com TODOS OS MÉDICOS E MÉ-
DICAS ORTOPEDISTAS, pelas 
comemorações do “Dia do Or-
topedista”, no dia 19 de setem-
bro, parabenizando-os pelos re-
levantes serviços prestados em 
prol da população serranegren-
se. Parabéns pelo excelente tra-
balho realizado, sempre com 
muito empenho e dedicação! 
Da decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência aos ho-
menageados. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Reque-
rimento nº 648/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com 
TODOS OS CONTADORES DO 
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA, 
pela comemoração de seu dia 
em 22 de setembro, parabeni-
zando também pela dedicação 
à profissão e pelos relevantes 
serviços prestados. Da decisão 
desta Casa requeiro mais, seja 
dada ciência aos Contadores do 
Município de Serra Negra. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
649/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS OS 
PROFISSIONAIS QUE TRABA-
LHAM DIRETA OU INDIRETA-
MENTE NA ÁREA DO TURISMO 
NO MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA/SP, em virtude do transcur-
so do “Dia Mundial do Turismo”, 
comemorado em 24 de setem-
bro, parabenizando todos estes 
profissionais pelos relevantes 
serviços prestados, colaboran-
do diretamente para o desen-
volvimento turístico da Estância 
de Serra Negra/SP. Da decisão 
desta Casa requeiro mais, seja 
dada ciência aos homenagea-
dos. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requerimento 
nº 650/2018, de autoria do vere-
ador  Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS OS 
SENADORES DA REPÚBLICA 
QUE PARTICIPARAM DA CPI DA 
PEDOFILIA, EM ESPECIAL AO 
SENADOR MAGNO MALTA 
(PRESIDENTE DA COMISSÃO) E 
AO SENADOR DEMÓSTENES 
TORRES (RELATOR DA CPI DA 
PEDOFILIA), que apurou fatos 
relevantes e os expôs para ciên-
cia de toda população brasileira 
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sobre o terrível e gravíssimo 
“Crime de Pedofilia”. Durante o 
funcionamento da CPI da Pedo-
filia no Senado Federal Brasilei-
ro foram aprovadas importantes 
leis que tornam mais rígida a 
investigação e a punição de pes-
soas envolvidas em crimes de 
pedofilia. Parabéns a todos os 
membros que integraram  CPI 
da Pedofilia, como também a to-
dos os colaboradores, pelos re-
levantes trabalhos realizados! 
Da decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência aos ho-
menageados, a todos os Sena-
dores que compõem atualmen-
te a Mesa Diretora do Senado 
Federal, à Mesa Diretora da Câ-
mara dos Deputados e da As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo - Alesp. Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 661/2018, de 
autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que solicita consig-
nação em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos pelos 64 
ANOS DE FUNDAÇÃO DO CEN-
TRO ESPÍRITA JOANA D’ARC - 
SERRA NEGRA/SP, completados 
em 01 de setembro de 2018, pa-
rabenizando por toda a Doutrina 
Espírita e por desenvolver rele-
vantes ações voltadas ao respei-
to de tudo o que se relaciona 
com a vida, pelos ensinamentos 
de inúmeros princípios, que au-
xiliam na convivência das pes-
soas, bem como pela assistên-
cia ao próximo em suas 
necessidades. Parabéns ao Cen-
tro Espírita Joana D’arc - Serra 
Negra, pelos seus 64 anos de 
fundação! Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada 
ciência ao Centro Espírita Joana 
D’arc - Serra Negra/SP. Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 662/2018, de 
autoria do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, que soli-
cita consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com todos os participantes 
e integrantes do GRUPO “FUTE-
BOL SOLIDÁRIO”, pela belíssi-
ma e exemplar iniciativa de du-
rante os seus eventos realizarem 
campanhas para a doação e ar-
recadação de fraldas geriátricas, 
que são distribuídas para pesso-
as e famílias carentes do Municí-
pio de Serra Negra/SP. Parabéns 
pelo excelente trabalho realiza-
do na área esportiva e social, 
que merece ser reconhecido e 
aplaudido pela Câmara Munici-
pal de Serra Negra! Da decisão 
desta Casa requeiro mais, seja 
dada ciência a todos os partici-

pantes e integrantes do Grupo 
Futebol Solidário, nas pessoas 
de Juninho Fioritti e Willian Pas-
sos, extensivo a todos os apoia-
dores e colaboradores desta no-
bre causa. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 668/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratulações 
e aplausos pela inauguração da 
conceituada PIT STOP PNEUS 
SN, localizada na Avenida 23 de 
Setembro, número 310, Centro, 
Serra Negra/SP, que conta com 
grande variedade de pneus e 
câmaras para carro e motocicle-
tas, além de serviços de monta-
gem e reparos de pneus, tudo 
com muita qualidade e com o 
atendimento primoroso e aten-
cioso, tratando-se  de um esta-
belecimento comercial muito 
bem montado e estruturado, 
que com toda certeza agradará 
aos seus inúmeros clientes. Pa-
rabéns pelo excelente trabalho 
e investimentos realizados no 
Município de Serra Negra/SP, de-
sejando muito sucesso nesta 
promissora empreitada! Da de-
cisão desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência a todos aos 
proprietários da Pit Stop Pneus 
SN, Rafael Gonçales e Jair Conti, 
extensivo aos seus familiares e 
todos os colaboradores. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
669/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos pela inauguração da 
POLIMED CLÍNICA DE ESPECIA-
LIDADES, no mês de agosto de 
2018, situada na Rua Antonio 
Novaes, número 230, Loja 08, 
Serra Negra/SP, oferecendo 
atendimento em várias especia-
lidades médicas, com consultas 
e exames a preços acessíveis, 
beneficiando toda a população 
serranegrense. Parabéns pelo 
excelente trabalho realizado, 
com atendimentos de qualida-
de na área da saúde com preços 
módicos, desejando muito su-
cesso nesta promissora emprei-
tada! Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ciência à 
Cesar Augusto Oliveira Borboni, 
extensivo a todos os seus cola-
boradores. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Requeri-
mento nº 670/2018, de autoria 
dos vereadores Leonel Franco 
Atanázio e Paulo L. Marchi Gian-
nini, que solicita consignação 

em Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com os empre-
sários FELIPE AMADEU PINTO 
DA FONSECA e ANTONIO PIN-
TO DA FONSECA NETO - “TÓ”, 
pela exemplar iniciativa em 
doar vários pares de calçados 
para o Hospital de Câncer de 
Barretos, que serão encaminha-
dos através do coordenador Ed-
valdo Lopes “TCHUBA”, colabo-
rando com relevante iniciativa 
voltada para auxiliar o próximo 
em suas necessidades. Para-
béns pela iniciativa e pelo gesto 
de assistência demonstrado 
nesta importante doação! Da 
decisão desta Casa requeremos 
mais, seja dada ciência aos ho-
menageados. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Reque-
rimento nº 672/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos pelos 12 anos 
de casados do casal MARILUCE 
LEME MOREIRA e MARCOS JOB, 
comemorados em setem-
bro/2018, de modo que esta 
data merece ser muito come-
morada pois é um casal exem-
plo de amor e companheirismo 
para toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando o 
casal! Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciência 
ao casal homenageado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). REQUERIMENTOS DE 
PESAR: Requerimento nº 
663/2018, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor José Alexan-
dro Sodré Alves. Requerimento 
nº 664/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora Ali-
ce da Silva Rodrigues. Requeri-
mento nº 665/2018, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento  da senhora 
Aparecida Sigolo Lona. Os re-
querimentos de pesar são de 
autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, sendo os mesmos 
deferidos pelo Presidente, de-
terminando fosse oficiado às fa-
mílias enlutadas. Não havendo 
nenhum vereador inscrito como 
Orador no Grande Expediente, 
passou-se à ORDEM DO DIA. Re-
alizada a chamada nominal dos 
vereadores, verificou-se esta-
rem presentes os vereadores 

Eduardo Aparecido Barbosa, Fe-
lipe Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Leonel 
Franco Atanázio, Luiz Edward 
Cardoso Berton, Paulo Leopol-
do Marchi Giannini, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião de 
Almeida e Wagner da Silva Del 
Buono. Havendo número regi-
mental, passou-se à discussão e 
à votação dos projetos constan-
tes da pauta. I – Discussão e vo-
tação única da Moção nº 
13/2018, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, pro-
pondo “MOÇÃO DE APELO” à 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição do Estado de São Paulo - 
PEC nº 02/2018, que tramita na 
Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo - ALESP, que in-
clui o § 2º-A, no artigo 138 da 
Constituição do Estado, visando 
adequar a diferença da remune-
ração no salário padrão entre 
todos os postos e graduações da 
Polícia Militar do Estado de São 
Paulo. Os oficiais ocupantes do 
posto de 2º Tenente PM, apesar 
de exercerem “as mesmas” fun-
ções que os 1º Tenente PM, per-
cebem remuneração 30,03% 
menor. Essa diferença salarial 
não se justifica, ainda mais se 
considerarmos que seus ocu-
pantes, muitas vezes, prestaram 
30 anos de serviços à população 
paulista. A diferença entre os 
demais cargos não é tão drásti-
ca: a entre 1º Tenente e Capitão 
é de 7,95%, e entre Soldado e 
Cabo, é de 13,6% e, “assim 
como os tenentes, apesar da 
distância hierárquica e funções 
distintas, exercem, na maioria 
das vezes, as mesmas ativida-
des.” Nos postos de Capitão, 
Major, Tenente-coronel e Coro-
nel PM essa diferença está fixa-
da em 10,5% entres os postos, 
sendo injustificável que exista 
nos postos de Tenentes, onde as 
funções e atribuições são basi-
camente as mesmas. A presen-
te emenda visa corrigir essa dis-
torção, estabelecendo uma 
gradação homogênea, de 10%, 
de um posto ou graduação para 
o imediatamente superior, valo-
rizando, desta forma, não só os 
2° tenentes que foram praças 
por toda a carreira, mas toda a 
Polícia Militar. Desta forma, con-
tando com a compreensão dos 
demais Vereadores desta Casa, 
proponho a presente “Moção de 
Apelo” e aguardo a sua aprova-
ção, com o posterior encami-
nhamento ao Deputado Cauê 
Macris, Presidente da ALESP, a 
todos os Deputados Estaduais 
autores desta importante PEC, 
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às Câmaras Municipais do Esta-
do de São Paulo para conheci-
mento e apoiamento desta no-
bre e necessária causa, bem 
como, para conhecimento à 
Polícia Militar do Município de 
Serra Negra e região, nas pesso-
as de seus respectivos coman-
dantes. Posta em discussão e 
votação, foi aprovada por unani-
midade (09 votos). II – Discus-
são e votação única da Moção 
nº 14/2018, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Almei-
da, propondo “MOÇÃO DE APE-
LO” aos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal - STF, para que 
seja urgentemente retirado da 
pauta de votação a ADPF422 
(Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental), para 
o fim de não legalizar a abomi-
nável prática do aborto no Bra-
sil, para as gravidezes de até 
doze semanas de gestação, sob 
vontade da gestante. Apelo tam-
bém, para que os Ministros do 
STF - que são os defensores da 
Constituição Federal Brasileira 
– observem e cumpram rigoro-
samente a nossa Constituição 
Federal, que impõe a “Separa-
ção dos Poderes”, vez que o STF 
(Poder Judiciário), por ter aceito 
analisar o pedido da ADPF422, 
vem usurpando gravemente as 
funções do Poder Legislativo - a 
quem compete legislar sobre o 
assunto. Todas e quaisquer ini-
ciativas que pretendam legali-
zar o aborto no Brasil mere-
cem, primordialmente, ser  
marcado pelo grito em favor 
da vida. Mas, infelizmente, o 
que se percebe é um grito ne-
crófilo de morte à vida e sua 
originalidade. A dignidade das 
mulheres merece ser reconhe-
cida e apoiamos toda supera-
ção da violência e da discrimi-
nação por elas sofridas, porém, 
o aborto jamais pode ser consi-
derado um direito da mulher 
ou do homem, sobre a vida do 
nascituro. A ninguém pode ser 
dado o direito de eliminar ou-
tra pessoa. Vemos hoje atitu-
des antidemocráticas que, 
atropelando o Congresso Na-
cional, exigem do Supremo Tri-
bunal Federal-STF uma função 
que não lhe cabe, que é legis-
lar. Vale ressaltar que as instân-
cias de uma democracia soli-
damente constituída têm 
como tarefa primordial a defe-
sa e promoção dos direitos hu-
manos, tutelando o valor maior 
que é o direito à vida. Portanto, 
o direito à vida é o mais funda-
mental dos direitos e, por isso, 
mais do que qualquer outro, 
deve ser protegido e promovi-

do. Ele é um direito intrínseco 
à condição humana e não uma 
concessão do Estado. Os Pode-
res da República têm obriga-
ção de garanti-lo e defendê-lo. 
O Projeto de Lei 478/2007 – 
“Estatuto do Nascituro”, em 
tramitação no Congresso Na-
cional, que garante o direito à 
vida desde a concepção, deve 
ser urgentemente apreciado, 
aprovado e aplicado. Deve ser 
apoiado o combate às causas 
do aborto, através da imple-
mentação e do aprimoramen-
to de políticas públicas que 
atendam eficazmente as mu-
lheres, nos campos da saúde, 
segurança, educação sexual, 
entre outros, especialmente 
nas localidades mais pobres 
do Brasil. Espera-se do Estado, 
inclusive, maior investimento e 
atuação eficaz no cuidado das 
gestantes e das crianças. Dian-
te disso, podemos afirmar que 
o aborto não é uma conquista, 
mas é um drama social que 
corrói as mesmas raízes da 
convivência humana: “o abor-
to direto, isto é, desejado como 
fim e como meio, constitui 
sempre uma desordem moral 
grave, enquanto morte delibe-
rada de um ser humano ino-
cente”. (Papa João Paulo II, 
Evangelium Vitae 62). Apelo, 
portanto, ao Supremo Tribunal 
Federal, A DEFESA DA VIDA 
desde a concepção até o seu 
ocaso natural e a garantia das 
prerrogativas do Congresso 
Nacional como a instância le-
gitimada para regular e legislar 
sobre a matéria. Desta forma, 
contando com a compreensão 
dos demais Vereadores desta 
Casa, proponho a presente 
“Moção de Apelo” e aguardo a 
sua aprovação, com o poste-
rior encaminhamento aos onze 
Ministros do STF, a todos os 
membros integrantes das Me-
sas Diretoras da Câmara dos 
Deputados e do Senado Fede-
ral e, para conhecimento e 
apoiamento, aos Deputados 
que compõem a Mesa Diretora 
da ALESP e às Câmaras Muni-
cipais do Estado de São Paulo. 
Posta em discussão e votação, 
foi aprovada por unanimidade 
(09 votos). III – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
57/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que auto-
riza a abertura de crédito adi-
cional especial no valor de R$ 
76.570,42 (setenta e seis mil, 
quinhentos e setenta reais e 
quarenta e dois centavos), que 
será destinado para o paga-
mento de servidores munici-

pais que integram as equipes 
de referência do SUAS / Secre-
taria de Assistência e Desen-
volvimento Social, através de 
recursos oriundos do Fundo 
Nacional de Assistência Social 
– Bloco Proteção Social Básica. 
Primeiramente foi proferida a 
leitura dos pareceres elabora-
dos pelas seguintes Comis-
sões: a) de Justiça e Redação 
e, b) de Finanças e Orçamen-
to. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). IV – 1ª 
Discussão e votação do projeto 
de lei nº 58/2018, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza a abertura de cré-
dito adicional suplementar no 
valor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), para 
atender solicitação do Serviço 
de Previdência Social dos Fun-
cionários Municipais de Serra 
Negra – SERPREV. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados pe-
las seguintes Comissões: a) de 
Justiça e Redação e, b) de Fi-
nanças e Orçamento. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 vo-
tos). V – Discussão e votação 
única do “Veto Total” apresen-
tado ao autógrafo nº 040/2018, 
referente ao projeto de lei nº 
039/2018, de autoria dos verea-
dores Ricardo Favero Fioravan-
ti, Renato Pinto Giachetto e 
Paulo L. Marchi Giannini, que 
proíbe, no Município de Serra 
Negra/SP, a prática de pedir, 
solicitar ou exigir esmolas ou 
qualquer outro tipo de auxílio 
pelas ruas, cruzamentos de 
vias, calçadas, praças, próprios 
e todos os demais locais públi-
cos do Município, inclusive em 
estacionamentos comerciais 
privados. Primeiramente foi 
proferida a leitura do parecer 
elaborado pela Comissão de 
Justiça e Redação. Posto em 
discussão e votação, foi manti-
do/aprovado o veto apresenta-
do pelo Exmo. Sr. Prefeito Mu-
nicipal, em virtude de não ter 
sido atingido o quorum qualifi-
cado necessário da “maioria 
absoluta” para a rejeição/der-
rubada do veto (05 votos pela 
rejeição/derrubada do veto x 
04 votos pela aprovação do 
veto), restando vetado o proje-
to de lei nº 39/2018. Solicitada 
a votação nominal, ficou assim 
consignado: Vereadores que 
rejeitaram o veto apresentado 
pelo Exmo. Sr. Prefeito Munici-
pal: Leonel Franco Atanázio, 
Paulo L. Marchi Giannini, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Rober-

to Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. Ve-
readores que aprovaram o veto 
apresentado pelo Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal: Eduardo 
Aparecido Barbosa, José Apa-
recido Orlandi, Luiz Edward 
Cardoso Berton e Renato Pinto 
Giachetto (05x04); ausente o 
vereador Paulo Sérgio Osti. VI 
– 2ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 51/2018, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que dispõe 
sobre critérios para o desem-
barque de mulheres, fora da 
parada de ônibus, em período 
noturno, nos veículos de trans-
porte coletivo do Município de 
Serra Negra/SP e dá outras pro-
vidências – “Parada Segura”. 
Em se tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dispensa-
da a leitura dos pareceres. Pri-
meiramente foi proferida a 
leitura da Emenda Modificativa 
nº 06/2018, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del Buo-
no. Posta em discussão e vota-
ção, a Emenda Modificativa nº 
06/2018, foi aprovada por una-
nimidade (09 votos). Após, foi 
posto o projeto de lei nº 
51/2018 em segunda discussão 
e votação, já devidamente 
emendado, sendo o projeto 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Não havendo mais ne-
nhum projeto para ser delibe-
rado na Ordem do Dia, ne-
nhum vereador inscrito nas 
Explicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser tratado 
nesta sessão, o Exmo. Sr. Presi-
dente agradeceu a presença 
de todos e convocou os senho-
res vereadores para a sessão 
extraordinária que será realiza-
da logo após o término desta 
sessão ordinária, declarando-a 
encerrada às 22h32min. Para 
constar eu, (a) vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, Secretá-
rio da Mesa Diretora, mandei 
lavrar esta ata, que conferi e 
achei conforme, ficando facul-
tada a assinatura por todos os 
Edis desta Casa, ressaltando 
que a íntegra desta sessão en-
contra-se registrada em áudio 
e vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal da Estân-
cia de Serra Negra, possuem 
valor oficial para todos os efei-
tos legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.
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ATA DA VIGÉSIMA 
SEGUNDA SESSÃO EXTRA-
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLA-
TURA.

Aos três dias do mês 
de setembro, do ano de 
dois mil e dezoito, com iní-
cio às 22h33min, a Câmara 
Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra/
SP, realizou em sua sede 
localizada na Rua Nos-
sa Senhora do Rosário, s/
nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, nesta 
cidade, sob a Presidência 
do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, e 
secretariando os trabalhos 
o vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário 
da Mesa Diretora, sua 22ª 
Sessão Extraordinária, da 
02ª Sessão Legislativa, 
da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores 
Eduardo Aparecido Barbo-
sa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Apareci-
do Orlandi, Leonel Franco 
Atanázio, Luiz Edward Car-
doso Berton, Paulo Leopol-
do Marchi Giannini, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Rober-
to Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buo-
no; com a ausência do ve-
reador Paulo Sérgio Osti. 
Havendo número regimen-
tal, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presen-
te sessão. Em se tratando 
de sessão extraordinária, 
passou-se imediatamente 
à ORDEM DO DIA, na qual 
foi deliberado o seguinte 
projeto: I – 2ª Discussão e 
votação do projeto de lei 
nº 57/2018, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial 
no valor de R$ 76.570,42 (se-
tenta e seis mil, quinhentos 

e setenta reais e quarenta 
e dois centavos), que será 
destinado para o pagamen-
to de servidores municipais 
que integram as equipes 
de referência do SUAS / 
Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
através de recursos oriun-
dos do Fundo Nacional de 
Assistência Social – Bloco 
Proteção Social Básica. Em 
se tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dis-
pensada a leitura dos pare-
ceres. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, nenhum 
vereador inscrito nas Ex-
plicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser trata-
do nesta sessão, o Exmo. 
Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e convo-
cou os senhores vereadores 
para a próxima sessão ordi-
nária que será realizada no 
dia 10 de setembro de 2018, 
segunda-feira, às 19:30 ho-
ras, declarando encerrada 
a presente sessão extraor-
dinária às 22h37min. Para 
constar eu, (a) vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, Se-
cretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, 
ficando facultada a assina-
tura por todos os Edis desta 
Casa, ressaltando que a ín-
tegra desta sessão encon-
tra-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformida-
de com o parágrafo 2º, do 
artigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Munici-
pal da Estância de Serra Ne-
gra, possuem valor oficial 
para todos os efeitos legais. 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-.

LEI Nº 4.091 DE 10 DE SETEMBRO DE 2018
Projeto de Lei nº 036/2018

Autoria: Vereador Wagner da Silva Del Buono 

(Dispõe, no Município de Serra Negra/SP, sobre 
a validade das receitas de medicamentos de uso con-
tínuo, não sujeitos a controle especial, destinados ao 
tratamento de doenças crônicas que, portanto, são de 
uso contínuo, referentes aos medicamentos distribuí-
dos gratuitamente pela Rede Pública de Saúde) 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais e nos termos do parágrafo úni-
co, do artigo 74, e dos parágrafos 5º e 6º, do artigo 75, 
ambos da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

 

Art. 1º No Município de Serra Negra/SP, as recei-
tas prescrevendo medicamentos que serão retirados 
gratuitamente na Rede Pública de Saúde, não sujei-
tos a controle especial (não controlados), destinados 
ao tratamento de doenças crônicas que, portanto, são 
de uso contínuo, poderão ter a validade e serem feitas 
para o prazo máximo de até 06 (seis) meses de trata-
mento. 

 Art. 2º Os locais onde são distribuídos os medi-
camentos gratuitos através da rede pública de saúde 
deverão se adequarem para realizarem o controle ne-
cessário da dispensação dos medicamentos, vez que 
uma mesma receita poderá ter a validade pelo prazo 
de até 06 (seis) meses.

Art. 3º No que for necessário, a presente Lei será 
regulamentada através de Decreto Municipal. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra, 10 de setembro de 2018.

 Vereador FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal

Vereador RICARDO FAVERO FIORAVANTI
Secretário da Mesa Diretora

 Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da 
Estância Hidromineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN
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AVISO DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SER-
RA NEGRA/SP - CNPJ: 49.592.728/0001-49. 

PREGÃO PRESENCIAL 06/2018 CMSN – “MELHOR OFERTA DE 
PREÇO”.

OBJETO: Pregão Presencial para a Contratação da Prestação 
de Serviços Bancários, com exclusividade, de Gerenciamento 
da Folha de Pagamento dos Servidores, Vereadores e Estagiá-
rios da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra/SP. 

DATA RELATIVA AO CERTAME: Será realizado no dia 02 de 
outubro de 2018, terça-feira, a partir das 10h00min, conforme 
descrito no Edital. 

O Edital completo deverá ser retirado gratuitamente na sede 
da Câmara Municipal de Serra Negra, situada à Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das 
Águas”, mezanino, salas 6 e 7, Centro, Serra Negra/SP, no horá-
rio de expediente: das 8h00 às 17h (de segunda à sexta-feira), 
devendo o interessado trazer sua mídia para cópia (pendrive, 
cd, etc) ou através do site: www.cmserranegra.sp.gov.br ou 
do e-mail: secretaria@cmserranegra.sp.gov.br. Informações: 
(19) 3892.2024. Serra Negra, 12 de setembro de 2018. 

RESOLUÇÃO Nº 405, DE 2018
Projeto de Resolução nº 01/2018

Autoria dos Vereadores: Renato Pinto 
Giachetto, Roberto Sebastião de Almeida, 

Leandro Gianotti Pinheiro, Paulo L. Marchi 
Giannini, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, 
Wagner da Silva Del Buono, José Aparecido 

Orlandi e Paulo Sérgio Osti.
        

(Dá nova redação ao parágrafo 2º, do artigo 123, 
da Resolução nº 328/2004 – “Regimento Interno da Câ-
mara Municipal de Serra Negra”) 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SERRA NEGRA, no exercício de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância 
Hidromineral de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Di-
retora promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º O parágrafo 2º, do artigo 123, da Resolução 
nº 328/2004 – “Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Serra Negra”, passa a ter a seguinte redação: 

  ( . . . ) 
 

“§ 2º- Somente serão lidas no expediente das reu-
niões plenárias as proposições devidamente assinadas 
pelo Vereador, sob pena de recusa, registradas e proto-
colizadas mecanicamente na Secretaria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, observados os seguintes prazos 
e horários:

I – requerimentos que solicitem informações, até 
às 15:00 (quinze) horas do dia útil anterior ao da realiza-
ção das reuniões;

II – demais proposituras, até às 15:00 (quinze) ho-
ras dos dias das reuniões.” 

            (...)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra, 11 de setembro de 2018.

Vereador FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal

Vereador RICARDO FAVERO FIORAVANTI
Secretário da Mesa Diretora

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da 
Estância Hidromineral de Serra Negra, na data supra. 

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA/SP

A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP, nos termos do 
artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, faz saber que realizará audiência públi-
ca no dia 25 de setembro de 2018, terça-feira, à partir 
das 15h00min, na sede do Poder Legislativo, instalada 
na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, 
quando será avaliado o cumprimento das metas fiscais 
estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, referente 
ao 2º quadrimestre de 2018.  

Serra Negra, 05 de setembro de 2018.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO

Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Or-
çamento da Câmara Municipal da Estância Hidromine-
ral de Serra Negra/SP


