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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.992, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a alteração, exclusão e inclusão de Metas, Indicadores, 
Unidades de Medidas e Ações nos anexos V, VI, anexos de metas fiscais 
dos Demonstrativos I, III da Lei nº 5.803, de 07 de julho de 2015, que fixa a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Os anexos V, VI, anexos de metas fiscais dos Demonstrativos I, 
III da Lei nº 5.803, de 07 de julho de 2015, que fixa a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2016, ficam alterados conforme os 
anexos V, VI, anexos de metas fiscais dos Demonstrativos I, III, inclusos, 
passando a fazer parte integrante daquela lei.
Art. 2º  Fica retificado o artigo 7º onde se lê “Reserva de 
Contingência” de 0,85% da R.C.L. (Receita Corrente Líquida), leia-se 
“Reserva de Contingência” de 0,68% da R.C.L. (Receita Corrente Líquida).
Art. 3º  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  21 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 21 de 
dezembro de 2016

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de  Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 138/2016
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2 col por 13 cm

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de Saúde e aSSiStência Social

dePartaMento de Proteção aoS riScoS e agravoS à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 234
Em: 29/09/2016
Processo nº: 20117/2016
Atividade: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
Empresas
Razão Social: Bruno A.B.M. de Barros ME
CNPJ: 19.823.630/0001-94
Endereço: Av. João Ayrton Balarin, 156- Parque das Palmeiras
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Bruno Alexandro Bicudo Miranda de Barros
CPF: 342.582.038-90
Auto de Infração nº: 1991
Defesa: NÃO APRESENTOU
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº: 1724
Recurso: Convertido para Advertência
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em   29/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.

rafael laMana
diretor do depto. de Proteção aos riscos e agravos à Saúde

                             
 Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 

  eStado de São Paulo
 
PORTARIA INTERNA Nº 10.058, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.896, de 29 de junho 
de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 
009/2016, para que no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 19 de dezembro de 
2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 19 de dezembro 
de 2016.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretário de assuntos Jurídicos

    
Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 

  eStado de São Paulo
 
  PORTARIA INTERNA Nº 10.055, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.920, de 18 de julho 
de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 
011/2016, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 19 de dezembro de 
2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretário de assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº 1836/16-DRH/SPD

    
Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 

  eStado de São Paulo  
PORTARIA INTERNA Nº 10.053, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.774, de 23 de 
fevereiro de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 028/2015, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 05 de 
dezembro de 2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 05 de dezembro 
de 2016.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretário de assuntos Jurídicos

                
 Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 

  eStado de São Paulo  
PORTARIA INTERNA Nº 10.052, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.894, de 22 de junho 
de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 
012/2016, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 19 de dezembro de 
2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretário de assuntos Jurídicos

    
Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 

  eStado de São Paulo
PORTARIA GERAL Nº 4.760, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve cessar, a pedido, a designação da Professora Aurelia Cristina 
Costa, para a função de suporte pedagógico de Gestora de Unidade de Educação 
Básica, a partir de 20 de dezembro de 2016. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

 Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretária de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
  eStado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.759, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições, Resolve EXONERAR o Sr. Sidervan Luiz Alves do emprego de 
provimento em comissão de Diretor do Departamento de Finanças, encerrando suas 
atividades no dia 29 de dezembro de 2016. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

 Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20  de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretária de assuntos Jurídicos
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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA 
 

 

 

DECRETO Nº  5375, de  8 de novembro de   2016. 
 

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. 
 

Vito Ardito Lerário,  Prefeito  do  Município   de  Pindamonhangaba, no uso de  
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5866, de 16 de dezembro de 2015, artigo 4º, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do Município de 

Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais), para 
suplementar as seguintes dotações orçamentárias: 

 
 

CRÉDITO(S)
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010210 - 04.122.0005.2003 - Manutencao do Gabinete e Dependências  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 8 3.000,00

010810 - 04.122.0007.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 608 6.000,00

011310 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 461 4.000,00

011412 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social  
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 508 10.000,00

TOTAL DE CRÉDITOS 23.000,00

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata  o 
artigo anterior. 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010210 - 04.122.0005.2003 - Manutencao do Gabinete e Dependências  
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650 3.000,00

010810 - 04.122.0007.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 181 6.000,00

011310 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer  
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 622 4.000,00

011412 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 503 10.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES 23.000,00
 

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Pindamonhangaba, 8 de novembro de 2016. 
 
 

        Vito Ardito Lerário                            Domingos Geraldo Botan 
        Prefeito Municipal                               Secretário de Finanças 

                                              Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 8 de novembro de 2016. 
 
Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 

DFI / 

                        
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

  ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.756, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, no seu Art. 
85-A, e a Lei Municipal nº 5.293, de 21 de novembro de 2011,

RESOLVE:

Art.1º Designar as servidoras municipais Denise Carvalho de Mello, matrícula 754700, e 
Marcia Alves da Costa, matrícula 848959, como Agentes Municipais de Desenvolvimento do 
Município de Pindamonhangaba.

Art.2º O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação 
no Município do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM 
FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, que tem como objetivo a 
promoção da regulamentação e implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas- 
Lei Complementar nº 123/2006.  

Art.3º Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:

I- A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das 
ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais 
ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e 
diretrizes contidas nesta Lei Complementar, sob supervisão do órgão gestor local responsável 
pelas políticas de desenvolvimento. 

II- Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias 
para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;

III- Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores 
individuais.

Art.4º. A presente designação não será remunerada.

Art.5º A presente portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 
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DECRETO Nº  5367, DE  03 DE NOVEMBRO DE   2016. 
 

Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários. 
 

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal  nº.  5.803, de 07 de 
julho de 2015, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. - Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 
2.021.000,00 (Dois Milhões e Vinte e Um Mil Reais), para adequação orçamentária do Executivo, no 
corrente exercício, classificados na seguinte dotação: 

  

CRÉDITO(S) 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010310 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23 3.000,00

010410 - 04.122.0005.2022 - Custas Processuais  
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 51 6.000,00

010430 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 59 3.000,00

010710 - 04.122.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 143 1.000,00

010760 - 27.813.0017.2015 - Manutenção do Parque da Juventude  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 173 31.000,00

010780 - 20.606.0011.2032 - Promoção e Extensão Rural  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 92 44.000,00

010830 - 15.452.0026.2034 - Fornecimento de Energia Elétrica  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 195 46.000,00

010840 - 26.782.0022.2031 - Operação e Manutenção do Trânsito  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 201 1.000,00

011020 - 04.122.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 282 2.000,00

011030 - 04.128.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 290 99.000,00

011030 - 04.128.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 292 68.000,00

011040 - 04.122.0026.2050 - Operação Atividade Delegada  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 635 72.000,00

011111 - 10.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 310 52.000,00

011111 - 10.301.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 314 119.000,00

011112 - 10.301.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 320 77.000,00

011113 - 10.302.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 329 202.000,00

011113 - 10.302.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 331 120.000,00

011113 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial  
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 585 40.000,00
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011114 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial  

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 347 7.000,00

011210 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 379 1.000,00

011225 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 394 1.000,00

011232 - 12.361.0004.2047 - Manutenção da Folha de Pagamento - Fundeb - Apoio  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 416 57.000,00

011233 - 12.365.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 422 587.000,00

011233 - 12.365.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 423 119.000,00

011234 - 12.365.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 431 12.000,00

011320 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 472 5.000,00

011320 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 475 5.000,00

011411 - 08.244.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 484 17.000,00

011411 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 493 5.000,00

011412 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social  
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 508 219.000,00

TOTAL DE CRÉDITOS 2.021.000,00

 
Art. 2º   Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de 

anulação da seguinte dotação orçamentária: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
010210 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1 130.000,00

010210 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 126.000,00

010340 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 42 10.000,00

010440 - 04.122.0005.2023 - Manut. da Adm. Jurídico Fiscal Administrativo  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65 6.000,00

010520 - 22.661.0016.1016 - Infra Estrutura Distritos Industriais  
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 78 216.000,00

010610 - 04.121.0006.1003 - Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação  
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 105 440.000,00

010720 - 04.131.0024.2007 - Manutenção de Comunicação  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 152 31.000,00

010740 - 18.541.0023.2038 - Manutenção do Meio Ambiente  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 160 1.000,00

010820 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 183 240.000,00

010820 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 184 115.000,00
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010830 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189 52.000,00

011040 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 295 478.000,00

011111 - 10.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 310 18.000,00

011111 - 10.301.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial  
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 313 30.000,00

011112 - 10.301.0020.1025 - Equipamentos em Geral  
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 323 17.000,00

011113 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial  
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 613 2.000,00

011115 - 10.305.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 359 91.000,00

011230 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 396 1.000,00

011230 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 397 1.000,00

011240 - 13.392.0014.2020 - Promoção Cultural e Artística  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 443 6.000,00

011240 - 13.392.0014.2020 - Promoção Cultural e Artística  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 444 6.000,00

011310 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer  
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 622 4.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                                                      2.021.000,00

 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016. 
 
 

 
                       Vito Ardito Lerário                            Domingos Geraldo Botan 
                         Prefeito Municipal                               Secretário de Finanças 

 
 
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de 

novembro de 2016. 
 

 
Rodrigo Antonio Possebon Caetano 
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

 
DFI 
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PORTARIA GERAL Nº 4.761, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 
 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 

no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. da Lei Municipal nº 5.942, de 13 de 
julho de 2016,  

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º Constituir a Equipe do Fórum Municipal de Educação de 

Pindamonhangaba - FMEP, a ser composta: 
 

I – Representantes do Poder Público Municipal 
 
a) Titular:     André Marcos Pereira 
    Suplente:  Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza 
 
b) Titular:    Veraniza do Prado  
    Suplente:  Evandro Carlos Gomes 
 
c) Titular:     Graziele Cristina da Silva Monteiro  
    Suplente:  Edineia Aparecida de Oliveira Marcondes de Souza  
 
d) Titular:  Paula Rodrigues  
    Suplente: Rebeca Rezende Guaragna Guedes  
 
e) Titular:  Luciana de Oliveira Ferreira  
    Suplente: Letícia Valéria Nogueira  
 
f) Titular: Elisabete Martins Muniz Barreira   
    Suplente:  Letícia Aparecida de Souza Pedroso Bento 
 
II – Representantes da Sociedade Civil (Conselhos, Sindicatos, Associações, Organizações 
ou Movimentos Sociais relacionados à educação) 
 
a) Titular:  Mauro Celso Barbosa  
    Suplente:  Maria Solange Lobo  
 
b) Titular:  Ronaldo Pinto de Andrade  
    Suplente:  Regina Midori  
 
c) Titular:  Bethi dos Santos Moreira  
    Suplente:  Carmem Oliveira Paresque 
 
III – Usuários do Sistema de Ensino (representantes dos Alunos da Educação Básica e do 
Ensino Superior ou Responsáveis por Alunos) 
 
a) Titular:  Érika Fernanda Gomes da Silva  
    Suplente:  Edinaldo José dos Santos 
 
b) Titular:  Eduardo Kogempa da Costa 
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    Suplente:  Jurema Freire 
 
c) Titular:  Heliane Aparecida Augustinho 
    Suplente:  José Simeão dos Santos  
 
IV- Profissionais da Educação das Redes Públicas e Privadas (docentes e equipes técnico-
administrativas) 
 
a) Titular:  Benedito Lobo  
    Suplente:  Sandra Diniz Rangel Barreira 
 
b) Titular:  Márcia Fernandes Lima Silva 
    Suplente:  Claudete Corrêa de Araújo 
 
c) Titular:  Irene Ribeiro de Aguiar Mello  
    Suplente:  Vitória Regina Silva 
 
d) Titular:  Maura Prado Vieira  
    Suplente:  Laura Lúcia de Oliveira Santos  
 
e) Titular:  Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos 
    Suplente:  Fernanda Silva de Oliveira 
 
f) Titular:  Vera Lúcia Alcides de Oliveira   
    Suplente:  Veruska Roberta Silva 
 
g) Titular:  Elizabeth Cursino Rodrigues 
    Suplente:  Tatiana Ribeiro Uchoas 
 
h) Titular:  César Augusto Garcia de França  
    Suplente:  Maria Helena Ferraz 
 
i) Titular:  Sérgio Augusto Baldin Júnior  
    Suplente:  Rodrigo Carbogim 
 
j) Titular:  Jeferson Leite de Assis 
    Suplente:  Cristiana Aparecida Silva Rodrigues 

 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

    Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2016. 
                  

 
                             Vito Ardito Lerário                       Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 
                             Prefeito Municipal                             Secretária de Educação e Cultura 

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 21 
de dezembro de 2016. 

 
Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 

















  




  



  



  



  



  



  



  



  





 
  



  



  


  



  



  



  



  
 



























 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAL ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 262/2016 (PMP 33453/2016) 
Para “aquisição de ração e milho para suprir as necessidades do Convênio do Leite, firmado pelo 
Município através do Departamento de Agricultura com a Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios”, com entrega dos envelopes até dia 16/01/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 263/2016 (PMP 33454/2016) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de trocador 
de calor com reposição de peças para piscinas dos centros esportivos da SEJELP”, com entrega 
dos envelopes até dia 17/01/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 264/2016 (PMP 33455/2016) 
Para “aquisição de água mineral para diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 18/01/17 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 260/2016 (PMP 32412/2016) 
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “aquisição de eletrodomésticos de cozinha 
para atendimento ás escolas da rede municipal de ensino, conforme termo de referência”, fica 
adiada sine-die, para análise da impugnação interposta pela empresa Solução Inox, Comércio, 
Manutenção e Locação de Equipamentos Industriais Ltda. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº 183/2016 (PMP 18071/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 20/12/2016, deserta a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de exames de 
audiometria de tronco cerebral ou BERA (Brain Evoked Response Audiometry), pelo período de 
12 meses”. 

PREGÃO Nº 186/2016 (PMP 18328/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 20/12/2016, deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais para atividades circenses e oficina de circo do 
Ceu (Centro de Artes e Esportes Unificado), de Pindamonhangaba”. 

PREGÃO Nº 240/2016 (PMP 26292/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 20/12/2016, deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de cremes fitoterápicos para uso nas salas de curativos 
das Unidades Básicas de Saúde e Programa de Saúde da Família do Município, pelo período de 
12 meses. 

PREGÃO Nº 247/2016 (PMP 28367/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 21/12/2016, deserta a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de serviços em 
exames de tomografias de crânio com sedação com e sem contraste, pelo período de 12 meses”. 

PREGÃO Nº 261/2016 (PMP 32413/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 21/12/2016, deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de 06 lonas PP/PE 500 micras no tamanho 10x10m, que 
serão usadas na cobertura da Igreja São José. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº 196/2016 (PMP 20130/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 20/12/2016, fracassada 
a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de 
eletroneuromiografia pelo período de 12 meses”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 013/2016 (PMP 3993/2016) 
A autoridade superior homologou, em 16/12/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço em conserto, 
montagem e desmontagem de pneus da frota da Subprefeitura de Moreira César, em favor da 
empresa Claudenilson Aloisio Portela ME, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, no valor total de R$ 
28.210,00. 

PREGÃO Nº 192/2016 (PMP 18340/2016) 
A autoridade superior homologou, em 19/12/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de 246 títulos, totalizando 984 exemplares de livros destinados à montagem 
da biblioteca do CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado de Pindamonhangaba”, em favor da 
empresa Armazém Cultura Ltda ME, o item 03 no valor total de R$ 112,00, e em favor da empresa 
Exito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda, os itens 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, no valor total de R$ 34.152,40.  

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 239/2016 (PMP 26290/2016) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria de Obras e Serviços e 
parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, negou provimento à intenção de recurso manifestado 
pela empresa Eletro Terrivel Ltda (processo 30315/2016), deu provimento ao recurso manifestado 
em ata pela empresa Everaldo de Souza Materiais ME, desclassificando as empresas Raul 
Rabello Neto EPP, e a empresa Luminus Comercial Eletrica Ltda, nos itens 31, 32, 33, deu 
provimento parcialmente à intenção de recurso em ata pela empresa Luminus Comercial Elétrica 
Ltda, desclassificando a empresa DL Ishizucka EPP no item 22, e homologou, em 20/12/2016, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos para manutenção 
de praças, quadras, prédios públicos, ampliações em diversas obras e instalações festivas, com 
validade para 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Obras e Viação”, em favor das 
empresas os itens (item-vl unit em R$): 01-0,99; 04-0,88; 05-1,32; 07-3,80; 08-2,30; 13-2,70; 18-
9,93; 26-46,30; 34-1265,20; 35-8,20; 38-106,00; 39-120,00; 40-178,00; Eletrica Radiante Materiais 
Elétricos Ltda EPP: 14-13,15; 22-27,40; 25-28,80; 28-40,05; 30-36,80; Eletro Terrivel Ltda: 12-3,92; 
19-13,50; 20-23,56; 21-16,59; 27-55,28; 29-43,04; HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP: 37-0,48; 
41-0,72; 42-0,27; Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP: 15-11,35; 16-11,72; 17-15,05; 23-23,43; 
24-31,30; Mario Sergio Caslini Construtora ME: 02-0,32; 03-0,48; 06-2,34; 09-1,45; 10-0,41; 11-
0,22. Item fracassado: 36. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***

PREGÃO Nº 241/2016 (PMP 26293/2016) 
Foi emitida a autorização 1800/2016, de 20/12/2016, no valor de R$ 8.000,00, em favor de Nog 
Com Variedades Ltda ME, para “aquisição de travesseiros para os centros municipais de educação 
infantil”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 251/2016 (PMP 29048/2016) 
Foi firmado o contrato 244/2016, de 12/12/2016, para “aquisição de fórmula alimentar para atender 
a paciente Lavinia Correa Silva Takahashi Barros, durante 12 meses, considerando a liminar 
deferida no procedimento nº 1004664-27.2016.8.26.0445”, no valor de R$ 71.870,40, vigente por 
12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a sra Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi, e pela contratada, empresa Cirúrgica São José Ltda, a sra Janaina de Lourdes Portes 
Rodrigues, por procuração. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 133/2013 (PMP 19553/2013) 
Foi firmado o aditamento 02/2016, de 28/11/2016, ao contrato 189/2013, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de exames de polissonografia, com fornecimento de 
material e mão de obra”, para prorrogação até 04/12/2017, assinando pela contratante a sra Sandra 
Maria Carneiro Tutihashi e pela contratada, empresa Pronto Clin  S/C Ltda, a sra Dinalia Maria 
Ribeiro Nascif de Almeida. 

PREGÃO Nº 188/2013 (PMP 24987/2013) 
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 09/11/2016, ao contrato 190/2013, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais 
pertencentes a frota do município de Pindamonhangaba”, para prorrogação até 10/11/2017, 
assinando pela contratante o sr Manoel Pereira dos Santos e pela contratada, empresa Mapfre 
Seguros Gerais S/A, o sr Denilson Alves de Lima, por procuração. 

PREGÃO Nº 250/2013 (PMP 29501/2013) 
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 02/12/2016, ao contrato 226/2013, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatizado para realização 
de centrifugação, seleção, aliquotagem, distribuição, redistribuição, destampamento de tubos, 
retampagem e soroteca de amostra, com o fornecimento de todos os insumos necessários do 
laboratório municipal de Pindamonhangaba”, para prorrogação até 26/12/2017, e reajuste de 6,65 
% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor mensal para R$ R$ 26.124,24. Assinou pela 
contratante a sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Greiner Bio-One 
Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda, o sr Mauricio Martins Canas. 

PREGÃO Nº 274/2015 (PMP 29531/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 02/12/2016, ao contrato 273/2015, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatizado para realização 
de exames de análises para o setor de hematologia, com fornecimento de todos os reagentes 
e insumos necessários para os exames ao laboratório municipal de Pindamonhangaba”, para 
prorrogação até 03/12/2017, e reajuste de 7,61%, conforme variação do IPC FIPE, passando o 
valor mensal para R$ 5.891,65, assinando pela contratante a sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, 
e pela contratada, empresa Aimara Comércio e Representações Ltda, o sr Silvio Cesar Favaro, 
pro procuração. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

     A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, 
cadastrada no CNPJ: nº 07.076.249/0001-20, representada pela Presidente Sra. 
Analia dos Santos Ferreira. CONVOCAM os Associados, Fundadores, Voluntários, 
Contribuintes, Conselho Fiscal e Membros da diretoria, para Assembleia Geral 
Extraordinária. A realizar-se no dia doze de Janeiro de dois mil e dezessete, às 
quinze horas, na Av. das dos cedros, nº 800, Bairro Goiabal, nesta cidade. A tratar 
de  eleição da Diretória Executiva e Conselho Fiscal . Pindamonhangaba, 28 de 
Dezembro de 2016.

 Analia dos Santos Ferreira
Presidente
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 206/2016 de “aquisição de tinta para demarcação 
viária e solvente”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 
meses, assinadas em 30/08/2016: 

 
ATA nº 163/2016 Empresa: PORTO SINALIZAÇÃO LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 BD 
1.012.002.015155 - SOLVENTE PARA TINTA 
PADRÃO DERSA. TINTAS PORTO 119,00 400 

ATA nº 164/2016 Empresa: SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 BD 
1.012.002.015150 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR BRANCA BELLOTON 174,00 500 

02 BD 
1.012.002.015151 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR AMARELA BELLOTON 168,00 500 

ATA nº 165/2016 Empresa: SUPREMA COMERCIAL EIRELI 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 BD 
1.012.002.015152 -TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR PRETA SUPERVIA 188,00 30 

04 BD 
1.012.002.015153 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR AZUL SUPERVIA 194,00 10 

05 BD 
1.012.002.015154 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR VERMELHA SUPERVIA 174,00 200 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 211/2016 de “aquisição de materiais de consumo 
odontológicos para abastecimento das Unidades de Saúde Bucal do Município”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
06/10/2016: 

 
ATA nº 192/2016 Empresa: ALEXANDRE A. DE SOUZA EPP 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

05 FR 

1.003.002.001195 - CIMENTO CIRÚRGICO 
LÍQUIDO - LÍQUIDO PARA CIMENTO CIRÚRGICO 
À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. 
APRESENTAÇÃO FRASCO COM 2 

 

IODONTOSUL 9,70 300 

ATA nº 193/2016 Empresa: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 FR 

1.003.002.001194 - CIMENTO CIRÚRGICO PÓ -
PÓ PARA CIMENTO CIRÚRGICO À BASE DE ÓXIDO 
DE ZINCO E EUGENOL. IDEAL PARA USO COMO 
PROTETOR 

TECHNEW 11,00 300 

09 UN 

1.003.002.001509 - CLORHEXIDINA 2% -
DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% PARA 
USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 100ML. 
VALIDADE: MÍNIMA DE 02 ANOS 

MAQUIRA 6,10 300 

12 FR 1.003.002.001218 - EUGENOL - 20 ML AAF DO BRASIL 7,90 300 

17 UN 

1.003.002.014360 - FLÚOR GEL ACIDULADO -
SOLUÇÃO DE FLÚOR COM CONCENTRAÇÃO 
MÍNIMA DE 1,23% DE FLÚOR, AÇÃO EM 1 
MINUTO, SABOR UVA 

IODONTOSUL 2,72 300 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

18 FR 
1.003.002.001224 - FORMOCRESOL - SOLUÇÃO À 
BASE DE FORMOCRESOL, TRICRESOL, GLICERINA 
E VEÍCULO. APRESENTAÇÃO FRASCO COM 10ML 

AAF DO BRASIL 3,45 300 

19 FR 

1.003.002.001248 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A -
INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA 
INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE 
CANAIS RADICULARES 

MAQUIRA 3,06 300 

23 FR 

1.003.002.001281 - PARAMONOCLOROFENOL 
CANFORADO – SOLUÇÃO À BASE DE 
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO 
EM ENDODONTIA 

AAF DO BRASIL 3,55 200 

24 FR 1.003.002.017557 - CURATIVO ALVEOLAR ALVEOLEX/ 
BIODINÂMICA 

16,14 200 

25 UN 

1.003.002.001327 - RESINA FOTOATIVADA COR 
B2 – COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL 
RADIOPACO. DESENVOLVIDO PARA USO EM 
RESTAURAÇÕES DE DENTES 

ZIRCONFILL/ 
TECHNEW 

28,20 200 

30 UN 
1.003.002.013880 - RESINA FOTOATIVADA COR 
A3.5 

ZIRCONFILL/ 
TECHNEW 

27,35 400 

ATA nº 194/2016 Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 CX 

1.003.002.001111 - ANESTÉSICO LOCAL COM 
VASOCONSTRICTOR - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
CONTENDO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 
(30MG) 

CRISTÁLIA 29,70 1.500 

ATA nº 195/2016 Empresa: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

16 UN 
1.003.002.001222 - ESCOVA DE DENTE ADULTO -
ESCOVA DE DENTES ADULTO, COM CERDAS DE 
NYLON MACIAS, COM 4 X 28 A 32 TUFOS 

MEDFIO 0,35 80.000 

ATA nº 196/2016 Empresa: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

14 CX 
1.003.002.001226 - FILME RADIOGRÁFICO 
PERIAPICAL 

HERAEUS 
KULZER 74,28 300 

21 KIT 

1.003.002.001252 - IONÔMERO DE VIDRO R -
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, 
POSSUINDO COMPROVADA ADESÃO AO ESMALTE 
E À DENTINA 

MAXXION R 13,91 400 

22 FR 
1.003.002.001566 - ISOLANTE PARA RESINAS 
ACRÍLICAS – PARA UTILIZAÇÃO EM 
LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA 

LYSANDA 11,25 50 

ATA nº 197/2016 Empresa: NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

29 EMB 1.003.002.001123 - ROLETE DE ALGODÃO SSplus/Biodont 1,38 800 
ATA nº 198/2016 Empresa: PAULO CÉSAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 CX 

1.003.002.001112 - ANESTÉSICO LOCAL SEM 
VASOCONSTRICTOR - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
CONTENDO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% 
SEM VASOCONSTRICTOR. APR 

CRISTÁLIA 33,25 700 

03 PT 

1.003.002.001113 - ANESTÉSICO TÓPICO - GEL 
ANESTÉSICO PARA USO TÓPICO EM MUCOSAS, 
CONTENDO 200MG DE BENZOCAÍNA POR GRAMA, 
SABOR MENTA OU TU 

DFL 4,93 500 

07 KIT 

1.003.002.001202 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 
RADIOPACO INDICADO PARA CAPEAMENTO 
PULPAR, E FORRAMENTO 

HYDAL 9,00 400 
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08 UN 

1.003.002.001637 - CIMENTO DE ZINCO COR 
CLARO - KIT PÓ E LIQUIDO. EMBALAGEM COM 
28GR (PÓ) E 10 ML (LÍQUIDO). O CIMENTO DE 
ZINCO 

MAQUIRA 11,10 300 

10 CX 

1.003.002.001213 - ESPONJA HEMOSTÁTICA - É 
UMA ESPONJA HEMOSTÁTICA, OBTIDA DE 
GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, 
ESTERILIZADA POR RAIO 

HEMOSPON 19,25 800 

11 FR 

1.003.002.001219 - EUCALIPTOL - INDICADO 
COMO SOLVENTE DOS CONES DE GUTA-PERCHA, 
AUXILIANDO NA REMOÇÃO DE OBTURAÇÃO DE 
CANAIS RADICULARES. 

IODONTOSUL 5,25 300 

13 PCT 

1.003.002.001330 - SUGADORES DESCARTÁVEIS 
– PONTAS SUGADORAS PARA REMOÇÃO DE 
SALIVA E OUTROS LÍQUIDOS DA CAVIDADE 
BUCAL. 

MAX CLEAN 3,48 1.500 

15 CX 

1.003.002.001230 - FIO DE SUTURA 3-0 - FIO DE 
SUTURA COM LINHA PRETA DE SEDA TRANÇADA 
NA COR PRETA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, COM 
45 CM DE C 

TECHNEW 24,20 400 

20 FR 

1.003.002.001253 - IODOFÓRMIO - PARA USO 
ODONTOLÓGICO COMBINADO COM OUTROS 
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CANAIS 
EM DENTES DECÍDUOS 

MAQUIRA 15,15 300 

26 UN 
1.003.002.001504 - RESINA FOTOATIVADA COR 
C2 Z-100 27,10 200 

27 FR 

1.003.002.001119 - RESINA 
TERMOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR PÓ – PÓ PARA 
RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL (POLÍMERO 
METIL METACRILATO) INCOLOR PARA USO 

BLUE DENT 
OBS: 250 GR 

16,75 100 

28 FR 

1.003.002.001515 - RESINA 
TERMOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO – LÍQUIDO 
PARA RESINA TERMO POLIMERIZÁVEL PARA 
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. 

BLUE DENT 14,35 100 

ATA nº 199/2016 Empresa: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

04 PCT 

1.003.002.001115 - APLICADOR DESCARTAVEL 
COM HASTE MULTI-ARTICULADA, INDICADOS 
PARA LEVAR E APLICAR SOLUÇÕES COMO: 
EVIDENCIADORES, ADESIVOS 

FGM 6,30 400 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2016 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 214/2016 de “aquisição de pneus e câmaras de ar pelo 
período de 12 meses para manutenção da frota da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 
12 meses, assinadas em 13/10/2016: 

 
ATA nº 200/2016 Empresa: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

22 PC 1.018.001.007226 - PNEU RADIAL 165/70R13
DESCRIÇÃO COMPLETA: LARGURA: 165 MM ARO: 
13" ALTURA: 70 MM 

KUMHO 148,00 30 

23 PC 1.018.001.007227 - PNEU RADIAL 175/70R13
DESCRIÇÃO COMPLETA: NOVO, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA 
MEDIDAS: LARGURA: 175 MM ARO: 13" ALTURA: 
70 MM 

KUMHO 149,00 120 

25 PC 1.018.001.007233 - PNEU RADIAL 215/75R17.5
DESCRIÇÃO COMPLETA: NOVO, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA 
MEDIDAS: LARGURA: 215 MM ARO: 17.5" 
ALTURA: 75MM 

AEOLUS 580,00 30 

28 PC 1.018.001.007259 - PNEU RADIAL 205/55R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 205/55R16 

AEOLUS 236,00 06 

30 PC 1.018.001.007262 - PNEU 205/75R16C AEOLUS 398,00 30 
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42 UN 1.018.001.016899 - PNEU 175/65 R14
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 175/65 R14. 

KUMHO 187,00 08 

43 UN 1.018.001.018644 - PNEU 275/70 R22,5 MARSHAL 1.160,00 10 

ATA nº 201/2016 Empresa: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

26 PC 1.018.001.007234 - PNEU 215/80R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 215/80R16 

FIRESTONE 390,00 06 

34 UN 1.018.001.014712 - PNEU 12.4X24 LAMEIRO MAGGION 980,00 08 

46 UN 1.018.001.018659 - PNEU 3.50X8 PARA 
CARRINHO DE MÃO 

MAGGION 36,00 10 

47 UN 1.018.001.018660 - PNEUS 3.25X8 PARA 
CARRINHO DE MÃO 

MAGGION 25,00 30 

56 UN 1.024.001.010029 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO DE BORRACHA, PARA PNEU 
700X16 

QBOM 48,00 40 

ATA nº 202/2016 Empresa: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

15 PC 1.018.001.007217 - PNEU 750X16 FRISO
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 750X16 FRISO 

PIRELLI 463,00 10 

18 PC 1.018.001.007221 - PNEU 10.5/65X16 LISO 
DIANTEIRO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 10.5/65X16 LISO 
DIANTEIRO 

GRIMPMASTER 495,00 60 

24 PC 1.018.001.007232 - PNEU 205/75R17.5
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 205/75R17.5 

LINGLONG 625,00 05 

32 PC 1.018.001.014702 - PNEU RADIAL 265/65R17
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 265/65R17 

ZETA 502,00 20 

39 PC 1.018.001.016873 - PNEU 245/75R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 245/75R16. 

RUNNER 506,25 08 

40 UN 1.018.001.016897 - PNEU 205/75 R15
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 205/75 R15 

PIRELLI 527,50 30 

41 UN 1.018.001.016898 - PNEU 225/75 R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 225/75 R16. 

MAXXIS 400,00 20 

50 UN 1.024.001.009153 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
900X20 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
900X20 

VULCANBOR 64,95 160 

51 UN 1.024.001.009158 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1000X20 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1000X20 

VULCANBOR 72,80 20 

53 UN 1.024.001.009972 - PROTETOR PARA CÂMARA DE 
AR ARO 16 

VULCANBOR 17,26 40 

55 UN 1.024.001.010028 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
750X16 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
750X16 

VULCANBOR 47,00 30 

57 UN 1.024.001.010030 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM BORRACHA, PARA PNEU 
12.5/65X16 

TORTUGA 72,00 06 

62 UN 1.018.001.016022 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM BORRACHA, PARA PNEU 
560X15 

QBOM 33,40 05 

64 PC 1.024.001.018647 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
185 R14 C (K14) 

QBOM 29,69 10 

65 PC 1.024.001.018648 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
12.4 X 24 

VULCANBOR 107,40 06 

66 PC 1.024.001.018649 - CÂMARA DE AR, BICO DE 
BORRACHA, PARA PNEU 10.5/65X16 

VULCANBOR 57,80 25 

67 PC 1.024.001.018650 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
3.25 X 8 

CARGO 11,50 80 

68 PC 1.024.001.018651 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
3.50 X 8 

CARGO 12,44 30 
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72 PC 1.024.001.018655 - PROTETOR PARA CÂMARA AR 
- ARO 1100X22 

ECOBOR 27,13 15 

73 PC 1.024.001.018656 - PROTETOR PARA CÂMARA AR 
ARO 1000X20 

CARRETEIRO 24,60 20 

74 PC 1.024.001.018657 - PROTETOR PARA CÂMARA DE 
AR ARO 900X20 
 

ECOBOR 25,75 180 

ATA nº 203/2016 Empresa: PNEU BOM LTDA. EPP 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 PC 1.018.001.007202 - PNEU 1100X22 LISO
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 1100X22 LISO 

WESTLAKE/ 
CR940 

1.225,00 08 

07 PC 1.018.001.007203 - PNEU 1100X22 BORRACHUDO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 1100X22 
BORRACHUDO 

VIKRANT/ 
STARLUG 

1.370,00 12 

12 PC 1.018.001.007213 - PNEU 750X18X81 AGRICOLA
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 750X18X81 
AGRICOLA 

MAGGION/MTF
2 

465,00 12 

37 UN 1.018.001.016675 - PNEU LISO DIANTEIRO 10.5 / 
80-18 PARA RETRO  
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU LISO DIANTEIRO 
10.5 / 80-18 PARA RETRO 

FORERUNNER/I
1 

630,00 08 

38 PC 1.018.001.016872 - PNEU 10.5/80X18
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 10.5/80X18. 

FORERUNNER/I
1 

630,00 05 

54 UN 
1.024.001.009974 - PROTETOR PARA CÂMARA AR 
- ARO 25 

CARRETEIRO/ 
ARO25 

130,00 05 

58 UN 1.024.001.010091 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1400X24 (KM 24) 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1400X24 (KM 24). 

FLEXEN/TR220 148,00 20 

61 UN 
1.018.001.016021 - PROTETOR PARA CÂMARA AR 
- ARO 24 

ZCRUBBER/ 
ARO24 

50,00 05 

ATA nº 204/2016 Empresa: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

13 PC 1.018.001.007214 - PNEU 700X16 LISO
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 700X16 LISO 

PIRELLI 392,00 36 

27 PC 1.018.001.007258 - PNEU RADIAL 295/80R22.5 
RODOVIÁRIO LISO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 
295/80R22.5 RODOVIÁRIO LISO 

DAYTON 1.122,00 20 

33 UN 1.018.001.014711 - PNEU RADIAL 275/80R22.5 DAYTON 1.069,00 20 

35 UN 1.018.002.015038 - PNEU 1300 X 24 LISO -
CAPACIDADE: 8 LONAS – TIPO COMPACTADOR 
PNEU 1300 X 24 LISO - CAPACIDADE: 8 LONAS – 
TIPO COMPACTADOR APLICAÇÃO: ROLO 
COMPACTADOR DYNAPAC, MODELO CA15 

FIRESTONE 2.483,00 04 

ATA nº 205/2016 Empresa: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC 1.018.001.007195 - PNEU 750X16 LISO 10 LONAS 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 750X16 LISO 10 
LONAS 

LINGLONG/LL9 382,00 30 

02 PC 1.018.001.007198 - PNEU 900X20 LISO 14 LONAS
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 900X20 LISO 14 
LONAS 

GOODRIDE/CR
942 

664,00 120 

03 PC 1.018.001.007199 - PNEU 900X20 BORRACHUDO 
14 LONAS 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 900X20 
BORRACHUDO 14 LONAS 

GOODRIDE/CL9
46 

712,00 180 

04 PC 1.018.001.007200 - PNEU 1000X20 LISO 14 
LONAS 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 1000X20 LISO 14 
LONAS 

GOODRIDE/CR
942 

788,00 36 
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05 PC 1.018.001.007201 - PNEU 1000X20 BORRACHUDO 
14 LONAS 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 1000X20 
BORRACHUDO 14 LONAS 

GOODRIDE/CL9
46 

990,00 16 

08 PC 1.018.001.007205 - PNEU 1400X24
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 1400X24 

SUPERGUIDER/
G2L2 

1.476,00 70 

09 PC 1.018.001.007206 - PNEU 17.5X25 LAMEIRO L2 -
12 LONAS 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 17.5X25 LAMEIRO 
L2 - 12 LONAS 

SUPERGUIDER/
G2L2 

1.804,00 52 

11 PC 1.018.001.007212 - PNEU RADIAL 185R14C
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 185R14C 
NOVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA 
ALTA RESISTENCIA 

XBRI/CARGOPL
US 

252,00 200 

14 PC 1.018.001.007215 - PNEU RADIAL 175/70R14
DESCRIÇÃO COMPLETA: NOVO, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA 
MEDIDAS: LARGURA: 175 MM ARO: 14" ALTURA: 
70 MM 

APOLLO/AMAZE
R 

195,00 100 

16 PC 1.018.001.007218 - PNEU RADIAL 225/75R15
DESCRIÇÃO COMPLETA: NOVO, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA 
MEDIDAS: LARGURA: 225 MM ARO: 15 " ALTURA: 
75 MM 

GOODRIDE/SU
318 

366,00 30 

17 PC 1.018.001.007220 - PNEU 12/16.5 LAMEIRO 
DIANTEIRO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 12/16.5 LAMEIRO 
DIANTEIRO 

SUPERGUIDER/
SKS 

530,00 30 

19 PC 1.018.001.007223 - PNEU RADIAL 185/60R14
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 185/60R14 

XBRI ECOLOGY 185,00 60 

20 PC 1.018.001.007224 - PNEU 18.4X30
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 18.4X30 

SUPERGUIDER/
R1 

2.038,00 18 

21 PC 1.018.001.007225 - PNEU 205/70R15C
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 205/70R15C 

LINGLONG/R66
6 

325,00 40 

29 PC 1.018.001.007261 - PNEU 19,5/24 TRASEIRO
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 19,5/24 TRASEIRO 

SUPERGUIDER/
R4 

1.811,00 12 

31 UN 1.018.002.014444 - PNEU RADIAL 265 / 70R16 XBRI/FORZA 432,00 08 

36 UN 1.018.001.015903 - PNEU RADIAL 195/55 R15 LINGLONG/ 
GREEN-MAX 

221,00 20 

44 UN 1.018.001.018645 - PNEU 12,5/80X18 SUPERGUIDER/
R4 

961,00 06 

45 UN 1.018.001.018658 - PNEU LAMEIRO SEM CÂMARA 
12.5/80X18 

SUPERGUIDER/
R4 

837,00 06 

52 UN 1.024.001.009159 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1100X22 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1100X22 

BBW/V3 75,00 10 

59 UN 1.024.002.010424 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO DE BORRACHA, PARA PNEU 
750X18 

BBW/TR15 70,00 10 

60 UN 1.024.002.010425 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
18-4-30 

BBW/TR218A 204,00 10 

63 PC 1.024.001.018646 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
12.5/80X18, BICO DE BORRACHA 

BBW/TR218A 89,00 40 

75 PC 1.024.001.018663 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
17,5X25 

BBW/TR220A 186,00 14 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 224/2016 de “contratação de serviço de colocação e 
reposição de vidros nos prédios da Secretaria de Educação e Cultura”, foi elaborada a Ata 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 24/10/2016: 

 
ATA nº 206/2016 Empresa: JOSÉ BARBOSA MOREIRA FILHO 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 m² 004.023 - SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TROCA DE 
VIDROS. COLOCAÇÃO E/OU RETIRADA DE 
VIDROS LISO OU CANELADO, INCOLOR, DE 3MM 
UN: M² 

*** 99,00 210 

02 m² 004.023 - SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TROCA DE 
VIDROS. REMASSAMENTO 
UN: M² 

*** 35,00 100 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2016 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 226/2016 de “aquisição de bebedouros para atender 
as unidades de Saúde do Município”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinadas em 01/12/2016: 

 
ATA nº 231/2016 Empresa: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 UNID. 2.020.001.017005 - BEBEDOURO INDUSTRIAL EM 
AÇO INOX 430 BRILHANTE 

BELFRIO 1.270,00 24 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/2016 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 227/2016 de “aquisição de películas adesivas para 
confecção de placas de sinalização viária”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinadas em 12/12/2016: 

 
ATA nº 258/2016 Empresa: 3M DO BRASIL LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 UNID. 1.026.001.018493 - Película Refletiva Grau técnico 
Tipo IA 61 CM X 20M na cor Vermelha 

3M 668,68 15 

02 UNID. 1.026.001.018494 - Película Refletiva Grau técnico 
Tipo IA 61 CM X 20M na cor Branca 

3M 668,68 18 

03 UNID. 1.026.001.018494 - Película Refletiva Grau técnico 
Tipo IA 61 CM X 20M na cor Branca 

3M 668,68 06 

04 UNID. 1.026.001.018496 - Película Refletiva Grau técnico 
Tipo IA 61 CM X 20M na Cor Azul 

3M 668,68 06 

05 UNID. 1.026.001.018497 - Película Refletiva Grau técnico 
Tipo IA 61 CM X 20M na cor Verde 

3M 668,68 06 

06 RL 1.026.002.010493 - PELICULA NÃO REFLETIVA 
PELICULA NÃO REFLETIVA 

3M 438,12 15 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 232/2016 de “aquisição de insulinas”, foi elaborada a 
Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 07/11/2016: 

 
ATA nº 212/2016 Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 
 

01 
 

FR 1.002.005.000690 – INSULINA ASPART 100UI/ML 
FRASCO C/ 10 ML 
 

NOVORAPID  
NOVO 

NORDISK 

 
87,26 1.200 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 238/2016 de “Contratação de empresa especializada 
de engenharia para instalação de forro em lâmina de PVC com fornecimento de material e 
mão de obra, conforme solicitação do Departamento de Obras e Viação”, foi elaborada a Ata 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 28/11/2016: 

 
ATA nº 221/2016 Empresa: CITAL COMERCIAL LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 m² SERVIÇOS - SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA 
PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM LÂMINA PVC COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE 
100MM, E= 8MM, COM SUSTENTAÇÃO METÁLICA, 
INCLUINDO RODA TETO. 
UN: m² 

PRÓPRIA 73,50 3.000 
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42 UN 1.018.001.016899 - PNEU 175/65 R14
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 175/65 R14. 

KUMHO 187,00 08 

43 UN 1.018.001.018644 - PNEU 275/70 R22,5 MARSHAL 1.160,00 10 

ATA nº 201/2016 Empresa: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

26 PC 1.018.001.007234 - PNEU 215/80R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 215/80R16 

FIRESTONE 390,00 06 

34 UN 1.018.001.014712 - PNEU 12.4X24 LAMEIRO MAGGION 980,00 08 

46 UN 1.018.001.018659 - PNEU 3.50X8 PARA 
CARRINHO DE MÃO 

MAGGION 36,00 10 

47 UN 1.018.001.018660 - PNEUS 3.25X8 PARA 
CARRINHO DE MÃO 

MAGGION 25,00 30 

56 UN 1.024.001.010029 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO DE BORRACHA, PARA PNEU 
700X16 

QBOM 48,00 40 

ATA nº 202/2016 Empresa: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

15 PC 1.018.001.007217 - PNEU 750X16 FRISO
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 750X16 FRISO 

PIRELLI 463,00 10 

18 PC 1.018.001.007221 - PNEU 10.5/65X16 LISO 
DIANTEIRO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 10.5/65X16 LISO 
DIANTEIRO 

GRIMPMASTER 495,00 60 

24 PC 1.018.001.007232 - PNEU 205/75R17.5
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 205/75R17.5 

LINGLONG 625,00 05 

32 PC 1.018.001.014702 - PNEU RADIAL 265/65R17
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 265/65R17 

ZETA 502,00 20 

39 PC 1.018.001.016873 - PNEU 245/75R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 245/75R16. 

RUNNER 506,25 08 

40 UN 1.018.001.016897 - PNEU 205/75 R15
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 205/75 R15 

PIRELLI 527,50 30 

41 UN 1.018.001.016898 - PNEU 225/75 R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 225/75 R16. 

MAXXIS 400,00 20 

50 UN 1.024.001.009153 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
900X20 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
900X20 

VULCANBOR 64,95 160 

51 UN 1.024.001.009158 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1000X20 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1000X20 

VULCANBOR 72,80 20 

53 UN 1.024.001.009972 - PROTETOR PARA CÂMARA DE 
AR ARO 16 

VULCANBOR 17,26 40 

55 UN 1.024.001.010028 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
750X16 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
750X16 

VULCANBOR 47,00 30 

57 UN 1.024.001.010030 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM BORRACHA, PARA PNEU 
12.5/65X16 

TORTUGA 72,00 06 

62 UN 1.018.001.016022 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM BORRACHA, PARA PNEU 
560X15 

QBOM 33,40 05 

64 PC 1.024.001.018647 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
185 R14 C (K14) 

QBOM 29,69 10 

65 PC 1.024.001.018648 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
12.4 X 24 

VULCANBOR 107,40 06 

66 PC 1.024.001.018649 - CÂMARA DE AR, BICO DE 
BORRACHA, PARA PNEU 10.5/65X16 

VULCANBOR 57,80 25 

67 PC 1.024.001.018650 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
3.25 X 8 

CARGO 11,50 80 

68 PC 1.024.001.018651 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
3.50 X 8 

CARGO 12,44 30 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 206/2016 de “aquisição de tinta para demarcação 
viária e solvente”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 
meses, assinadas em 30/08/2016: 

 
ATA nº 163/2016 Empresa: PORTO SINALIZAÇÃO LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 BD 
1.012.002.015155 - SOLVENTE PARA TINTA 
PADRÃO DERSA. TINTAS PORTO 119,00 400 

ATA nº 164/2016 Empresa: SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 BD 
1.012.002.015150 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR BRANCA BELLOTON 174,00 500 

02 BD 
1.012.002.015151 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR AMARELA BELLOTON 168,00 500 

ATA nº 165/2016 Empresa: SUPREMA COMERCIAL EIRELI 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 BD 
1.012.002.015152 -TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR PRETA SUPERVIA 188,00 30 

04 BD 
1.012.002.015153 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR AZUL SUPERVIA 194,00 10 

05 BD 
1.012.002.015154 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR VERMELHA SUPERVIA 174,00 200 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 211/2016 de “aquisição de materiais de consumo 
odontológicos para abastecimento das Unidades de Saúde Bucal do Município”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
06/10/2016: 

 
ATA nº 192/2016 Empresa: ALEXANDRE A. DE SOUZA EPP 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

05 FR 

1.003.002.001195 - CIMENTO CIRÚRGICO 
LÍQUIDO - LÍQUIDO PARA CIMENTO CIRÚRGICO 
À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. 
APRESENTAÇÃO FRASCO COM 2 

 

IODONTOSUL 9,70 300 

ATA nº 193/2016 Empresa: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 FR 

1.003.002.001194 - CIMENTO CIRÚRGICO PÓ -
PÓ PARA CIMENTO CIRÚRGICO À BASE DE ÓXIDO 
DE ZINCO E EUGENOL. IDEAL PARA USO COMO 
PROTETOR 

TECHNEW 11,00 300 

09 UN 

1.003.002.001509 - CLORHEXIDINA 2% -
DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% PARA 
USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 100ML. 
VALIDADE: MÍNIMA DE 02 ANOS 

MAQUIRA 6,10 300 

12 FR 1.003.002.001218 - EUGENOL - 20 ML AAF DO BRASIL 7,90 300 

17 UN 

1.003.002.014360 - FLÚOR GEL ACIDULADO -
SOLUÇÃO DE FLÚOR COM CONCENTRAÇÃO 
MÍNIMA DE 1,23% DE FLÚOR, AÇÃO EM 1 
MINUTO, SABOR UVA 

IODONTOSUL 2,72 300 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIIS
DE PINDAMONHANGABA

RUA JOSE DE OLIVEIRA,55- PINDAMONHANGABA-SP
CNPJ: 54.126.818/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

300.002-8
300.003-6
302.004-5
302.021-5 2.100,00

2.100,00
2.100,00

320.003-5
325.004-0
325.014-8 (16.193,93)    

(16.193,93)        
(16.193,93)         
(14.093,93)         

450.002-4 DESPESAS 
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS
451.004-6
451.009-7 -21.562,00
451.027-5 -906,00

(22.468,00)        
456.004-3 DESPESAS GERAIS 
456.038-8 MULTAS E JUROS............................................................. -3.267,09
456.041-8 DESPESAS BANCÁRIAS................................................... -6.651,85
456.051-5 JUROS................................................................................ -177,96
456.099-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES................................ -5.004,41
456.102-3 MANUTENÇÃO DO PREDIO.............................................. -7.695,76
456.103-1 MANUTENÇÃO DA PISCINA............................................. -8.123,69

soma do grupo............................................................................................ (30.920,76)        
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
457.008-1 -264,88
457.018-9 -27,00
457.072-3 ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO...... -711,37

soma do grupo............................................................................................ (1.003,25)          
total dos grupos........................................................................................................................ (54.392,01)         

460.003-7 DESPESA OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS
460.006-1 SALÁRIOS E ORDENADOS............................................... -951.096,43
460.007-0 FÉRIAS .............................................................................. -114.264,52
460.010-0 13ºSALÁRIO ...................................................................... -94.216,01
460.015-0 -428,72
460.017-7 FGTS .................................................................................. -98.770,05
460.032-0 FGTS RESCISORIO........................................................... -548,06
460.059-2 -783,31
460.064-9 RESCISÃO.......................................................................... -4.094,51
460.084-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO................................. -9.679,44
460.107-6 -11.133,94
460.110-6 CONVÊNIO COZZI MAGAZINE.......................................... -8.888,87
460.111-4 CONVÊNIO ERK MAGAZINE............................................. -6.022,44
460.114-9 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.......................................... -8.950,07
460.115-7 -18.498,79
460.122-0 CONVENIO FARMACIA............................................. -22.208,87

soma do grupo............................................................................................ (1.349.584,03)   
461.004-0 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAS
461.020-2 DESPESA COM ASSESSORIA TELEMARKETING.......... -14.713,37
461.034-2 SERVIÇO DE SEGURANCA.............................................. -68.560,17

soma do grupo............................................................................................ (83.273,54)        
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS
462.006-2 ÁGUA E ESGOTO.............................................................. -16.014,11
462.014-3 -8.277,56
462.016-0 -313,26
462.017-8 -59,11
462.020-8 ENERGIA ELÉTRICA.......................................................... -42.296,70
462.021-6 IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESCRITÓRIO .................... -7.487,88
462.028-3 -170,00
462.029-1 TELEFONE......................................................................... -22.314,67
462.034-8 -760,09
462.037-2 MATERIAL DE LIMPEZA.................................................... -4.624,05
462.038-0 -3,91
462.054-2 -668,40
462.056-9 -256,00
462.057-7 UTENSILIOS DE USOS............................................ -904,88
462.060-7 -20,00
462.061-5 SERVICOS GRÁFICOS...................................................... -390,00
462.063-1 -50.285,81
462.064-0 -120,00
462.070-4 -2.683,25
462.074-7 DESP. SUPERMECADOS E PADARIAS........................... -5.267,77
462.088-7 DESPESA COM EVENTOS ............................................... -18.476,35
462.096-8 -1.050,88
462.111-5 DESPESA COM INTERNET............................................... -1.250,41
462.114-0 -3.540,00
462.225-1 -1.488,18
462.247-2 DESPESA COM GÁS......................................................... -200,00
462.251-0 -496,06
462.255-3 -3.073,20
462.261-8 -920,00
462.266-9 -1.070,00
462.325-8 DESPESA COM CURSO........................................... -85,00
462.362-2 DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADOR. -5.358,90
462.529-3 DESPESA COM IPVA E LICENCIAMENTO................. -511,45
462.560-9 DESPESA COM PROJETO........................................ -3.000,00
462.662-1 DESPESA COM SISTEMAS...................................... -3.778,65
462.669-9 -678,00
462.714-8 DESPESA COM NUTRICIONISTA.............................. -8.953,00
462.773-3 -2.100,00

soma do grupo............................................................................................ (218.947,53)      
total dos grupos........................................................................................................................ (1.651.805,10)    
DÉFICIT................................................................................................................................... (1.720.291,04)    

330.003-0 RECEITA FINANCEIRAS
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
331.010-8 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO........................................... 6.020,70

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEICULOS....
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS...

IOF......................................................................................
TAXAS DIVERSAS....................................................

PENSAO ALIMENTICIA TELEMARKETING

VALE TRANSPORTE.................................................

CONVENIO MEDICO.................................................

DESPESAS DIVERSAS............................................

REFEIÇÕES E LANCHES..........................................

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES
RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS
RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RECEITA - TROCO....................................................

soma do grupo...............................................................................

RECEITA LÍQUIDA..................................................................................................

total dos grupos.......................................................................................................

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.INSTALAÇ.....

MOVEIS E UTENSILIOS.............................................

DESPESAS COM FEDERAÇÃO................................

(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS
(-)DEVOLUÇÕES DEMAIS RECEITAS OPERACION.
(-)DEVOL.SECR.ESTADO EDUC.PARCELAMENTO....

soma do grupo...............................................................................
total dos grupos......................................................................................................

HONORÁRIOS DO CONTADOR.................................

DESP.COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE............

TAXA DE BALANÇO..................................................
soma do grupo................................................................................

INSS........................................................................

SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS

SEGURO..................................................................

CONSERVACAO E MANUTENCAO BENS..................

DESPESA COM CARTORIO.....................................

DESPESA COM IMPRESSORA.................................

DESPESAS COM TROCO.........................................

DESPESA COM FLORICULTURA..............................

DESPESA COM FESTA............................................

DESPESA COM DEDETIZACAO E LIMPEZA..............

DESPESA COM XEROX...........................................
MATERIAL DE USO..................................................

CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ....
DESPESA COM EXAME MEDICO..............................

DESPESA COM EXTINTOR........................................

soma do grupo............................................................................................ 6.020,70
332.004-9
332.006-5 0,01

0,01
total dos grupos........................................................................................................................ 6.020,71

335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS
338.006-8 54.997,15
338.008-4 RECEITA DE ALUGUEL............................................ 153.289,25
338.012-2 50,25
338.014-9 53.764,35
338.021-1 RECEITA DE TELEMARKETING....................................... 169.135,33
338.068-8 RECEITA DE GRUPO AUTO SUSTENTABILIDADE......... 49.682,66
338.080-7 RECEITA CREDITO DA NOTA FISCAL PAULISTA....... 74.130,97
338.122-6 60.763,94

soma do grupo............................................................................................ 615.813,90
total dos grupos........................................................................................................................ 615.813,90
DÉFICIT................................................................................................................................... (1.098.456,43)    

340.002-6 OUTRAS RECEITAS
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
365.004-9 OUTRAS SUBVENCÕES
365.013-8 167.489,76
365.014-6 VERBA MUNICIPAL.................................................. 287.449,94
365.019-7 VERBA ESTADUAL.................................................. 565.537,82
365.023-5 VERBA MUNICIPAL PROJETO ENVELHECER........... 40.000,00

soma do grupo............................................................................................ 1.060.477,52
total dos grupos........................................................................................................................ 1.060.477,52      
DÉFICIT DO EXERCÍCIO ....................................................................................................... (37.978,91)         

ATIVO
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE
100.003-9 DISPONÍVEL
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES
101.030-1 B. BRASIL S/A CC 3367-7......................................... 976,91
101.046-8 BANCO DO BRASIL C/C 9263-0................................ 2,82
101.077-8 26,82
101.142-1 152,00
101.144-8 BANCO DO BRASIL C/650-5..................................... 0,13

soma do grupo............................................................................................ 1.158,68
1.158,68

104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
146.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA
146.017-0 IRF S/APLICAÇÃO.............................................................. 3.098,01
146.063-3 APLICACAO BCO BRASIL C/C 37.889-5.................... 5,99
146.085-4 BB RENDA FIXA LP C/C 9265-7................................. 117,72
146.086-2 2.640,13
146.087-0 BB RENDA FIXA LP C/C 9262-2................................ 2.596,51
146.120-6 APLICACAO BCO BRASIL 1239-4............................. 2.702,80
146.121-4 APLICACAO BCO BRASIL 1206-8............................. 4.773,55
146.124-9 APLICACAO BCO DO BRASIL 1241-6....................... 5.123,65

soma do grupo............................................................................................ 21.058,36
147.004-3
147.007-8 22.000,00

22.000,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO........................................................................ 43.058,36

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE........................................................................................... 44.217,04
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 
180.003-5 IMOBILIZADO
180.004-3 COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO
180.007-8 MOVEIS E UTENSILIOS NF 004906 25/11/2011............... 1.299,00       
180.008-6 CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 24/11/2011.............. 529,20          
180.009-4 FOGAO GAS 33-P7 6B 3BD VH CENT S FOR. VE........... 1.430,00       
180.010-8 FREEZER HORTZ 08/12/2011........................................... 1.349,10       
180.011-6 TV PHILCO 29 29/11/2011................................................. 599,00          
180.013-2 CORTADOR DE GRAMA ELETRICO................................. 450,00          
180.018-3 MAQUINA DIGITAL OLYMPUS D-435............................... 799,00          
180.019-1 ROUPEIRO 6 VAOS /ARMARIO DE ACO.......................... 653,00          
180.020-5 CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS................................... 1.700,00       
180.022-1 VENTILADOR 30 CM ARNO ............................................. 3.838,00       
180.027-2 GELADEIRA COMERCIAL 400/2 4 PORTAS ORMIF........ 5.212,20       
180.035-3 COMPUTADORES E PERIFERICOS ................................ 14.347,00     
180.072-8 ATIVO IMOBILIZADO......................................................... 294,00          
180.073-6 MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E ACESSORIOS.... 1.696,40       
180.074-4 CAMERA DIGITAL S630 BLACK E CARREGADOR.......... 930,00          

soma do grupo............................................................................................ 35.125,90         
180.104-0 TERRENOS
180.129-5 TERRENO AV MANOEL C. RIBEIRO-ST CECILIA............ 16.965,57     

soma do grupo............................................................................................ 16.965,57         
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES
180.505-3 CONSTRUÇÃO QUABRA POLIESPORTIVA..................... 610.684,07   
180.506-1 MAQUETE........................................................................... 3.800,00       

soma do grupo............................................................................................ 614.484,07       
181.504-0 EQUIP.MAQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL
181.505-9 MAQUINA E EQUIPAMENTOS.......................................... 17.376,22     
181.506-7 COMPUTADORES E PERIFERICOS ................................ 10.267,97     
181.507-5 IMPRESSORA HP 890 C.................................................... 460,00          
181.508-3 PROCESSADOR AMD SEMPRON LE 1200 E ACESS..... 760,00          
181.509-1 IMPRESSORA HP.............................................................. 1.799,00       
181.510-5 APARELHOS ORTOPEDICOS E TERAPEUTICOS.......... 912,00          
181.511-3 RELOGIO DE PONTO XTM COMPACT PLUS.................. 1.910,51       
181.512-1 TACHO P/FRITURA ELETRICO 220 V MARCHESONI..... 325,00          
181.513-0 PENEIRA P/TACHO DOBRAVEL GDE MARCHASONI..... 25,00            
181.514-8 SERRA TICO GST 65 110 V BOSCH................................. 346,00          
181.515-6 IMPRESSORA HP 2050 NF 2177 30-12-2011................... 249,00          
181.516-4 MONITOR 20 LG LED NF 2177 30-12-2011...................... 369,00          
181.517-2 MOVEIS E UTENSILIOS NF 018707 27-12-2012.............. 1.892,00       
181.518-0 TO BALANCA PRIX LIGHT NF 2663 26-11-2012.............. 529,00          
181.519-9 LIB PUR PRESSÃO INOX NF 2662 26-11-2012................ 570,00          
181.520-2 INSTRUMENTOS MUSICAIS NF 34 07-12-2012............... 2.719,00       
181.521-0 GERADOR DE OZONIO MOD. Z NF 210 30/12/12....... 8.000,00       
181.522-9 EQUIP. PERMANENTE CUPOM FISCAL 0400117...... 5.023,60       
181.523-7 LAVA LOUCA BRASTEMP BLF08S 110 V PTA.......... 950,00          
181.524-5 488,00          
181.525-3 998,00          
181.526-1 928,00          
181.527-0 6.990,00       

REFRIGERADOR ELETROLUX AD 01/2014................
CARRINHO + KIT DE LAVAR - NF 172.......................

BANCO DO BRASIL C/C 10837-5..............................
BANCO SANTANDER C/C 13.000203-5......................

RECEITA INVESTCAP...............................................

VERBA FEDERAL ...................................................

TITULO DE CAPITALIZAÇÃO.....................................

RECEITA FEIRA DA FRATERNIDADE........................

RECEITA DE DOACAO.............................................
RECEITAS DIVERSAS...............................................

TOTAL DO DISPONÍVEL........................................................................................

BB RENDA FIXA LP C/C 9264-9.................................

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL

JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS
DESCONTOS OBTIDOS...........................................

soma do grupo.............................................................................................

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS................................
TV CEE LED LT ND 32 AG AD 01/2014......................

soma do grupo.............................................................................................

181.528-8 IMPRESSORA HP MULTILASER M225...................... 1.780,00       
soma do grupo............................................................................................ 65.667,30         

183.504-1 MÓVEIS. UTENSILIO E INSTALAÇÕES
183.505-0 INSTALAÇÃO...................................................................... 11.681,35     
183.506-8 MOVEIS E UTENSILIOS..................................................... 17.346,54     
183.507-6 INSTALAÇÕES DE PISCINA.............................................. 37.999,39     
183.508-4 UTENSILIOS HIDROGINASTICA....................................... 1.386,30       
183.509-2 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA................................... 15.751,50     
183.510-6 PROCESSADOR HIDROCINETICO MACHI HOKEN........ 415,00          
183.511-4 CADEIRA DE RODAS PARA PISCINA AQUACHAIR........ 1.439,10       
183.512-2 FILMADORA SONY DCRDVD 610-339949........................ 1.612,66       
183.513-0 ELEVADOR HIDRAULICO PARA PISCINA....................... 5.190,00       
183.514-9 CARRO P/INGREDIENTE 108L 73 INOX 304 TER........... 690,00          
183.515-7 MICROONDAS 31 L ELETRONIC MED41 110 V BC......... 349,00          
183.516-5 TACHO ELETRICO 50 CM DIAMETRO FIRE.................... 319,00          
183.517-3 LIQUIDIFICADOR IND 04 LTS INOX LUXO VITA.............. 339,00          
183.518-1 FREEZER VERTICAL IP CVU20 BRANCO CONSUL ....... 759,05          
183.519-0 REDE PARA ELEVADOR NF 4977 08-11-2012............ 1.054,24       
183.520-3 REF BRAST FF 2P NF 538581 07/03/2013................. 1.790,00       
183.521-1 FREEZER VERTICAL NF 268307 13/03/2013.............. 1.349,10       
183.522-0 FORNO MICROONDAS 30L NF 515466 22/05/13........ 559,95          
183.523-8 FREEZER 39 4L 2T NF 010769363 22/03/2013............ 1.599,00       
183.524-6 MESAS/ARMARIOS PLANEJADOS NF 251 25/03/13.. 8.854,68       
183.525-4 648,00          
183.526-2 GAVETAS/BALCAO PLANEJADOS NF 253 25/03/13.. 2.227,87       
183.527-0 BALCAO/PLANEJADOS NF 254 25/03/2013............... 717,45          
183.528-9 CRIS FOGAO INDL NF 3154 08/05/2013..................... 1.170,00       
183.529-7 CRIS FOGAO INDL 04 NF 3154 08/05/2013................ 800,00          
183.530-0 CRIS FORNO NF 3154 08/05/2013............................. 350,00          
183.531-9 CRIS FOGAO INDL 06 NF 3154 08/05/2013................. 680,00          
183.532-7 CRIS FORNO NF 3154 08/03/2013............................. 300,00          
183.533-5 VF BRFP FORNO GAS NF 3154 08/05/2013.............. 568,00          
183.534-3 ARMARIO ALTO 3 PRATELEIRAS MEDI170X75X40.... 1.170,00       
183.535-1 4 CRIS FOGAO INDL 01 NF 3154 08/05/2013.............. 1.520,00       
183.536-0 REFRIGERADOR CM 4P CONSERVEX RC-4............. 4.450,00       
183.537-8 BC PROCESSADOR DE ALIM. NF 3154 08/05/2013... 2.090,00       
183.538-6 SPO LIQUDIFICADOR IND NF 3154 08/05/2013.......... 580,00          
183.539-4 2 IB SELF SERV. TERMICO NF 3154 08/05/2013........ 1.780,00       
183.540-8 PORTA ACO NF 43 14/05/2013.................................. 515,00          
183.541-6 1.298,13       

soma do grupo............................................................................................ 131.349,31       
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES
187.505-1 VEÍCULOS.......................................................................... 38.793,94     
187.506-0 KOMBI................................................................................. 26.816,46     
187.507-8 FIAT PICK-UP 1.5 MPI ANO 97 MOD 98........................... 10.122,08     
187.509-4 VW/VOYAGE 1.0 NF 780326 27-04-2012.................... 29.559,62     

soma do grupo............................................................................................ 105.292,10       
TOTAL DO IMOBILIZADO...................................................................................................... 968.884,25         

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.................................................................................. 968.884,25       

TOTAL GERAL DO ATIVO .................................................................................................... 1.013.101,29      

PASSIVO
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE
240.003-0
240.004-9
240.033-2 45.719,38

45.719,38
45.719,38

244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 
244.005-9 SALARIO A PAGAR............................................................ 70.399,00     
244.006-7 13º SALARIO A PAGAR............................................. 789,88          
244.016-4 SALARIOS A PAGAR TELEMARKETING.......................... 5.795,00       

soma do grupo............................................................................................ 76.983,88         
245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTA
245.005-4 FÉRIAS A PAGAR.................................................... 1.482,68       

soma do grupo............................................................................... 1.482,68           
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
249.007-2 FGTS A RECOLHER ......................................................... 11.270,15     
249.010-2 INSS A RECOLHER ........................................................... 13.963,82     

soma do grupo............................................................................................ 25.233,97         
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS......................................................................... 103.700,53         

251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER 
252.012-5 5.436,82       
252.015-0 IRF S/SALARIO .................................................................. 244,48          
252.018-4 IRF S/13º SALARIO ........................................................... 265,29          

soma do grupo............................................................................................ 5.946,59           
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS............................................................................ 5.946,59             
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE...................................................................................... 155.366,50         

280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES
282.509-0 PATRIMÔNIO SOCIAL ...................................................... 131.385,05   

soma do grupo............................................................................................ 131.385,05       
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL ....................................................................................... 131.385,05         

288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS
288.020-2 SUPERÁVIT DE 2010......................................................... 936.712,52   
288.021-0 SUPERÁVIT DE 2011......................................................... 94.641,11     

soma do grupo............................................................................................ 1.031.353,63    
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS ........................................................................... 1.031.353,63      

288.203-5 (-) DÉFICITIS ACUMULADOS
288.204-3
288.222-1 (31.405,18)    
288.223-0 (-) DEFICIT DE 2013................................................. (152.309,16)  
288.224-8 (-) DEFICIT DE 2014................................................. (83.310,64)    
288.226-4 (-) DEFICIT DE 2015.....................................................  (37.978,91)

(305.003,89)      
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS .................................................................................. (305.003,89)       

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO..................................................................... 857.734,79       

TOTAL GERAL DO PASSIVO ............................................................................................... 1.013.101,29      

MESA COPA GR RUBI RET AD 01/2014....................

MOV.UTENSILIOS (ESTABILIZADOR)........................

CONTR.SINDICAL A RECOLHER...............................

(-) DÉFICITS ACUMULADOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
EMPRESTIMO BRADESCO OPER.CAGIRO 864237...
soma do grupo...............................................................................

(-) DEFICIT DE 2012.................................................

soma do grupo..............................................................................

TOTAL DE EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS....................................................

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO

Pindamonhangaba 28 de dezembro de 2016Tribuna do Norte 26


