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EXPEDIENTE 

 

O Diário Oficial do Município de 

Sandovalina, veiculado exclusivamente na 

forma eletrônica, é uma publicação das 

entidades da Administração Direta e Indireta 

deste Município, sendo referidas entidades 

inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui 

publicado. 

 

 

ACERVO  

 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de 

Sandovalina poderão ser consultadas através 

da internet, por meio do seguinte endereço 

eletrônico: www.sandovalina.sp.gov.br, para 

realizar outras consultas sobre as publicações 

acesse:http://www.doesandovalina.com.br/pa

ginas/diario.php e realize a busca através dos 

filtros de pesquisa 

 

 

ENTIDADES 
  

Prefeitura Municipal de Sandovalina – SP 

CNPJ: 44.872.778/0001-66 

Avenida Prefeito João Borges Frias, 430  

Fone: 18 3277-1121 

 

Câmara Municipal de Sandovalina – SP 

CNPJ: 57.318.867/0001-07 

Avenida Cel. Izidoro Coimbra, 430  

Fone: 18 3277-1121 

 

 

 

http://www.sandovalina.sp.gov.br/
http://www.doesandovalina.com.br/paginas/diario.php
http://www.doesandovalina.com.br/paginas/diario.php
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EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 47/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SETORES 

ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA, EM ATÉ 12 (DOZE) MESES”. 
DETENTOR: SUPERMERCADO MAUSSON EIRELI, CNPJ 32.541.887/0001-11. 
VALOR: R$ 219.500,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS). 

Lote 01 e 02 

Item Qtde Descrição P. Unit. 

4 22.500 

Pão de leite produto preparado com adição de leite integral ou seu 
equivalente, contendo, mínimo 3% de sólidos totais; em condições técnicas 
e higiênico-sanitárias adequadas. Bem acondicionado, assado ao ponto 
com a casca de cor dourada brilhante e homogênea com miolo branco não 
podendo estar embatumados (aspecto de massa pesada) e nem 
apresentar características organolépticas anormais e não pode estar 
amassados ou achatados. Apresentar ficha técnica, assinada pelo 
responsável técnico. Acondicionado em embalagem de polietileno 
resistente e atóxico não podendo empilha-lo, contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de 
embalagem, peso líquido. 

R$ 0,40 

5 30.000 

Pão de presunto produto obtido pela cocção, em condições técnicas e 
higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha trigo, fermento 
biológico, sal, açúcar, margarina e recheado com presunto cozido podendo 
conter outros ingredientes, desde que declarados e aprovados pela 
ANVISA. Bem acondicionado, assado ao ponto com a casca de cor 
dourada brilhante e homogênea com miolo branco não podendo estar 
embatumados (aspecto de massa pesada) e nem apresentar 
características organolépticas anormais e não pode estar amassados ou 
achatados. Apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico. 
Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico não 
podendo empilha-lo contendo na embalagem a identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. 

R$ 0,70 

6 15.000 

Pão francês 50 gramas de boa qualidade, produto obtido pela cocção, em 
condições técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com 
farinha trigo, fermento biológico, sal, açúcar, margarina podendo conter 
outros ingredientes, desde que declarados e aprovados pela ANVISA. Bem 
acondicionado, assado ao ponto com a casca de cor dourada brilhante e 
homogênea com miolo branco não podendo estar embatumados (aspecto 
de massa pesada) e nem apresentar características organolépticas 
anormais e não pode estar amassados ou achatados. Apresentar ficha 
técnica, assinada pelo responsável técnico.  Acondicionado em embalagem 
de polietileno resistente e atóxico não podendo empilha-lo contendo na 
embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, data de embalagem, peso líquido. 

R$ 8,09 

7 12.000 

Pão tipo de cachorro quente pesando 50g cada unidade, preparado a partir 
de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e 
parasitas e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material 
estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico. 
Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. Validade mínima de 
05 (cinco) dias a contar no ato da entrega. 

R$ 0,40 

VIGÊNCIA: 12 MESES. 
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2021. 
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EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 50/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E PROVÁVEIS AQUISIÇÕES DE 8.800 (OITO MIL E OITOCENTOS) KITS DE 

ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

SANDOVALINA, NO PERÍODO DE ATÉ 31/12/2021. 
DETENTOR: VITORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 23.588.836/0001-54. 
VALOR: R$ 359.517,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS). 

Lote 1 “Exclusivo ME e EPP” 

LOTE 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 
Item Descrição Qtde  Valor 

 Uni.  

1. 

Arroz agulhinha, longo fino, polido, tipo 1, sem glúten, 
contendo no mínimo 90% de grão inteiros com no 
máximo de 14% de umidade e com valor nutricional na 
porção de 50g contendo no mínimo 37g de 
carboidratos, 4g de proteínas e o de gorduras totais. 
com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 
vezes a mais do peso antes da cocção, devendo 
também apresentar coloração branca, grãos íntegros e 
soltos após o cozimento. 

4.400  R$ 17,938  

2. 

Bolacha salgada integral, tipo cream cracker, deverá 
ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, 
não deve estar mal assadas ou com características 
organolépticas anormais deve apresentar sabor e cor 
característica, textura crocante. Isenta de proteínas do 
leite, lactose e ovo. Embalagem dupla face de 
polietileno atóxico, pacote com 400g, com a 
identificação do produto, rótulo com ingredientes e 
valor nutricional, peso, fabricante e prazo de validade 
mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. 

2.200 R$ 4,00 

3. 

Farinha de Mandioca Biju, torrada, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas; validade mínima de 07 meses a 
contar da data da entrega; acondicionado em plástico 
atóxico. Peso: embalagem contendo 1 kg 

2.200 R$ 7,491  

4. 

Farinha de Trigo especial, produto obtido a partir de 
cereal limpo, degerminado e sãos, isento de matéria 
prima terrosa e em perfeito estado de conservação. 
não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. com 
aspecto de pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprio. 
com uma extração máxima de 20% e com teor máximo 
de cinzas de 0,68%. com no mínimo de glúten seco de 
6% p/p – embalagem 10x1kg. 

2.200 R$ 2,85  
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5. 

Feijão carioca tipo 1, de primeira qualidade, constituído 
de no mínimo 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, 
na cor característica a variedade correspondente de 
tamanho e formatos naturais e maduros, limpos e 
secos, na composição centesimal de 22g de proteína, 
1,6g de lipídios, e 60,8g de carboidratos – embalagem 
1 kg 

2.200 R$ 6,70 

6. 

Fubá de Milho Simples: do grão de milho moído, de cor 
amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com 
ausência de umidade, fermentação e ranço, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em 
embalagem plástica transparente atóxica com 1 kg, 
devendo suas condições estarem de acordo com a nta-
34, decreto 12486. 

2.200 R$ 3,21  

7. 

Leite em pó integral acondicionado em embalagem 
aluminizada de 400g com prazo de validade no mínimo 
de 06 (seis) meses a contar da data de fabricação. 
(ingredientes: leite fluído integral, não contém glúten, 
umidade máxima de 3,5%. Informação nutricional no 
rótulo, inscrição no Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA.  

4.400 R$ 11,00  

8. 

Macarrão tipo parafuso deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitas e larvas, com no mínimo 
correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. as 
massas ao serem postas na água não deverão turvá-
las antes da cocção, não podendo estar fermentadas 
ou rançosas. na embalagem não poderá haver mistura 
de outros tipos de macarrão. com rendimento mínimo 
após o cozimento de 2 vezes a mais o peso antes da 
cocção. 

2.200 R$ 2,80  

9. 

Óleo de soja refinado tipo 1, e de detritos animais e 
vegetais com validade mínima de 12 meses. Preparado 
a partir de grãos de soja sãos e limpos, sem 
conservantes, livre de matérias terrosas, de parasitas 
que sofreu processo tecnológico adequado como 
degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação 
ou não de desodorização – embalagem pet 20 x 900 
ml. Rotulagem de acordo com a legislação vigente 
contendo todas as especificações do produto e registro 
em órgão competente. 

2.200 R$ 7,80  
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LOTE 1 “EXCLUSIVO ME E EPP” 

LOTE 3 - ALIMENTOS PERECÍVEIS - CARNES  

I
tem 

Descrição 
Q

tde 

V
alor 

U
nit. 

1
. 

Coxa e sobrecoxa a passarinho congelada com no 
max. 10% de gordura, limpa, apresentando cor 
branca ligeiramente rosada própria da espécie, sem 
escurecimento ou manchas esverdeadas ou 
pardacentas, livres de parasitas, com aspecto firme 
e próprio da espécie, não amolecido nem pegajoso, 
com aroma, textura e sabor característicos, 
armazenada em pacotes plásticos transparentes e 
atóxicos, limpo e resistente, não violado que 
garanta a integridade do produto. Validade de 12 
meses a contar da data de fabricação. informações 
obrigatórias na etiqueta do produto segundo a 
ANVISA quando se trata de produto de origem 
animal, são elas: -instruções de conservação 
(refrigeração ou congelamento), inclusive com faixa 
de temperatura pertinente; 
- carimbo oficial de registro e inspeção (federal, 
estadual ou municipal), do Ministério da Agricultura: 
“registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob 
nº____/____’’; - lista de ingredientes, mesmo 
quando o produto for ingrediente único, e 
composição do produto, ou seja, identificação do 
corte ou da peça; - conteúdo líquido, peso da 
embalagem; - identificação de origem (indústria 
brasileira), além do nome ou razão social e 
endereço do estabelecimento que produziu, 
beneficiou e embalou o produto; - identificação do 
lote e quando disponível, identificação individual do 
animal; - identificação da data de fabricação e prazo 
de validade; - informações nutricional e sobre ‘’não 
ou contém glúten’’. 

2
.200 

R
$ 8,90 

2
. 

Musculo bovino moído, sem osso congelado – 
carne bovina congelado de primeira qualidade, 
isenta de ossos, com pouca gordura e nervos e sem 
pelancas, isentas de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto que sejam improprias para o 
consumo e que alterem suas características 
naturais. o corte deve estar de acordo com os 
padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão 
atingindo partes não cotadas. armazenado em 
embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou 
em pacotes plásticos transparentes e atóxicos, 
limpo e resistente, não violado que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. 
pacotes de 1 kg. com etiqueta interna de 

2
.200 

R
$ 25,19 
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identificação, com vedação termos soldada. com 
validade de 12 meses a contar da data de 
fabricação. informações obrigatórias na etiqueta do 
produto segundo a ANVISA quando se trata de 
produto de origem animal, são elas:  
-instruções de conservação (refrigeração ou 
congelamento), inclusive com faixa de temperatura 
pertinente; 
- carimbo oficial de registro e inspeção (federal, 
estadual ou municipal), do ministério da agricultura: 
“registro no ministério da agricultura SIF/DIPOA sob 
nº____/____’’; 
- lista de ingredientes, mesmo quando o produto for 
ingrediente único, e composição do produto, ou 
seja, identificação do corte ou da peça; 
- conteúdo líquido, peso da embalagem; 
- identificação de origem (indústria brasileira), além 
do nome ou razão social e endereço do 
estabelecimento que produziu, beneficiou e 
embalou o produto; 
- identificação do lote e quando disponível, 
identificação individual do animal; 
- identificação da data de fabricação e prazo de 
validade; 
- informações nutricional e sobre ‘’não ou contém 
glúten’’ 

3
. 

Acém, em cubos médios, sem osso, congelado – 
carne bovina congelado de primeira qualidade, 
isenta de ossos, com pouca gordura e nervos e sem 
pelancas, isentas de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto que sejam improprias para o 
consumo e que alterem suas características 
naturais. o corte deve estar de acordo com os 
padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão 
atingindo partes não cotadas. Armazenado em 
embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou 
em pacotes plásticos transparentes e atóxicos, 
limpo e resistente, não violado que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. 
pacotes de 1 kg. com etiqueta interna de 
identificação, com vedação termossoldada. com 
validade de 12 meses a contar da data de 
fabricação. informações obrigatórias na etiqueta do 
produto segundo a ANVISA quando se trata de 
produto de origem animal, são elas:  
-instruções de conservação (refrigeração ou 
congelamento), inclusive com faixa de temperatura 
pertinente; 
- carimbo oficial de registro e inspeção (federal, 
estadual ou municipal), do Ministério da Agricultura: 
“Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA 

2
.200 

R
$ 25,1 
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sob nº____/____’’; 
- lista de ingredientes, mesmo quando o produto for 
ingrediente único, e composição do produto, ou 
seja, identificação do corte ou da peça; 
- conteúdo líquido, peso da embalagem; 
- identificação de origem (indústria brasileira), além 
do nome ou razão social e endereço do 
estabelecimento que produziu, beneficiou e 
embalou o produto; 
- identificação do lote e quando disponível, 
identificação individual do animal; 
- identificação da data de fabricação e prazo de 
validade; 

- informações 
nutricional e sobre ‘’não ou contém glúten’’ 

4
. 

Coxinha da asa de frango congelada limpa, 
apresentando cor branca ligeiramente rosada 
própria da espécie, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas ou pardacentas, livres de parasitas, 
com aspecto firme e próprio da espécie, não 
amolecido nem pegajoso, com aroma, textura e 
sabor característicos, armazenada em pacotes 
plásticos transparentes e atóxicos, limpo e 
resistente, não violado que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo. validade de 12 
meses a contar da data de fabricação. a ave deve 
ser abatida em estabelecimento sob inspeção 
oficial, com idade máxima de 8 (oito) semanas, com 
ausência de penas e penugens.  
informações obrigatórias na etiqueta do produto 
segundo a ANVISA quando se trata de produto de 
origem animal, são elas:  
-instruções de conservação (refrigeração ou 
congelamento), inclusive com faixa de temperatura 
pertinente; 
- carimbo oficial de registro e inspeção (federal, 
estadual ou municipal), do Ministério da Agricultura: 
“Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA 
sob nº____/____’’; 
- lista de ingredientes, mesmo quando o produto for 
ingrediente único, e composição do produto, ou 
seja, identificação do corte ou da peça; 
- conteúdo líquido, peso da embalagem; 
- identificação de origem (indústria brasileira), além 
do nome ou razão social e endereço do 
estabelecimento que produziu, beneficiou e 
embalou o produto; 
- identificação do lote e quando disponível, 
identificação individual do animal; 
- identificação da data de fabricação e prazo de 
validade; 

2
.200 

R
$ 11,50 
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- informações nutricional e sobre ‘’não ou contém 
glúten’’. 

 

VIGÊNCIA: 31/12/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 18/06/2021. 
 

 

EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 49/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

14/2021 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E PROVÁVEIS AQUISIÇÕES DE 8.800 (OITO MIL E 

OITOCENTOS) KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS 

NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA, NO PERÍODO DE ATÉ 31/12/2021. 
DETENTOR: CRUZ E PONTES LTDA, CNPJ Nº 05.359.854/0001-82. 
VALOR: R$ 642.642,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS). 

Lote 1  e lote 02 

LOTE 2 - ALIMENTOS PERECÍVEIS – LATICÍNIO 
Item Descrição Qtde  Valor  

Uni.   

     1.        
  

Leite pasteurizado padronizado, homogeneizado, gordura 
3% - com boa qualidade sem a presença de germes 
patogênicos, matéria terrosa ou parasitas; com cheiro e 
sabor característicos. 
envasado em embalagem de saco de polietileno de baixa 
densidade. Informações obrigatórias na etiqueta do 
produto segundo a ANVISA quando se trata de produto de 
origem animal, são elas:  
-instruções de conservação (refrigeração ou 
congelamento), inclusive com faixa de temperatura 
pertinente; 
- carimbo oficial de registro e inspeção (federal, estadual 
ou municipal), do ministério da agricultura: “registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº____/____’’; 
- lista de ingredientes, mesmo quando o produto for 
ingrediente único, e composição do produto, ou seja, 
identificação do corte ou da peça; 
- conteúdo líquido, peso da embalagem; 
- identificação de origem (indústria brasileira), além do 
nome ou razão social e endereço do estabelecimento que 
produziu, beneficiou e embalou o produto; 
- identificação do lote e quando disponível, identificação 
individual do animal; 
- identificação da data de fabricação e prazo de validade; 
- informações nutricional e sobre ‘’não ou contém glúten’’. 

19.800  R$ 3,15  
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     2.        
  

bebida láctea fermentada, sabor salada de fruta, 
reembalada em embalagem resistente para transporte. 
validade mínima de 30 dias. registro no ministério da 
agricultura e alvará de licença sanitária. Informações 
obrigatórias na etiqueta do produto segundo a ANVISA 
quando se trata de produto de origem animal, são elas: -
instruções de conservação (refrigeração ou 
congelamento), inclusive com faixa de temperatura 
pertinente; - carimbo oficial de registro e inspeção (federal, 
estadual ou municipal), do Ministério da Agricultura: 
“Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob 
nº____/____’’; - lista de ingredientes, mesmo quando o 
produto for ingrediente único, e composição do produto, 
ou seja, identificação do corte ou da peça; - conteúdo 
líquido, peso da embalagem; - identificação de origem 
(indústria brasileira), além do nome ou razão social e 
endereço do estabelecimento que produziu, beneficiou e 
embalou o produto; - identificação do lote e quando 
disponível, identificação individual do animal; - 
identificação da data de fabricação e prazo de validade; - 
informações nutricional e sobre ‘’não ou contém glúten’’ 

6.600  R$ 2,99  

     3.        
  

manteiga características técnicas: ingredientes: gordura 
láctea e sal. valor calórico 730 kcal/100g (tolerância +/- 
5%). Informações obrigatórias na etiqueta do produto 
segundo a Anvisa quando se trata de produto de origem 
animal, são elas:  
-instruções de conservação (refrigeração ou 
congelamento), inclusive com faixa de temperatura 
pertinente; 
- carimbo oficial de registro e inspeção (federal, estadual 
ou municipal), do Ministério da Agricultura: “Registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº____/____’’; 
- lista de ingredientes, mesmo quando o produto for 
ingrediente único, e composição do produto, ou seja, 
identificação do corte ou da peça; 
- conteúdo líquido, peso da embalagem; 
- identificação de origem (indústria brasileira), além do 
nome ou razão social e endereço do estabelecimento que 
produziu, beneficiou e embalou o produto; 
- identificação do lote e quando disponível, identificação 
individual do animal; 
- identificação da data de fabricação e prazo de validade; 
- informações nutricional e sobre ‘’não ou contém glúten’’. 

6.600  R$ 7,54  

 
 

Lote 1 “Ampla Disputa” 

LOTE 3 - ALIMENTOS PERECÍVEIS - CARNES  

Item Descrição Qtde  Valor Unit.  
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     1.          

Coxa e sobrecoxa 
a passarinho congelada com no max. 10% de gordura, 
limpa, apresentando cor branca ligeiramente rosada 
própria da espécie, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas ou pardacentas, livres de parasitas, com 
aspecto firme e próprio da espécie, não amolecido nem 
pegajoso, com aroma, textura e sabor característicos, 
armazenada em pacotes plásticos transparentes e 
atóxicos, limpo e resistente, não violado que garanta a 
integridade do produto. Validade de 12 meses a contar 
da data de fabricação. informações obrigatórias na 
etiqueta do produto segundo a ANVISA quando se trata 
de produto de origem animal, são elas: -instruções de 
conservação (refrigeração ou congelamento), inclusive 
com faixa de temperatura pertinente; 
- carimbo oficial de registro e inspeção (federal, estadual 
ou municipal), do Ministério da Agricultura: “registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº____/____’’; - 
lista de ingredientes, mesmo quando o produto for 
ingrediente único, e composição do produto, ou seja, 
identificação do corte ou da peça; - conteúdo líquido, 
peso da embalagem; - identificação de origem (indústria 
brasileira), além do nome ou razão social e endereço do 
estabelecimento que produziu, beneficiou e embalou o 
produto; - identificação do lote e quando disponível, 
identificação individual do animal; - identificação da data 
de fabricação e prazo de validade; - informações 
nutricional e sobre ‘’não ou contém glúten’’. 

6.600  R$ 9,90  

     2.          

Musculo bovino moído, sem osso congelado – carne 
bovina congelado de primeira qualidade, isenta de 
ossos, com pouca gordura e nervos e sem pelancas, 
isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto 
que sejam improprias para o consumo e que alterem 
suas características naturais. o corte deve estar de 
acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama 
sem extensão atingindo partes não cotadas. 
armazenado em embalagem a vácuo em filme PVC 
transparente ou em pacotes plásticos transparentes e 
atóxicos, limpo e resistente, não violado que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. 
pacotes de 1 kg. com etiqueta interna de identificação, 
com vedação termos soldada. com validade de 12 
meses a contar da data de fabricação. informações 
obrigatórias na etiqueta do produto segundo a ANVISA 
quando se trata de produto de origem animal, são elas:  
-instruções de conservação (refrigeração ou 
congelamento), inclusive com faixa de temperatura 
pertinente; 
- carimbo oficial de registro e inspeção (federal, estadual 
ou municipal), do ministério da agricultura: “registro no 
ministério da agricultura SIF/DIPOA sob nº____/____’’; 
- lista de ingredientes, mesmo quando o produto for 
ingrediente único, e composição do produto, ou seja, 
identificação do corte ou da peça; 
- conteúdo líquido, peso da embalagem; 
- identificação de origem (indústria brasileira), além do 

6.600  R$ 23,89  



 

DIÁRIO OFICIAL 
ELETRÔNICO 

MUNICÍPIO DE SANDOVALINA – SP  
 

Conforme Lei Municipal nº 1.242/2019, de 10 de setembro de 2019 
 

Terça-feira, 06 de julho de 2021     
 

ANO II – Edição 205                         Documento assinado digitalmente em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 

 

 

//////////////////////////////// DOCUMENTO POSTADO EM 06/07/2021, ÀS 15h HORÁRIO DE BRASÍLIA 
 

 

P
Á

G
IN

A
   

 1
1

 

nome ou razão social e endereço do estabelecimento 
que produziu, beneficiou e embalou o produto; 
- identificação do lote e quando disponível, identificação 
individual do animal; 
- identificação da data de fabricação e prazo de 
validade; 
- informações nutricional e sobre ‘’não ou contém glúten’’ 

     3.          

Acém, em cubos médios, sem osso, congelado – carne 
bovina congelado de primeira qualidade, isenta de 
ossos, com pouca gordura e nervos e sem pelancas, 
isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto 
que sejam improprias para o consumo e que alterem 
suas características naturais. o corte deve estar de 
acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama 
sem extensão atingindo partes não cotadas. 
Armazenado em embalagem a vácuo em filme PVC 
transparente ou em pacotes plásticos transparentes e 
atóxicos, limpo e resistente, não violado que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. 
pacotes de 1 kg. com etiqueta interna de identificação, 
com vedação termossoldada. com validade de 12 meses 
a contar da data de fabricação. informações obrigatórias 
na etiqueta do produto segundo a ANVISA quando se 
trata de produto de origem animal, são elas:  
-instruções de conservação (refrigeração ou 
congelamento), inclusive com faixa de temperatura 
pertinente; 
- carimbo oficial de registro e inspeção (federal, estadual 
ou municipal), do Ministério da Agricultura: “Registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº____/____’’; 
- lista de ingredientes, mesmo quando o produto for 
ingrediente único, e composição do produto, ou seja, 
identificação do corte ou da peça; 
- conteúdo líquido, peso da embalagem; 
- identificação de origem (indústria brasileira), além do 
nome ou razão social e endereço do estabelecimento 
que produziu, beneficiou e embalou o produto; 
- identificação do lote e quando disponível, identificação 
individual do animal; 
- identificação da data de fabricação e prazo de 
validade; 
- informações nutricional e sobre ‘’não ou contém glúten’’ 

6.600  R$ 24,90  

     4.          

Coxinha da asa de frango congelada limpa, 
apresentando cor branca ligeiramente rosada própria da 
espécie, sem escurecimento ou manchas esverdeadas 
ou pardacentas, livres de parasitas, com aspecto firme e 
próprio da espécie, não amolecido nem pegajoso, com 
aroma, textura e sabor característicos, armazenada em 
pacotes plásticos transparentes e atóxicos, limpo e 
resistente, não violado que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo. validade de 12 
meses a contar da data de fabricação. a ave deve ser 
abatida em estabelecimento sob inspeção oficial, com 
idade máxima de 8 (oito) semanas, com ausência de 

6.600  R$ 11,99  
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penas e penugens.  
informações obrigatórias na etiqueta do produto 
segundo a ANVISA quando se trata de produto de 
origem animal, são elas:  
-instruções de conservação (refrigeração ou 
congelamento), inclusive com faixa de temperatura 
pertinente; 
- carimbo oficial de registro e inspeção (federal, estadual 
ou municipal), do Ministério da Agricultura: “Registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº____/____’’; 
- lista de ingredientes, mesmo quando o produto for 
ingrediente único, e composição do produto, ou seja, 
identificação do corte ou da peça; 
- conteúdo líquido, peso da embalagem; 
- identificação de origem (indústria brasileira), além do 
nome ou razão social e endereço do estabelecimento 
que produziu, beneficiou e embalou o produto; 
- identificação do lote e quando disponível, identificação 
individual do animal; 
- identificação da data de fabricação e prazo de 
validade; 
- informações nutricional e sobre ‘’não ou contém 
glúten’’. 

VIGÊNCIA: 31/12/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 18/06/2021. 
 

 

 
 

EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 46/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

15/2021 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SETORES 

ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA, EM ATÉ 12 (DOZE) MESES”. 
DETENTOR: PANIFICADORA KI-DELICIA DE ESTRELA DO NORTE LTDA ME – EPP, CNPJ nº 
55.284.020/0001-23. 
VALOR: R$ 134.650,00 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) 

Lotes 01 e 02 

Item Qtde Descrição P. Unit. 

1 30.000 

Fatias húngaras com recheio de coco de boa qualidade, 
pesando 30 a 40g, produto obtido pela cocção, em condições 
técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com 
farinha trigo, fermento biológico, sal, açúcar, margarina podendo 
conter outros ingredientes, desde que declarados e aprovados 
pela ANVISA. Bem acondicionado, assado ao ponto com a 
casca de cor dourada brilhante e homogênea com miolo branco 
não podendo estar embatumados (aspecto de massa pesada) e 
nem apresentar características organolépticas anormais e não 
pode estar amassados ou achatados. Apresentar ficha técnica, 
assinada pelo responsável técnico.  Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente e atóxico não podendo 
empilha-lo contendo na embalagem a identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, 
peso líquido. 

R$      1,13 
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2 30.000 

Pão de coco, pão doce peso de 50g cada unidade, com calda e 
coco ralado, preparado a partir de matérias-primas sãs, de 
primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em 
perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado 
ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes 
de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, 
sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente e atóxico não podendo 
empilha-lo contendo na embalagem a identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, 
peso líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato 
da entrega. Apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável 
técnico. 

R$      0,85 

3 2.250 

Pão de hambúrguer, com 400g, sem gergelim.  Deve apresentar 
condições técnicas e higiênico-sanitárias adequadas. Bem 
acondicionado, assado ao ponto com a casca de cor dourada 
brilhante e homogênea com miolo branco não podendo estar 
embatumados (aspecto de massa pesada) e nem apresentar 
características organolépticas anormais e não pode estar 
amassados ou achatados. Apresentar ficha técnica, assinada 
pelo responsável técnico. Acondicionado em embalagem de 
polietileno resistente e atóxico não podendo empilha-lo, 
contendo na embalagem a identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. 

R$      1,40 

VIGÊNCIA: 12 MESES. 
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2021. 
 

 

 
 

EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 48/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

14/2021 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E PROVÁVEIS AQUISIÇÕES DE 8.800 (OITO MIL E 

OITOCENTOS) KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS 

NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA, NO PERÍODO DE ATÉ 31/12/2021. 
DETENTOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 08.528.442/0001-17. 
VALOR: R$ 571.098,00 (QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS). 

Lote 1 “Ampla Disputa” 

LOTE 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 

Item Descrição Qtde Valor 
Uni. 

1. 

Arroz agulhinha, longo fino, polido, tipo 1, sem 
glúten, contendo no mínimo 90% de grão inteiros 
com no máximo de 14% de umidade e com valor 
nutricional na porção de 50g contendo no mínimo 
37g de carboidratos, 4g de proteínas e o de 
gorduras totais. com rendimento após o cozimento 
de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da 
cocção, devendo também apresentar coloração 
branca, grãos íntegros e soltos após o cozimento. 

13.200 R$ 16,85 
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2. 

Bolacha salgada integral, tipo cream cracker, deverá 
ser fabricada a partir de matérias primas sãs e 
limpas, não deve estar mal assadas ou com 
características organolépticas anormais deve 
apresentar sabor e cor característica, textura 
crocante. Isenta de proteínas do leite, lactose e ovo. 
Embalagem dupla face de polietileno atóxico, 
pacote com 400g, com a identificação do produto, 
rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, 
fabricante e prazo de validade mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

6.600 R$ 4,74 

3. 

Farinha de Mandioca Biju, torrada, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 07 
meses a contar da data da entrega; acondicionado 
em plástico atóxico. Peso: embalagem contendo 1 
kg 

6.600 R$ 6,74 

4. 

Farinha de Trigo especial, produto obtido a partir de 
cereal limpo, degerminado e sãos, isento de matéria 
prima terrosa e em perfeito estado de conservação. 
não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. 
com aspecto de pó fino, cor branca, cheiro e sabor 
próprio. com uma extração máxima de 20% e com 
teor máximo de cinzas de 0,68%. com no mínimo de 
glúten seco de 6% p/p – embalagem 10x1kg. 

6.600 R$ 2,63 

5. 

Feijão carioca tipo 1, de primeira qualidade, 
constituído de no mínimo 90% a 98% de grãos 
inteiros e íntegros, na cor característica a variedade 
correspondente de tamanho e formatos naturais e 
maduros, limpos e secos, na composição 
centesimal de 22g de proteína, 1,6g de lipídios, e 
60,8g de carboidratos – embalagem 1 kg 

6.600 R$ 6,32 

6. 

Fubá de Milho Simples: do grão de milho moído, de 
cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de umidade, fermentação e 
ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionado em embalagem plástica transparente 
atóxica com 1 kg, devendo suas condições estarem 
de acordo com a nta-34, decreto 12486. 

6.600 R$ 3,37 

7. 

Leite em pó integral acondicionado em embalagem 
aluminizada de 400g com prazo de validade no 
mínimo de 06 (seis) meses a contar da data de 
fabricação. (ingredientes: leite fluído integral, não 
contém glúten, umidade máxima de 3,5%. 
Informação nutricional no rótulo, inscrição no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. 

13.200 R$ 9,48 
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8. 

Macarrão tipo parafuso deverá ser fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitas e larvas, com no 
mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por 
quilo. as massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. na embalagem não 
poderá haver mistura de outros tipos de macarrão. 
com rendimento mínimo após o cozimento de 2 
vezes a mais o peso antes da cocção. 

6.600 R$ 1,80 

9. 

Óleo de soja refinado tipo 1, e de detritos animais e 
vegetais com validade mínima de 12 meses. 
preparado a partir de grãos de soja sãos e limpos, 
sem conservantes, livre de matérias terrosas, de 
parasitas que sofreu processo tecnológico 
adequado como degomagem, neutralização, 
clarificação, frigorificação ou não de desodorização 
– embalagem pet 20 x 900 ml. rotulagem de acordo 
com a legislação vigente contendo todas as 
especificações do produto e registro em órgão 
competente. 

6.600 R$ 8,27 

VIGÊNCIA: 31/12/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 18/06/2021. 
 

 

 

EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 51/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

14/2021 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E PROVÁVEIS AQUISIÇÕES DE 8.800 (OITO MIL E 

OITOCENTOS) KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS 

NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA, NO PERÍODO DE ATÉ 31/12/2021. 
DETENTOR: SUPERMERCADO MAUSSON EIRELI, CNPJ nº 32.541.887/0001-11. 
VALOR: R$ 204.500,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS). 

LOTE 01 E 02 

LOTE 4 – FRUTAS E LEGUMES 

Item Descrição Qtde Valor 
Uni. 

     

1.        
  

Laranja Pera de primeira, in natura, apresentando 
grau de maturação adequado a manipulação, 
transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas 
e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica 
oriunda de manuseio ou transporte. Acondicionada 
em embalagem de 1Kg 

6.600  R$ 1,99  

     

2.        
  

Maçã com grau de maturação médio com polpa 
intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes, 
sem rachaduras ou cortes na casca. Acondicionado 
em embalagem de 1Kg 

6.600  R$ 5,69  
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3.        
  

Cenoura especial de primeira, sem lesões de origem 
física ou mecânica sem rachaduras e cortes com 
tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúda. 
Acondicionada em embalagem de 1Kg 

6.600  R$ 2,79  

     

4.        
  

Batata Doce lavada lisa de primeira compacta e firme 
sem lesões de origem física ou mecânica, com 
tamanho uniforme devendo ser graúda. Acondiciona 
em embalagem de 1Kg 

6.600  R$ 1,99  

     

5.        
  

Batata inglesa, de boa qualidade, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes e tamanho uniforme, ternos sem 
corpos estranhos ou terra aderida à superfície de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Deve ser 
entregue em caixa plástica vazada higienizada, a 
caixa deve estar protegida com plástico. 

6.600  R$ 4,49  

 
 

LOTE 01 E 02 

LOTE 5 – PADARIA 

Item Descrição Qtde Valor Uni. 

     

1.          

Pão tipo bisnaguinha, formulado a base de farinha 
enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento, sal, 
açúcar, manteiga, leite, ovo. Livre de gordura trans. 
Deverá ter informações como contém glúten, 
alérgicos contém derivados de trigo, soja, leite e 
ovo. 

6.600  R$ 3,99  

     

2.          

Pão de forma fatiado verticalmente, contendo cada 
fatia aproximadamente 25g, com aproximadamente 
20 fatias, isento de gordura trans, acondicionado em 
pacotes de 400g 

6.600  R$ 4,49  

VIGÊNCIA: 31/12/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 18/06/2021. 
 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA, 

doravante denominada ÓRGÃO LICITANTE, 

torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que se acha aberta a presente licitação 

na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021, 

do tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, 

objetivando a Contratação de Empresa 

Especializada para a Execução da Obra de 

Implantação de Sistema de Drenagem Urbana – 

Galeria de Águas Pluviais, Etapa-I da Bacia 

Hidrográfica 2, localizada na Rua Gercino Moura 

de Oliveira e na Avenida Prefeito João Borges 

Frias, no Residencial Manacá e no Bairro Vila 

Nova, conforme o Edital e seus anexos, que será 

realizada no dia 22/07/2021 a partir das 9hs00. O 

Edital em seu inteiro teor poderá ser retirado pelos 

interessados diretamente no prédio do Paço 

Municipal na Av. João Borges Frias, 435 Centro de 

segunda a sexta-feira no horário das 8hs00 às 

13hs00, ou ainda site www.sandovalina.sp.gov.br e 

http://www.sandovalina.sp.gov.br/
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também através de solicitação enviada para o e-

mail: sandovalina.licitacao@gmail.com. 

 

Paço Municipal de Sandovalina – SP, 02 de julho 

de 2021. 

 

 

FRANCISCO MENDES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA, 

doravante denominada ÓRGÃO LICITANTE, 

torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que se acha aberta a presente licitação 

na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021, 

do tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, 

objetivando a Contratação de Empresa 

Especializada para a Execução da Obra de 

Revitalização e Reforma da Orla do Município de 

Sandovalina, em Atendimento ao Termo de 

Convênio SICONV Contrato de Repasse Nº 

887380/2019 – Operação Nº 1063922-77, conforme 

Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, 

Cronograma Físico Financeiro, Memória de 

Cálculo, conforme o Edital e seus anexos, que será 

realizada no dia 23/07/2021 a partir das 9hs00. O 

Edital em seu inteiro teor poderá ser retirado pelos 

interessados diretamente no prédio do Paço 

Municipal na Av. João Borges Frias, 435 Centro de 

segunda a sexta-feira no horário das 8hs00 às 

13hs00, ou ainda site www.sandovalina.sp.gov.br e 

também através de solicitação enviada para o e-

mail: sandovalina.licitacao@gmail.com. 

 

Paço Municipal de Sandovalina – SP, 06 de julho 

de 2021. 

 

 

FRANCISCO MENDES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE SANDOVALINA, torna público para 

conhecimento dos interessados pessoas físicas e 

jurídicas, que fará realizar licitação na modalidade 

LEILÃO, do tipo maior lance, objetivando a venda 

de veículos, sucatas, máquinas e inservíveis de 

propriedade da prefeitura do município de 

Sandovalina, no estado em que se encontram, cuja 

relação, descrição e quantitativos encontram-se no 

edital disponibilizado na Prefeitura Municipal, a 

partir do dia 08 de julho de 2021 e no site do 

Leiloeiro Oficial (www.sumareleiloes.com.br). Este 

certame foi processado e julgado em conformidade 

com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais normas complementares e disposições deste 

instrumento. A sessão pública será realizada dia 

27/07/2021 até às 15hs00 na modalidade “on line”, 

através da internet, pelo leiloeiro oficial JOSE 

LUÍS TEIXEIRA QUENCA, devidamente 

matriculado na Junta Comercial do Estado de São 

Paulo sob nº 1074, através do site 

www.sumareleiloes.com.br devendo os interessados 

cadastrarem-se no referido site com antecedência de 

2 (dois) dias da realização do certame. Os 

interessados poderão visitar os veículos e bens do 

dia 19 a 26 de julho de 2021, das 8hs00 às 16hs00. 

Município de Sandovalina – SP, 06 de julho de 

2021. Francisco Mendes da Silva – Prefeito 

Municipal 

 

 

 

 

DECRETO Nº052/2021 

De 05 de Julho de 2021. 

 

“Dispõe sobre:- Disciplina medidas e ajustes 

quanto á classificação do Município do Plano 

São Paulo, e dá outras proviências”. 

 

FRANCISCO MENDES DA SILVA, Prefeito 

Municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, 

usando de suas atribuições legais, e; 

 

CONSIDERANDO o Plano São Paulo, instituido 

pelo Decreto Estadual nº 64.994 de 28 de maio de 

2020, que estabelece a retomada consciente e 

faseada da economia do estado; 

 

CONSIDERANDO, as novas medidas impostas 

pelo Governo de São Paulo, através do Plano São 

Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 65.839, 

de 30/06/2021; 

 

mailto:sandovalina.licitacao@gmail.com
http://www.sandovalina.sp.gov.br/
mailto:sandovalina.licitacao@gmail.com
http://www.sumareleiloes.com.br/
http://www.sumareleiloes.com.br/
http://www.sumareleiloes.com.br/
http://www.sumareleiloes.com.br/
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CONSIDERANDO a recomendação do Ministério 

Público do Estado de São Paulo encaminhada a esta 

Prefeitura visando o imediato retorno das aulas 

presenciais; 

 

CONSIDERANDO as decisões judiciais 

ratificadas pelo E. Tribunal de Justiça do Estado no 

tocante ao retorno às atividades de todos os 

servidores que se encontram afastados em 

decorrência de morbidades; 

 

CONSIDERANDO que dentro do plano de 

vacinação, todos os cidadãos que pertencem ao 

grupo de risco foram antecipados a sua vacinação; 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - Aplica-se ao município de Sandovalina 

o disposto no Plano São Paulo com a classificação 

do Estado, da seguinte forma: 

I – Atividades comerciais em geral: funcionamento 

permitido das 6:00 às 20:00 horas; 

II – Restaurantes e similares e bares: Apenas 

serviço de entrega e retirada no local, somente até 

as 21 horas. Atendimento apenas delivery, ficando 

proibido o consumo no local.  

III – Salões de beleza e barbearias: atendimento 

presencial entre 06:00 e 21:00 horas; 

IV – Academia de esporte: atendimento presencial, 

entre as 6:00 e 21:00 horas. 

V – Atividades Religiosas:- funcionamento 

permitido de forma individual ou coletiva 

respeitando sempre os protocolos sanitários. 

Parágrafo Único: A capacidade de ocupação fica 

restringida a 40% (quarenta por cento), 

obedecendo-se aos protocolos sanitários, 

observando-se os protocolos sanitários de 

biossegurança. 

 

Artigo 2º - Fica autorizado o retorno presencial das 

aulas da Rede Municipal e Estadual no âmbito do 

município, observando o protocolo sanitário e o 

limite de presença estabelecido no Plano São Paulo, 

bem como o calendário escolar das redes Municipal 

e Estadual. 

 

Artigo 3º - Fica determinado o imediato retorno as 

atividades presenciais de todos os servidores que se 

encontram afastados e em trabalho remoto, 

decorrente do Decreto nº 017/2020.  

 

Artigo 4º - Fica estendida até o dia 15 de Julho de 

2021, as medidas de quarentena e os demais termos 

e condições estabelecidos pelo Decreto 

65.839/2021 de 30 de Junho de 2021. 

 

Artigo 4º - Fica mantido o toque de recolher no 

municipio de Sandovalina, das 21:00 até as 05:00 

do dia seguinte. 

 

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Sandovalina, em 05 de 

Julho de 2021. 

 

 

FRANCISCO MENDES DA SILVA  

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Publicada e registrada nesta Secretaria 

Administrativa na data supra e afixado em local de 

costume. 

 

ROSINEI ROCHA ARAUJO RIBEIRO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

DECRETO Nº 053/2021 

 DE 06 DE JULHO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE:- “OS SERVIÇOS DA 

ADMINISTRAÇÃO NO DIA QUE 

ESPECIFICA.” 
 

FRANCISCO MENDES DA SILVA, Prefeito do 

Município de Sandovalina, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais; 
 

CONSIDERANDO  que o Estado de São Paulo 

instituiu por intermédio da Lei Estadual nº 

9.497/1997, o dia 09/07 (nove de julho) como data 

magna do Estado de São Paulo; 
 

CONSIDERANDO  que neste ano, o dia 09/07 

(nove de julho), data magna do Estado de São Paulo 

– Revolução Constitucionalista uma Sexta-feira; 
 

CONSIDERANDO  que na maioria das repartições 

públicas estaduais também não haverá expediente, 



 

DIÁRIO OFICIAL 
ELETRÔNICO 

MUNICÍPIO DE SANDOVALINA – SP  
 

Conforme Lei Municipal nº 1.242/2019, de 10 de setembro de 2019 
 

Terça-feira, 06 de julho de 2021     
 

ANO II – Edição 205                         Documento assinado digitalmente em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 

 

 

//////////////////////////////// DOCUMENTO POSTADO EM 06/07/2021, ÀS 15h HORÁRIO DE BRASÍLIA 
 

 

P
Á

G
IN

A
   

 1
9

 

conforme pode se verificar, por exemplo, por 

intermédio do Provimento CSM nº 2584/2020, do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 

como Ato GP nº 01/2021, do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo e Ato nº 151/2018 do MP de 

São Paulo. 
 

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica suspenso, em virtude dos termos da 

Lei Estadual nº 9.497/1997 o expediente de 

trabalho nas repartições públicas municipais no dia 

09/07 (Nove de Julho) próxima (Sexta-feira). 
 

Artigo 2º - Os serviços considerados essenciais e 

inadiáveis, incluídos aí, a COLETA DE LIXO e o 

PLANTÃO DAS AMBULÂNCIAS, funcionarão 

normalmente, cabendo às autoridades competentes 

de cada Divisão fiscalizar o cumprimento deste 

Decreto. 
 

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

Paço Municipal de Sandovalina/SP em 06 de Julho 

de 2021. 

 

 

FRANCISCO MENDES DA SILVA 

- Prefeito Municipal – 

 

 

Publicado e registrado nesta Secretaria 

Administrativa na data supra e afixado em local de 

costume.  

 

 

ROSINEI ROCHA ARAUJO RIBEIRO 

- Assistente Administrativa – 
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