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EXPEDIENTE
O Diário Oﬁcial Eletrônico do Município de Monte Alto é uma publicação da Prefeitura de Municipal de Monte Alto, conforme Decreto
nº 3596, de 27 de junho de 2017, que regulamenta a Lei nº 3308, de 30 de março de 2017. Assinado digitalmente conforme MP nº
2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser
encaminhada diretamente ao órgão emissor.
ACERVO
As edições estão disponíveis para consulta no endereço http://www.montealto.sp.gov.br/diario ou em suas versões impressas diariamente, na Central
de Atendimento ao Cidadão – CAC, localizada na Prefeitura Municipal de Monte Alto.
IMPRENSA OFICIAL
Redação: Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Sala 38 - Centro - Monte Alto - SP.
Tel.: (16) 3244-3113 - Ramal 3149 | E-mail: diariooﬁcial@montealto.sp.gov.br
Administrador: Raphael Surano Bertolli - Assessor de Imprensa
Recebimento de conteúdo para publicação até as 18 horas do dia anterior.
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PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO SA/DL Nº 121/2018
CONTRATO Nº 103/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monte Alto PROCESSO SA/DL Nº 121/2018 CONTRATADO:
Acsma Comercio Ltda ME VALOR: R$ 244.608,00 ASSINATURA: 26/10/2018 OBJETO: Aquisição de notebooks para a secretaria
de saúde VIGÊNCIA: 26/10/2019 MODALIDADE: Pregão nº 81/2018.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO SA/DL Nº 80/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 80/2018 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

ITEM DESCRIÇÃO
Caixa organizadora plástica branca com tampa, em material resistente a
baixas temperaturas (PEAD), capacidade 16,5 litros, com
11
aproximadamente as seguintes medidas: alt: 16cm, comp. 42,6cm e
largura: 34,6cm.
Garfo de mesa, todo em aço inox, medindo aproximadamente 192 mm,
23
espessura mínima de 1,6mm, sem decoração
Remo para uso em panelas e caldeirões; punho e remo injetadas em
polipropileno 100% virgem e atóico. Possui cabo de aproximadamente 80
cm, em aço 100% inox, próprio para cozinhas industriais, Pode ser
30
utilizada em temperaturas até 120ºC. Devendo estar de acordo com a
resolução nº105/99 - 19/05/1999 (ANVISA).

UNID

R$ UNIT

Unid

31,13

Unid

1,70

Unid

93,70

ASSINATURA: 26/10/2018 - VIGÊNCIA: 25/10/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 80/2018 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS
LTDA ME

ITEM DESCRIÇÃO
Armário para crescimento de pães. Fabricado com chapa de aço fino
número 26. Com capacidade para 20 assadeiras de 58cm de largura por
70 cm de comprimento, com rodízio com travas, sem as assadeiras.
1
Estrutura aço, e pintura epóxi branca ou cinza. Medidas aproximadas:
largura 110cm, altura 58cm, profundidade 200cm, e peso 70kg.
Assadeira de alumínio, medindo comprimento 35,0 x 21,0 largura, altura
2
mínima 4,0 cm e espessura mínima de 1,0 mm; sem alça; sem tampa.
Assadeira de alumínio, medindo comprimento 45,0 x 30,0 largura, altura
3
mínima 5,0 cm e espessura mínima de 1mm; sem alça; sem tampa.
Assadeira de alumínio, medindo comprimento 60,0 x 40,0 largura, altura
4
mínima 8,0 cm e espessura mínima de 1,0 mm; sem alça; sem tampa.
Balde de alumínio número 30, com capacidade para 10 litros, com alça.
5

UNID

R$ UNIT

Unid

1.070,00

Unid

26,50

Unid

41,00

Unid

93,00

Unid

43,80
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Caçarola hotel de alumínio batido grossa com tampa, capacidade
aproximada 30 litros, com duas alças de alumínio fundido com 3 rebites Unid
rebatidos cada cabo.
Caçarola hotel de alumínio batido grossa com tampa, capacidade
aproximada 40 litros, com duas alças de alumínio fundido com 3 rebites Unid
rebatidos cada cabo.
Caixa organizadora multi uso com tampa e travas, com aproximadamente:
06 lts, altura: 13,1cm, largura: 22,8cm, comprimento: 31,8cm. Plástico
Unid
transparente, com travas para melhor fechamento.
Caixa organizadora multi uso com tampa e travas, com aproximadamente:
11 lts, altura: 23,1cm, largura: 22,8cm, comprimento: 31,8cm. Plástico
Unid
transparente, com travas para melhor fechamento.
Caixa organizadora plástica branca com tampa, em material resistente a
baixas temperaturas (PEAD), capacidade 24,5 litros, com
Unid
aproximadamente as seguintes medidas: atl: 19,1cm, comp. 54,4cm e
largura: 33,8 cm.
Caixa térmica hot box, 30 lts , acompanhada de 1 cuba GN 1/1 x200 mm.
Dimensões externas aproximadas: 720x430x340mm. Material polietileno
linear atóxico aditivado com anti uv, cor incorporada a quente,
isolamento térmico: poliuretano. Tampa com encaixe perfeito e vedação Unid
em pvc flexível, travas em aço inox, na cor azul. Dimensões e geometria
para receber cubas em aço inox com tampa e alça aço inox retrátil. Em
conformidade com a norma EM-125711:1999
Caixa térmica hot box, 30 lts , acompanhada de 2 cubas GN 1/ 2 X200mm.
Dimensões externas aproximadas: 720x430x340mm. Material polietileno
linear atóxico aditivado com anti uv, cor incorporada a quente,
isolamento térmico: poliuretano. Tampa com encaixe perfeito e vedação Unid
em pvc flexível, travas em aço inox, na cor azul. Dimensões e geometria
para receber cubas em aço inox com tampa com tampa e alça aço inox
retrátil. Em conformidade com a norma EM-125711:1999
Caixa térmica hot box, 30 lts , acompanhada de 3 cubas - GN 1/3 X 200
mm. Dimensões externas aproximadas: 720x430x340mm. Material
polietileno linear atóxico aditivado com anti uv, cor incorporada a quente,
isolamento térmico: poliuretano. Tampa com encaixe perfeito e vedação
Unid
em pvc flexível, travas em aço inox, preferencialmente na cor laranja
(aceitando-se também na azul). Dimensões e geometria para receber
cubas em aço inox com tampa com tampa e alça aço inox retrátil. Em
conformidade com a norma EM-125711:1999
Canecão de alumínio, capacidade para 3,2 l, cabo baquelite, diâmetro 16
Unid
cm e altura 16cm, espessura mínima de 2 mm.
Carrinho , tipo tartaruga, para transporte de caixa hot box de 30 litros.
Facilita a movimentação das caixas térmicas, proporcionando maior
Unid
segurança, conforto e agilidade.
Colher; de mesa em aço inox ai si 430; medindo aproximadamente 190
Unid
mm; espessura mínima de 1,6mm; sem decoração.

87,60

160,00

13,30

21,60

42,50

810,00

770,14

795,77

31,65
420,00
2,00
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Faca de mesa; fio em aço ai si 420, medindo aproximadamente: corpo 212
mm, cabo 104mm, espessura mínima de 3,0mm, com cabo em aço inox, Unid
sem decoração.
Galão térmico, com torneira plástica, alça para transporte, tripé retrátil,
capacidade 06 lts, material polietileno de alta densidade. Medidas
Unid
aproximadas: comprimento 23,0, largura 22,0 e altura 27,0. Cores de
preferência: azul, vermelho ou preto.
Galão térmico, com torneira plástica, alça para transporte, tripé retrátil,
capacidade 09 lts, material polietileno de alta densidade. Medidas
Unid
aproximadas: comprimento 27,5, largura 27,5 e altura 35,5. Cores de
preferência: azul, vermelho ou preto.
Marmitas térmica plástica sem divisórias, 1 prato comum, com alça e
Unid
travas, capacidade aproximada de 1,5l. Cor azul.
Pallet em polietileno com superfície vazada; produzido em polietileno
linear pelo processo do rotomoldagem, podem ser empregados na
estocagem e manuseio dos mais diversos materiais. São leves,
extremamente resistentes, não possuem frestas que permitam o acúmulo
de resíduos, sua limpeza e higienização é muito simples, e 100%
Unid
reciclável, característica que o tornam compatível com as exigências das
normas sanitárias vigentes. Nas cores preto ou cinza escuro. Detalhes
técnicos 1000x1200x150mm, entrada por dois lados e pés formandos
colunas. Uso em solo e porta pallet. Peso aproximado 24kg. Capacidade
de carga estática no piso: 2.400 kg.
Pallet plástico ideal para câmara fria, ou refrigerada, produzido em
polietileno de alta densidade (PEAD), que suporte até -40ºC, pesando
aproximadamente 17kg, carga estática - 7.500kg, carga dinâmica 1.500kg/unidade. Medidas: 100cmx120cmx16,5cm. Com duas entradas
Unid
frente e traseira. 3 runners fixos, não necessita manutenção, lavável sem
risco de corrosão, resistente, ambientalmente correto - reciclável., cor
branca.
Panelas com tampa número 18, com capacidade para 02 litros, cabo de
Unid
baquelite.

2,34

82,50

85,00

20,90

82,50

342,00

41,00

ASSINATURA: 26/10/2018 - VIGÊNCIA: 25/10/2019
ATA Nº 194/2018 FONECEDORA: Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda PROCESSO SA/DL Nº 80/2018 VALOR: R$ 3.753,40
DATA: 26/10/2018 OBJETO: Registro de preços de utensílios domésticos para a Central de Alimentos VIGÊNCIA: 25/10/2019
MODALIDADE: Pregão n° 51/2018.
ATA Nº 195/2018 FONECEDORA: Comercial São Judas Utilidades Domésticas Ltda ME PROCESSO SA/DL Nº 80/2018 VALOR: R$
119.742,70 DATA: 26/10/2018 OBJETO: Registro de preços de utensílios domésticos para a Central de Alimentos VIGÊNCIA:
25/10/2019 MODALIDADE: Pregão n° 51/2018.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 9286 DE 25 DE OUTUBRO DE 2018
Dispõe sobre a autorização do afastamento do servidor, Eder Barilli de Arruda, do cargo efetivo de Cirurgião Dentista, de licença
por motivo de doença em pessoa da família e da outras providências.
João Paulo de Camargo Victorio Rodrigues
Prefeito Municipal
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