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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO 
 
PROCESSO Nº 146/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
208/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP. 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

1 

AGE – ÁCIDOS GRAXOS – FRASCOS DE 
APROXIMADAMENTE 200 ML 
Ácidos Graxos Essenciais (AGEs), contendo 
ainda Triglicerídeos de Cadeia Média – 
TCM, Vitaminas A e E e Lecitina de Soja 
que, em conjunto agem na hidratação 
preventiva, além de possuírem propriedades 
emolientes que protegem a pele e auxiliam 
no processo de cicatrização de feridas. 
Frasco de aproximadamente 200 ml. 

750 FRS 3,29 2.467,50 

2 

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – 1000 
ml 
Acondicionado em frasco de 01 litro – 
Registro na Anvisa; Validade mínima de 24 
meses. Contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

374 LT 3,92 1.466,08 

3 

ÁLCOOL 70% - 1000 ml 
Álcool etílico hidratado na concentração de 
70º INPM – Frasco 01 litro. Validade mínima 
de 12 meses. Contendo dados de 
identificação, número do dlote, procedência 
e responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

13.945 FRS 4,34 60.521,30 

7 

CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - 01 litro 
Solução de Digliconato de Clorexidina 0,5%; 
Frasco 01 litro; Validade mínima de 24 
meses; Contendo dados da identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico; Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

297 LT 8,76 2.601,72 
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15 

GLICERINA LÍQUIDA – 1 litro 
Glicerina líquida; frasco 01 litro. Validade 
mínima de 24 meses, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

203 LT 11,28 2.289,84 

20 

PVPI TÓPICO – FRASCO 1 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) 
em solução aquosa, contendo 1% de iodo 
ativo, um complexo estável e ativo que 
libera iodo progressivamene. Frasco 01 litro. 
Validade mínima de 24 meses, contendo 
dados de identificação, número do lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

401 LT 17,69 7.093,69 

24 

AGE – ÁCIDOS GRAXOS – FRASCOS DE 
APROXIMADAMENTE 200 ML 
Ácidos Graxos Essenciais (AGEs), contendo 
ainda Triglicerídeos de Cadeia Média – 
TCM, Vitaminas A e E e Lecitina de Soja 
que, em conjunto agem na hidratação 
preventiva, além de possuírem propriedades 
emolientes que protegem a pele e auxiliam 
no processo de cicatrização de feridas. 
Frasco de aproximadamente 200 ml. 

250 FRS 3,29 822,50 

25 

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – 1000 
ml 
Acondicionado em frasco de 01 litro – 
Registro na Anvisa; Validade mínima de 24 
meses. Contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

124 LT 3,92 486,08 

26 

ÁLCOOL 70% - 1000 ml 
Álcool etílico hidratado na concentração de 
70º INPM – Frasco 01 litro. Validade mínima 
de 12 meses. Contendo dados de 
identificação, número do dlote, procedência 
e responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 

4.648 FRS 4,34 20.172,32 
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na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

30 

CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - 01 litro 
Solução de Digliconato de Clorexidina 0,5%; 
Frasco 01 litro; Validade mínima de 24 
meses; Contendo dados da identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico; Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

99 LT 8,76 867,24 

38 

GLICERINA LÍQUIDA – 1 litro 
Glicerina líquida; frasco 01 litro. Validade 
mínima de 24 meses, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

67 LT 11,28 755,76 

42 

PVPI DEGERMANTE – FRASCO 1 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) 
em solução aquosa, contendo 1% de iodo 
ativo, um complexo estável e ativo que 
libera iodo progressivamente. Frasco 01 
litro. Validade mínima de 24 meses, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. 
Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

70 LT 18,55 1.298,50 

43 

PVPI TÓPICO – FRASCO 1 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) 
em solução aquosa, contendo 1% de iodo 
ativo, um complexo estável e ativo que 
libera iodo progressivamene. Frasco 01 litro. 
Validade mínima de 24 meses, contendo 
dados de identificação, número do lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

133 LT 17,69 2.352,77 

46 

VASELINA LÍQUIDA LITRO – 1 LITRO 
Vaselina líquida. Frasco 1 litro. Validade 
mínima de 24 meses; contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 

420 LT 14,11 5.926,20 
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responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

Assinatura: 04/07/2019 
Vigência: 03/07/2020 
 
PROCESSO Nº 146/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
205/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

19 

PVPI DEGERMANTE – FRASCO 1 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) 
em solução aquosa, contendo 1% de iodo 
ativo, um complexo estável e ativo que 
libera iodo progressivamente. Frasco 01 
litro. Validade mínima de 24 meses, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. 
Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

212 LT 16,35 3.466,20 

23 

VASELINA LÍQUIDA LITRO – 1 LITRO 
Vaselina líquida. Frasco 1 litro. Validade 
mínima de 24 meses; contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.260 LT 13,40 16.884,00 

Assinatura: 04/07/2019 
Vigência: 03/07/2020 
 
PROCESSO Nº 146/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
206/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA 
LTDA – ME. 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

4 ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA – 500 ml 
Álcool em Gel, para as mãos, sem perfume, 945 FRS 6,24 5.896,80 
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sem corante, composto de 70% de Álcool 
Etílico; Frasco de aproximadamente 500 ml; 
Agentes Hidratantes; Emolientes; Indicado 
para Antissepsia das mãos; Acondicionado 
em frasco com válvula Pump e trava de 
segurança; contendo dados de identificação; 
número do lote, procedência e responsável 
técnico; Registro na Anvisa; Validade 
mínima do produto de 24 meses a contar da 
data de fabricação; Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

5 

ÁLCOOL GEL – FRASCO DE NO MÍNIMO 
60 ml 
Álcool em Gel, para as mãos, sem perfume, 
sem corante, composto de 70% de Álcool 
Etílico; Agentes Hidratantes; Emolientes; 
Indicado para Antissepsia das mãos; 
Acondicionado em frasco aproximadamente 
60 ml; contendo dados de identificação; 
número do lote, procedência e responsável 
técnico; Registro na Anvisa; Validade 
mínima do produto de 24 meses a contar da 
data de fabricação; Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

1.260 ML 2,96 3.729,60 

9 

DESINFETANTE BACTERICIDA PARA 
USO HOSPITALAR – GALÃO DE 5 
LITROS 
Desinfetante para superfícies fixas e artigos 
não críticos de hospitais. Produto com 
validade; contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

412 GAL 24,59 10.131,08 

11 

DETERGENTE NEUTRO – GALÃO DE 5 
LITROS 
Composto de tensoativos aniônicos; ideal 
para a limpeza de hospitais e casas de 
saúde, ambulatórios, consultórios 
odontológicos, clínicas e postos de saúde. 
Podendo ser aplicado em mobília, artigos, 
paredes e instrumentação em geral. Sua 
aplicação segura pode ser em acrílicos, 
vidrados, pinturas, revestimentos, inox, 
porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, 

279 GAL 16,74 4.670,46 
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pisos, PVC e vinil. Produto com validade, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência, responsável técnico. 
Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

21 

SABONETE CREMOSO NEUTRO – 
GALÃO 5 LITROS 
Galão 5 litros. Sabonete cremoso, neutro, 
suave (ph entre 7,0 a 8,0); para higiene das 
mãos. Validade minima de 24 meses, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. 
Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação 
vigente. 

1.260 GAL 22,57 28.438,20 

27 

ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA – 500 ml 
Álcool em Gel, para as mãos, sem perfume, 
sem corante, composto de 70% de Álcool 
Etílico; Frasco de aproximadamente 500 ml; 
Agentes Hidratantes; Emolientes; Indicado 
para Antissepsia das mãos; Acondicionado 
em frasco com válvula Pump e trava de 
segurança; contendo dados de identificação; 
número do lote, procedência e responsável 
técnico; Registro na Anvisa; Validade 
mínima do produto de 24 meses a contar da 
data de fabricação; Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

315 FRS 6,24 1.965,60 

28 

ÁLCOOL GEL – FRASCO DE NO MÍNIMO 
60 ml 
Álcool em Gel, para as mãos, sem perfume, 
sem corante, composto de 70% de Álcool 
Etílico; Agentes Hidratantes; Emolientes; 
Indicado para Antissepsia das mãos; 
Acondicionado em frasco aproximadamente 
60 ml; contendo dados de identificação; 
número do lote, procedência e responsável 
técnico; Registro na Anvisa; Validade 
mínima do produto de 24 meses a contar da 
data de fabricação; Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

420 ML 2,96 1.243,20 
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32 

DESINFETANTE BACTERICIDA PARA 
USO HOSPITALAR – GALÃO DE 5 
LITROS 
Desinfetante para superfícies fixas e artigos 
não críticos de hospitais. Produto com 
validade; contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

137 GAL 24,59 3.368,83 

44 

SABONETE CREMOSO NEUTRO – 
GALÃO 5 LITROS 
Galão 5 litros. Sabonete cremoso, neutro, 
suave (ph entre 7,0 a 8,0); para higiene das 
mãos. Validade minima de 24 meses, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. 
Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação 
vigente. 

420 GAL 22,57 9.479,40 

Assinatura: 04/07/2019 
Vigência: 03/07/2020 
 
PROCESSO Nº 146/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
207/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: JOSÉ HUMBERTO BOTERO - ME 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

10 

DETERGENTE ENZIMÁTICO – GALÃO DE 
5 LITROS 
Detergente enzimático – Validade mínima de 
24 meses; contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

297 GAL 116.49 34.597,53 

16 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 
LITROS 
À base de hipoclorito de sódio, 1% de cloro 
ativo estabilizado (10000 ppm); forma 
farmacêutica solução. Galão 05 litros; 
Validade minima de 12 meses; contendo 

2.454 GAL 10,59 25.987,86 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

8

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 Ano IV | Edição nº 554

dados de identificação, número do lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

22 

SHAMPOO NEUTRO – GALÃO DE 5 
LITROS 
Shampoo; tipo neutro; composto de 
cocoamidopropil betaína, glicerina, edta, 
água deionizada; uso adulto; para cabelos 
normais; sem álcool; com PH balanceado. 
Validade mínima de 1 ano a contar da data 
de entrega. Produto com validade, contendo 
dados de identificação, número do lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

09 GAL 33,01 297,09 

33 

DETERGENTE ENZIMÁTICO – GALÃO DE 
5 LITROS 
Detergente enzimático – Validade mínima de 
24 meses; contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

99 GAL 116,49 11.532,51 

45 

SHAMPOO NEUTRO – GALÃO DE 5 
LITROS 
Shampoo; tipo neutro; composto de 
cocoamidopropil betaína, glicerina, edta, 
água deionizada; uso adulto; para cabelos 
normais; sem álcool; com PH balanceado. 
Validade mínima de 1 ano a contar da data 
de entrega. Produto com validade, contendo 
dados de identificação, número do lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

03 GAL 33,01 99,03 

Assinatura: 04/07/2019 
Vigência: 03/07/2020 
 
PROCESSO Nº 146/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
209/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as 
Unidades de Saúde. 
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DETENTORA: SALVI, LOPES & CIA LTDA - ME 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

6 

CLOREXIDINA 2% - DEGERMANTE – 1 
LITRO 
Solução de Digliconato de Clorexidina 2% 
com tensoativos; Frasco 01 litro; Validade 
mínima de 24 meses; Contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico; Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

297 LT 15,99 4.749,03 

13 

GEL CONDUTOR INCOLOR – GALÃO DE 
5 LITROS 
Gel condutor especialmente recomendado 
para uso como meio de contato para 
transmissão ultrassônica, em aparelhos de 
ultrassonografia, ecógrafos e dopplers. 
Galão de 05 litros. Produto com validade, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. 
Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

14 GAL 28,72 402,08 

14 

GEL CONDUTOR PARA ECG 10 – 
FRASCO DE APROXIMADAMENTE 100 
GRAMAS 
Gel especialmente desenvolvido para uso 
como meio de contato para transmissão de 
impulsos elétricos entre a pele do paciente e 
o eletrodo nos exames de 
eletrocardiograma, desfibriladores e bisturis 
elétricos. Produto com validade. Frasco de 
aproximadamente 100 gramas, contendo 
dados de identificação, número do lote, 
procedência, responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

898 FRS 2,21 1.984,58 

17 

LIQUIDO DE DAKLIN – HIPOCLORITO DE 
SÓDIO 0,5% - USO ODONTOLÓGICO – 
1000 ml 
Indicado como antisséptico local, para 
curativo de feridas e úlceras; utilizado em 
odontologia na irrigação de canais 

27 FRS 8,90 240,30 
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desvitalizados. Validade mínima de 02 anos, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. 
Frasco que garanta a integridade do 
produto. 

18 

PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA 
– POTE DE APROXIMADAMENTE 1 KG 
Creme adesivo e condutivo para exames de 
eletroencefalografia. Sedosa, branca, soft, 
emulsão cremosa hidrofílica, excelente 
estabilidade e desempenho, baixa perda de 
umidade. Não tóxica. Apresentação: Pote de 
aproximadamente 1 kg . Remoção: remove-
se com água somente. Produto com 
validade, contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

09 POT 54,65 491,85 

29 

CLOREXIDINA 2% - DEGERMANTE – 1 
LITRO 
Solução de Digliconato de Clorexidina 2% 
com tensoativos; Frasco 01 litro; Validade 
mínima de 24 meses; Contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico; Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

99 LT 15,99 1.583,01 

34 

DETERGENTE NEUTRO – GALÃO DE 5 
LITROS 
Composto de tensoativos aniônicos; ideal 
para a limpeza de hospitais e casas de 
saúde, ambulatórios, consultórios 
odontológicos, clínicas e postos de saúde. 
Podendo ser aplicado em mobília, artigos, 
paredes e instrumentação em geral. Sua 
aplicação segura pode ser em acrílicos, 
vidrados, pinturas, revestimentos, inox, 
porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, 
pisos, PVC e vinil. Produto com validade, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência, responsável técnico. 
Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

93 GAL 21,93 2.039,49 
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36 

GEL CONDUTOR INCOLOR – GALÃO DE 
5 LITROS 
Gel condutor especialmente recomendado 
para uso como meio de contato para 
transmissão ultrassônica, em aparelhos de 
ultrassonografia, ecógrafos e dopplers. 
Galão de 05 litros. Produto com validade, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. 
Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

04 GAL 28,72 114,88 

37 

GEL CONDUTOR PARA ECG 10 – 
FRASCO DE APROXIMADAMENTE 100 
GRAMAS 
Gel especialmente desenvolvido para uso 
como meio de contato para transmissão de 
impulsos elétricos entre a pele do paciente e 
o eletrodo nos exames de 
eletrocardiograma, desfibriladores e bisturis 
elétricos. Produto com validade. Frasco de 
aproximadamente 100 gramas, contendo 
dados de identificação, número do lote, 
procedência, responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

299 FRS 2,21 660,79 

39 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 
LITROS 
À base de hipoclorito de sódio, 1% de cloro 
ativo estabilizado (10000 ppm); forma 
farmacêutica solução. Galão 05 litros; 
Validade minima de 12 meses; contendo 
dados de identificação, número do lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

818 GAL 10,61 8.678,98 

40 

LIQUIDO DE DAKLIN – HIPOCLORITO DE 
SÓDIO 0,5% - USO ODONTOLÓGICO – 
1000 ml 
Indicado como antisséptico local, para 
curativo de feridas e úlceras; utilizado em 
odontologia na irrigação de canais 
desvitalizados. Validade mínima de 02 anos, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. 

09 FRS 8,90 80,10 
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Frasco que garanta a integridade do 
produto. 

41 

PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA 
– POTE DE APROXIMADAMENTE 1 KG 
Creme adesivo e condutivo para exames de 
eletroencefalografia. Sedosa, branca, soft, 
emulsão cremosa hidrofílica, excelente 
estabilidade e desempenho, baixa perda de 
umidade. Não tóxica. Apresentação: Pote de 
aproximadamente 1 kg . Remoção: remove-
se com água somente. Produto com 
validade, contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

03 POT 54,65 163,95 

Assinatura: 04/07/2019 
Vigência: 03/07/2020 
 
PROCESSO Nº 155/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
204/19 
OBJETO:  Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de confecção e fornecimento de diversos tipos de carimbos, para atender a 
Secretaria de Saúde. 
DETENTORA: RODRIGO BIDA DE OLIVEIRA BORGES – ME. 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor 
total  

01 Carimbo Automático nº 302 
Aproximadamente: 14x38mm) 200 Un 28,33 5.666,00 

02 Carimbo Automático nº 303 
Aproximadamente: 47x18mm) 200 Un 33,67 6.734,00 

Assinatura: 03/07/2019 
Vigência: 02/07/2020 
 
PROCESSO Nº 157/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
211/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de troféus e medalhas. 
DETENTORA: AIRTON JOSÉ ZANCHIN – ME. 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Troféu 1º Lugar: com altura de 37 cm, base 
quadrada com 7,5 cm de largura em 
polímero na cor preta. Cone com detalhes 
em polímero metalizado na cor dourada, 
taça em polímero metalizado na cor dourada 
com 12,5 cm de largura a partir das alças. 
Tampa em polímero metalizado na cor 

60 Un 75,00 4.500,00 
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dourada. Estatueta intercambiável. Este 
troféu pode ser feito com o cone, a taça e a 
tampa em polímero metalizado na cor prata 
(PR), personalização alusiva ao evento, 
adesivo colado na frente da peça com 
impressão digital e recorte eletrônico sem 
resina, de acordo com o evento a ser 
informado pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. 

02 

Troféu 2º Lugar: com altura de 33 cm, base 
quadrada com 7,5 cm de largura em 
polímero na cor preta. Cone com detalhes 
em polímero metalizado na cor dourada, 
taça em polímero metalizado na cor dourada 
com 12,5 cm de largura a partir das alças. 
Tampa em polímero metalizado na cor 
dourada. Estatueta intercambiável. Este 
troféu pode ser feito com o cone, a taça e a 
tampa em polímero metalizado na cor prata 
(PR), personalização alusiva ao evento, 
adesivo colado na frente da peça com 
impressão digital e recorte eletrônico sem 
resina, de acordo com o evento a ser 
informado pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. 

60 Un 68,00 4.080,00 

03 

Troféu 3º Lugar: com altura de 30 cm, base 
quadrada com 7,5 cm de largura em 
polímero na cor preta. Cone com detalhes 
em polímero metalizado na cor dourada, 
taça em polímero metalizado na cor dourada 
com 12,5 cm de largura a partir das alças. 
Tampa em polímero metalizado na cor 
dourada. Estatueta intercambiável. Este 
troféu pode ser feito com o cone, a taça e a 
tampa em polímero metalizado na cor prata 
(PR), personalização alusiva ao evento, 
adesivo colado na frente da peça com 
impressão digital e recorte eletrônico sem 
resina, de acordo com o evento a ser 
informado pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. 

60 Un 73,00 4.380,00 

04 

Medalha: no tamanho de 7 cm 
Com fita alusiva de 20 mm de largura por 80 
cm de comprimento de uma única cor, 
banhada nas cores ouro, prata e bronze, 
material de latão estampado e frio, 
personalização alusiva ao evento, adesivo 
colado na frente da medalha com impressão 
digital e recorte eletrônico sem resina, de 
acordo com o evento a ser informado pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

1.000 Un 7,40 7.400,00 
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05 

Medalha: no tamanho de 5 cm 
Com fita lisa de 20 mm de largura por 80 cm 
de comprimento de uma única cor, banhada 
nas cores ouro, prata e bronze, material de 
latão estampado e frio, personalização 
alusiva ao evento, adesivo colado na frente 
da medalha com impressão digital e recorte 
eletrônico sem resina de acordo com o 
evento a ser informado pela Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. 

1.500 Un 5,20 7.800,00 

Assinatura: 05/07/2019 
Vigência: 04/07/2020 
 
PROCESSO Nº 167/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
214/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de fralda geriátrica Biofral para 
atender paciente de Mandado Judicial. 
DETENTORA: RVC DO BRASIL EIRELI – ME. 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA DA 
MARCA BIOFRAL – TAMANHO P – 
PACOTE COM 30 UNIDADES 

100 PCT 45,48 4.548,00 

Assinatura: 12/07/2019 
Vigência: 11/07/2020 
 
PROCESSO Nº 175/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
227/19 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados a 
pacientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II. 
DETENTORA: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 AMANTADINA 100 MG 1.000 COM 0,93 930,00 

02 CLOBAZAM 20 MG 2.700 COM 1,22 3.294,00 

03 DISSULFIRAM 250 MG 45.000 COM 0,45 20.250,00 

04 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL. ORAL 50 FRS 13,90 695,00 

06 PERICIAZINA 10 MG 600 COM 0,50 300,00 

07 PERICIAZINA 40 MG/ML SOL. OR 60 FRS 20,66 1.239,60 

09 SULPIRIDA 50 MG 12.600 COM 0,70 8.820,00 

12 TIAMINA 100 MG/PIRODOXINA 100 
MG/CIANOCOBALAMINA 5000 MCG SOL. 200 AMP 4,97 994,00 
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INJ. 

13 TRAZODONA, CLORIDRATO 50 MG 3.300 COM 1,48 4.884,00 

Assinatura: 25/07/2019 
Vigência: 24/07/2020 
 
PROCESSO Nº 196/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
247/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de 
banho, muletas e andador. 
DETENTORA: SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME. 
 
LOTE 02 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor total 
Estimado 

01 

CADEIRA DE BANHO 
Confeccionada em aço carbono ideal para uso 
sanitário e chuveiro. Assento sanitário removível, 
também os apoios para os braços removíveis, apoio 
para os pés escamoteáveis (rebatíveis). Freios 
bilaterais e rodas traseiras aro 06 giratórias com 
pneus maciços e rodas traseiras aro 06 com pneus 
maciços posicionadas na parte interna da cadeira, 
encosto em nylon. 

30 UN 9.504,60 

02 

CADEIRA DE BANHO OBESO 
Cadeira de banho tamanho especial para pacientes 
obesos de no mínimo 130 kg. Aço em pintura epóxi, 
apoio para braços fixo, apoio para pés retrátil, 
indicada para usuários de 130 kg ou mais, altura 98 
cm, comprimento 79 cm. Largura do assento 49 cm, 
largura total 57 cm, profundidade do assento 42 cm, 
uso para sanitário e chuveiro. 

15 UN 5.495,25 

 
LOTE 03 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor total 
Estimado 

01 

MULETA REGULÁVEL 
Muleta axilar em alumínio com regulagem de altura 
através de pinos com engate rápido. Leve, segura e 
de fácil manuseio, estrutura em alumínio anodizado 
fosco, apoio de mão em poliuretano expandido, apoio 
para axila em PVC injetado, regulagens de altura com 
duplo pino de engate rápido, 05 regulagens de apoio 
de mão através de parafuso e borboleta, ponteira em 
borracha natural, capacidade de sustentação mínima 
de 90 kg, tamanho médio, regulagem de 1,14 à 1,37 
metros. 

30 UN 3.999,90 

 
LOTE 04 
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Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor total 
Estimado 

01 

ANDADOR ARTICULADO 3X1 DOBRÁVEL 
Alumínio, apoio de mão de borracha dobrável com 
regulagem de altura, capacidade para 90 quilos 
aproximadamente abertura máxima 65 cm de altura 
máxima 87 cm, altura mínima 77 cm. 

20 UN 3.484,40 

02 

ANDADOR ARTICULADO DOBRÁVEL OBESO 
Alumínio, apoio de mão de borracha, dobrável com 
rolagem de altura, capacidade até 130 quilos. 
Informações do produto 83 cm de comprimento, 52,5 
de largura 2,660 quilos peso médio. 

15 UN 3.415,35 

Assinatura: 22/08/2019 
Vigência: 21/08/2020 
 
PROCESSO Nº 198/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
250/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de Filtro Bacterial Viral HME estéril 
para utilização nos circuitos dos Ventiladores Mecânicos lotados no Pronto Socorro 
Municipal. 
DETENTORA: HOSPEC HOSPITALAR LTDA 
 Item Descrição Qtde Un Valor Un Valor Total 
1 FILTRO BACTERIAL VIRAL HME 

Características: Composto por cápsula 
de plástico rígido transparente contendo 
no interior disco HME (trocador de calor 
e umidade), com espuma em poliuretano 
com impregnação de Cloreto de Cálcio e 
filtro bi direcional hidrofóbico de alta 
capacidade como barreira bactéria/vírus, 
composto de fibras de polipropileno; 
confere uma filtração eletrostática 
retendo em sua estrutura partículas 
acima de 0,2 microns de diâmetro. 
CORPO: polipropileno 
MATERIAL FILTRANTE: 
Papel filtro (Higroscópico) 
Algodão Eletrostático (Hidrofóbico) 
ESPAÇO MORTO: 30 ml 
CONEXÕES: 15/22 mm 
ESTERILIZAÇÃO: Óxido de Etileno 
RESISTÊNCIA AO FLUXO: 1,8 cm 
H2O/L a 60L/min de fluxo 
VOLUME CORRENTE: 150 a 1500 ml 
TAMANHO DO PORO DO FILTRO: 0,2 
Micras 
COM ENTRADA PARA CAPNOGRAFIA 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

1.00
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un R$ 63,99 R$ 63.990,00 

Assinatura: 30/08/2019 
Vigência: 29/08/2020 
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PROCESSO Nº 264/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
322/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de material elétrico e câmeras de 
segurança. 
DETENTORA:  4KSEG SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI – ME 
 
Cota Principal -  Aberto para todos os tipos de empresa  
 Item Descrição Qtde Un Valor Un Valor Total 
03 CÂMERA DOME FULL HD 

INFRAVERMELHO MULTI HD 
Câmera Dome Full HD compatível com: 
HDCVI, HDTVI, 2.0, AHD – H e 
analógica². 
Resolução FULLHD (1080p) sensor 
megapixel 1/2, 7", lente de 2,8 alcance 
IR de 20 m. 
Case plástico, menu OSD³, IR 
inteligente, proteção com surtos de 
tensão 
Embalagem deverá conter número do 
lote, data de fabricação e validade. 
Garantia de no mínimo 12 meses. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

75 Un 128,00 R$ 9.600,00 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Unit Valor Total 

42 

CÂMERA DOME FULL HD 
INFRAVERMELHO MULTI HD 
Câmera Dome Full HD compatível com: 
HDCVI, HDTVI, 2.0, AHD – H e 
analógica². 
Resolução FULLHD (1080p) sensor 
megapixel 1/2, 7", lente de 2,8 alcance IR 
de 20 m. 
Case plástico, menu OSD³, IR inteligente, 
proteção com surtos de tensão 
Embalagem deverá conter número do 
lote, data de fabricação e validade. 
Garantia de no mínimo 12 meses. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

25 Un 128,00 R$ 3.200,00 

Assinatura: 04/11/2019 
Vigência: 03/11/2020 
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PROCESSO Nº 264/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
320/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de material elétrico e câmeras de 
segurança. 
DETENTORA:  GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 
 
Cota Principal -  Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Unit Valor Total 

01 

CALHA PARA 02 LÂMPADAS DE 20 W 
Calha para lâmpada fluorescente tubular em 
chapa de aço tratado com pintura 
eletroestática branca para reatores 
eletrônicos e eletromagnéticos, 
acompanham parafusos com porcas e 
tratamento anticorrosivo, devem possuir 
furação para instalação dos acessórios e 
suporte de fixação. Estrutura de sobrepor. 
Multiuso, aletas em PS transparente, refletor 
em alumínio polido. Não acompanha reator e 
lâmpada. Embalagem deverá conter número 
do lote, data de fabricação e validade. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

750 Un 9,29 R$ 6.967,50 

02 

CALHA PARA 02 LÂMPADAS DE 40 W 
Calha para lâmpada fluorescente tubular em 
chapa de aço tratado com pintura 
eletroestática branca para reatores 
eletrônicos e eletromagnéticos, 
acompanham parafusos com porcas e 
tratamento anticorrosivo, devem possuir 
furação para instalação dos acessórios e 
suporte de fixação. Estrutura de sobrepor. 
Multiuso, aletas em PS transparente, refletor 
em alumínio polido. Não acompanha reator e 
lâmpada. Embalagem deverá conter número 
do lote, data de fabricação e validade. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

750 Un 19,27 R$ 14.452,50 

07 

DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C  
BRANCO 
Disjuntor termomagnético; tripolar; curva de 
disparo C; 3 polos; atingir até 3 KA em rede 
de 220/380 V. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

150 Un 171,75 R$ 25.762,50 
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09 

FIO CABO FLEXÍVEL COBRE 4,0 MM² 
Fio cabo flexível cobre 4,0 mm² – Rolo 100 
metros 
Produto: Cabo flexível, bitola: 4,0 mm, 
metragem por embalagem: rolo de 100 
metros. Tipo de material: cobre; Tipo do 
cabo: flexível; Capa: composto de PVC, 
bitola: 0,50 mm² a 70 mm², Composição: 
Cobre e PVC; Temperatura de operação 
ideal: 0,00 a 70,00 ºC, Tensão elétrica 
máxima: 750 V. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 
 

15 rolo 189,23 R$ 2.838,45 

10 

FIO CABO FLEXÍVEL COBRE 6,0 MM 
Fio cabo flexível cobre 6,0 mm, rolo 100 
metros 
Produto: Cabo flexível; Bitola: 6,0 mm; 
Metragem por embalagem: 100 metros; 
Formato da Venda: Rolo; Tipo de material: 
Cobre; Tipo do cabo: flexível; Capa: 
Composto de PVC; Bitola: 0,50 mm a 70 
mm²; Composição: Cobre e PVC; 
Temperatura de operação ideal: 0,00 a 70,00 
ºC; Tensão elétrica máxima: 750 V. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

265,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$3.976,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

FIO CABO FLEXÍVEL COBRE 10,0 MM 
Fio cabo flexível cobre 10,0 mm, rolo 100 
metros 
Produto: Cabo flexível; Bitola: 10,0 mm; 
Metragem por embalagem: 100 metros; 
Formato da Venda: Rolo; Tipo de material: 
Cobre; Tipo do cabo: flexível; Capa: 
Composto de PVC; Bitola: 0,50 mm a 70 
mm²; Composição: Cobre e PVC; 
Temperatura de operação ideal: 0,00 a 70,00 
ºC; Tensão elétrica máxima: 750 V. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  

15 rolo 476,93 R$ 7.153,95 
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Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

12 

FIO CABO FLEXÍVEL COBRE 16,0 MM 
Fio cabo flexível cobre 16,0 mm, rolo 100 
metros 
Produto: Cabo flexível; Bitola: 16,0 mm; 
Metragem por embalagem: 100 metros; 
Formato da Venda: Rolo; Tipo de material: 
Cobre; Tipo do cabo: flexível; Capa: 
Composto de PVC; Bitola: 0,50 mm a 70 
mm²; Composição: Cobre e PVC; 
Temperatura de operação ideal: 0,00 a 70,00 
ºC; Tensão elétrica máxima: 750 V. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

08 rolo 839,72 R$ 6.717,76 

17 

LÂMPADA LED TUBULAR T5 – 18 W – 
6.500 K – 1,15 CM – BRANCO FRIO – 
BIVOLT 
Lâmpada led tubular T5 – 18 w – 6.500 k – 
1,15 cm – branco frio – bivolt 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

3.000 Un 31,50 R$ 94.500,00 

18 

LÂMPADA LED BULBO – 16 W – 6.000 K – 
E27 – BRANCO FRIO – BIVOLT 
Lâmpada led bulbo – 16 w – 6.000 k – E27 – 
branco frio – bivolt 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

750 Un 

27,33 
 
 
 
 
 
 

R$ 20.497,50 
 
 
 
 
 
 

19 

LÂMPADA LED PAR 20 LED – 7 W – 3.000 
K – E27 – BRANCO QUENTE – BIVOLT 
Lâmpada led par 20 led – 7 w – 3.000 k – 
branco quente – bivolt 
Embalagem deverá conter número do lote, 

375 Un 34,85 R$ 13.068,75 
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data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

20 

LÂMPADA LED TUBULAR HO 240 CM – 
6.000/6.500 K – BRANCO FRIO – BIVOLT 
Lâmpada led tubular HO 240 cm – 
6.000/6.500 K – branco frio – bivolt 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

750 Un 79,39 R$ 59.542,50 

23 

SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE BRANCO 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

2.250 Un 2,22 R$ 4.995,00 

24 

SOQUETE 2 PINOS COM RABICHO PARA 
LÂMPADA FLUORESCENTE BRANCO 
Soquete 2 pinos com rabicho para lâmpada 
fluorescente branco, possui rabicho com 
capa e suporta até 500 w. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

2.250 Un 1,80 R$ 4.050,00 

31 

CANALETA COM ADESIVO 20 X 12 MM – 2 
METROS – BRANCO 
Canaleta em material PVC; branco; 
dimensões do encordoamento:  20 x 12 mm; 
comprimento: 2.000 mm; 1 compartimento; 
fixação: adesivo; parafuso fixo canaleta; 
para uso superfície. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

750 Un 

12,26 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.195,00 
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39 

DRIVE PARA PLAFON LED 
AUTOAJUSTÁVEL DE 6 W A 25 W 
Drive para plafon led autoajustável de 6W a 
25W. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

150 Un 17,98 R$ 2.697,00 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Unit Valor Total 

41 

CALHA PARA 02 LÂMPADAS DE 40 W 
Calha para lâmpada fluorescente tubular em 
chapa de aço tratado com pintura 
eletroestática branca para reatores 
eletrônicos e eletromagnéticos, 
acompanham parafusos com porcas e 
tratamento anticorrosivo, devem possuir 
furação para instalação dos acessórios e 
suporte de fixação. Estrutura de sobrepor. 
Multiuso, aletas em PS transparente, refletor 
em alumínio polido. Não acompanha reator e 
lâmpada. Embalagem deverá conter número 
do lote, data de fabricação e validade. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

250 Un 19,27 R$ 4.817,50 

46 

DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C  
BRANCO 
Disjuntor termomagnético; tripolar; curva de 
disparo C; 3 polos; atingir até 3 KA em rede 
de 220/380 V. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

50 Un 171,75 R$ 8.587,50 

50 

FIO CABO FLEXÍVEL COBRE 10,0 MM 
Fio cabo flexível cobre 10,0 mm, rolo 100 
metros 
Produto: Cabo flexível; Bitola: 10,0 mm; 
Metragem por embalagem: 100 metros; 
Formato da Venda: Rolo; Tipo de material: 
Cobre; Tipo do cabo: flexível; Capa: 
Composto de PVC; Bitola: 0,50 mm a 70 
mm²; Composição: Cobre e PVC; 
Temperatura de operação ideal: 0,00 a 70,00 

05 rolo 

476,93 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 2.384,65 
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ºC; Tensão elétrica máxima: 750 V. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

56 

LÂMPADA LED TUBULAR T5 – 18 W – 
6.500 K – 1,15 CM – BRANCO FRIO – 
BIVOLT 
Lâmpada led tubular T5 – 18 w – 6.500 k – 
1,15 cm – branco frio – bivolt 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

1.000 Un 31,50 R$ 31.500,00 

57 

LÂMPADA LED BULBO – 16 W – 6.000 K – 
E27 – BRANCO FRIO – BIVOLT 
Lâmpada led bulbo – 16 w – 6.000 k – E27 – 
branco frio – bivolt 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

250 Un 27,33 R$ 6.832,50 

58 

LÂMPADA LED PAR 20 LED – 7 W – 3.000 
K – E27 – BRANCO QUENTE – BIVOLT 
Lâmpada led par 20 led – 7 w – 3.000 k – 
branco quente – bivolt 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

125 Un 34,85 R$ 4.356,25 

59 

LÂMPADA LED TUBULAR HO 240 CM – 
6.000/6.500 K – BRANCO FRIO – BIVOLT 
Lâmpada led tubular HO 240 cm – 
6.000/6.500 K – branco frio – bivolt 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 

250 Un 79,39 R$ 19.847,50 
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materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes. 

Assinatura: 04/11/2019 
Vigência: 03/11/2020 
 
PROCESSO Nº 264/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
321/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de material elétrico e câmeras de 
segurança. 
DETENTORA: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA – EPP. 
 
Cota Principal -  Aberto para todos os tipos de empresa  
 Item Descrição Qtde Un Valor Un Valor Total 
16 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 20 W – 

6.500 K – 1,20 CM – BRANCO FRIO – 
BIVOLT 
Lâmpada led tubular T8 – 20 w – 6.500 k 
– 1,20 cm – branco frio – bivolt 
Embalagem deverá conter número do 
lote, data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e 
demais Normas atuais vigentes. 

3.00
0 

Un 16,96 R$ 50.880,00 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Unit Valor Total 

55 

LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 20 W – 
6.500 K – 1,20 CM – BRANCO FRIO – 
BIVOLT 
Lâmpada led tubular T8 – 20 w – 6.500 k 
– 1,20 cm – branco frio – bivolt 
Embalagem deverá conter número do 
lote, data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e 
demais Normas atuais vigentes. 

1.00
0 Un 

16,96 
 
 

R$ 16.960,00 

Assinatura: 04/11/2019 
Vigência: 03/11/2020 
 
PROCESSO Nº 264/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
319/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de material elétrico e câmeras de 
segurança. 
DETENTORA: TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME 
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Cota Principal -  Aberto para todos os tipos de empresa  
 Item Descrição Qtde Un Valor Un Valor Total 
34 HD INTERNO 2 TB – 3,5" – SATA  

HD interno 2 TB – interface SATA III, 
capacidade 2 TB, fator de forma 3,5", 
velocidade de eixo: 7.200 rpm, para 
armazenamento de imagem da câmera 
de segurança. 
Embalagem deverá conter número do 
lote, data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e 
demais Normas atuais vigentes. 

15 Un 486,00 R$ 7.290,00 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Unit Valor Total 

72 

HD INTERNO 2 TB – 3,5" – SATA  
HD interno 2 TB – interface SATA III, 
capacidade 2 TB, fator de forma 3,5", 
velocidade de eixo: 7.200 rpm, para 
armazenamento de imagem da câmera 
de segurança. 
Embalagem deverá conter número do 
lote, data de fabricação e validade.  
Garantia de no mínimo 12 meses. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  
De acordo com a NBR, INMETRO e 
demais Normas atuais vigentes. 

05 Un 486,00 R$ 2.430,00 

Assinatura: 04/11/2019 
Vigência: 03/11/2020 
 
PROCESSO Nº 274/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
333/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos odontológicos para 
Saúde Bucal. 
DETENTORA: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI – EPP. 
 Item Descrição Qtde Un Valor Un Valor Total 
01 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 

(equipo/sugador/refletor) 
A ergonomia necessária para o seu dia a 
dia aliado com um design arrojado com 
linhas arredondadas, estrutura 
construída em aço maciço, com 
tratamento anticorrosivo e revestida em 
poliestireno alto impacto, proporciona 

01 Un 15.700,00 15.700,00 
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maior segurança, resistência e 
durabilidade ao conjunto.  
Acionamento pelo pedal, programação 
de trabalho, acionamento do refletor com 
ajuste da intensidade, volta automática  a 
posição zero, com movimentos 
sincronizados, subida e descida do 
assento, subida e descida do encosto, os 
comandos do pedal podem ser 
facilmente invertidos. 
Articulação central em aço maciço, com 
tratamento anticorrosivo. 
Base com desenho ergonômico, 
construída em aço com tratamento 
anticorrosivo, totalmente protegida por 
debrum antiderrapante. Perfeita 
estabilidade, necessita de fixação no 
solo. 
Altura do assento em relação ao solo: 
Mínima de 450 mm e máxima de 900 
mm. 
Estofamento amplo com apoio lombar 
ressaltado, montado sobre estrutura 
rígida recoberta com poliuretano injetado 
de alta resistência, revestido com 
material laminado, sem costura. 
Sistema de elevação eletromecânico 
acionado por moto redutor BOSCH de 
baixa tensão com 24 volts. 
Apoio de braços: dois braços fixos. 
Sistema eletrônico integrado e de baixa 
voltagem: 24 volts 
Tensão de alimentação: 127 ou 220 V – 
50/60 Hz  
 
Equipo composição: Seringa Tríplice bico 
giratório, removível e autoclavável. 
Mangueiras lisas, arredondadas, leves e 
flexíveis, sem ranhuras ou estrias. 
Suporte das pontas com acionamento 
pneumático individual. 
Tampa de inox removível. Caixa de 
ligação integrada a cadeira compacta 
construída em ABS com canto 
arredondado. Disponível para venda em 
kit caixa de ligação para instalação na 
lateral da cadeira. Pintura na cor branca 
com tratamento anticorrosivo. Corpo do 
equipo construído em aço maciço, com 
tratamento anticorrosivo, revestido em 
poliestireno alto impacto. Puxador frontal, 
central. Reservatório translúcido para 
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água das peças de mão e seringa 
tríplice. Ambidestro. 
 
Refletor Persus L, espelho multifacetado 
com tratamento multicoating, dupla 
proteção do espelho em material 
resistente, transparente, puxadores 
bilaterais em forma de alça, possibilitam 
isolamento, evitando o risco de 
contaminação cruzada Cabeçote 
produzido em material resistente com 
giro de 620º, braço construído em aço, 
com movimentação vertical e horizontal 
(cantos arredondados). Coluna com 
diâmetro de 38 mm, intensidade de 
8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%) 
Ambidestro 
 
Unidade de água. Composição: 01 suctor 
de saliva a ar (sistema venturi). Sistema 
pneumático para acionamento 
automático do suctor, mangueiras lisas, 
arredondadas, leves e flexíveis, sem 
ranhuras ou estrias com filtro de detritos 
e engate rápido. Cuba profunda, 
removível e com ralo para retenção de 
sólidos. Sistema de regulação da vazão 
de água para bacia. Condutor de água 
para bacia. Pintado em tinta a pó epóxi. 
Estrutura construída em tubo de aço 
recoberta com material resistente, com 
cantos arredondados. Filtro de detritos 
de fácil acesso para limpeza. 
Ambidestro. 

Assinatura: 14/11/2019 
Vigência: 13/11/2020 
 
PROCESSO Nº 286/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 
344/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de insumos para manutenção e 
utilização de Bomba de Insulina para atender Mandado Judicial. 
DETENTORA: SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. 
 Item Descrição Qtde Un Valor Un Valor Total 
1 TIRAS REAGENTES ACCU-CHEK 

PERFORMA (com 50 unidades) 
Tira compatível com o aparelho ACCU-
CHEK PERFORMA que tem as 
seguintes características: 
-Resultado em apenas 05 segundos 
-Exige quantidade mínima de sangue 
(0,6 uL) 

144 cx 89,29 12.857,76 
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-Alarmes programáveis -Indicadores de 
hipoglicemia 
-Duração da bateria estendida para uma 
média de 2.000 testes 
-Preenchimento rápido, fácil e visível 
-Tira de teste de fácil manuseio 
-01 caixa com 50 tiras 

2 CAIXAS DE SETS DE INFUSÃO ACCU-
CHEK FLEXLINK (com 10 unidades) 
-Material de teflon 
-Modo de inserção 90º 
-Tamanho da cânula: 08 mm 
-Com adesivo 
-Tamanho do cateter: 60 cm 
-Desconectável 
-Tempo de uso da cânula: 2 a 3 dias 
-Tempo de uso do cateter: 6 dias  
-Sem aplicador 
-Caixa com 10 sets completos 
Set de infusão FLEXlink 8 mm/60 cm, 
compatível com Sistema de Infusão 
Contínua de Insulina ACCUCHEK, caixa 
com 10 unidades 

144 cx 910,00 131.040,00 

3 LANCETAS ACCU-CHEK FLEXLINK 
(com 204 unidades) 
-Embalagem com 204 unidades 
-Compatível com o ACCUCHEK 
FLEXLINK 
-11 graus de profundidade 
-Sem contato com a agulha e descarte 
em lixo comum 
-Tambores com 6 lancetas 

15 cx 130,10 1.951,50 

4 APLICADOR DO SET DE INFUSÃO 
ACCU-CHEK FLEXLINK 
Compatível com os sets de infusão 
ACCU-CHEK FLEXLINK 

30 un 255,00 7.650,00 

5 RESERVATÓRIOS DE INSULINA 
CARTUCHO PLÁSTICO ACCU-CHEK 
3,15 ML (com 25 unidades) 
-Cartuchos de insulina ACCU-CHEK 
SPIRIT 
-Depósito plástico descartável capaz de 
armazenar a insulina necessária, com 
capacidade de até 3,15 ml de insulina, o 
que é correspondente a 315 UI 

60 cx 645,00 38.700,00 

6 KIT SERVICE ACCU-CHEK (com 25 
unidades) 
-Pacote de serviço de alimentação de 
energia do sistema de infusão contínua – 
ACCU CHEK SPIRIT COMBO 

30 kit 260,00 7.800,00 
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-Contendo: 4 pilhas – fonte de energia 
para SICI (o SICI requer 1 pilha AA) 
-1 adaptador acessório que rosqueia o 
cartucho no compartimento adequado no 
SICI 
-1 tampa de bateria 
-1 chave de bateria 

Assinatura: 19/11/2019 
Vigência: 18/11/2020 
 

EXTRATA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 
PROCESSO: 020/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 008/19 – ATA DE REGISTRO: 106/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de gêneros alimentícios 
para os equipamentos da Semads, conforme edital. 
MERCADO ABAVIL LTDA ME 
LOTE 03 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 50 pcts AÇÚCAR CRISTAL pacote de 05 kg – obtido a 
partir do caldo da cana de açúcar, com aspecto, 
cor e odor característico e sabor doce, não 
podendo apresentar mau estado de 
conservação, alta umidade, presença de insetos 
ou detritos e odor estranho, embalagem 
primária plástica atóxica devidamente lacrada. 
Com validade mínima de 12 meses. 

R$ 8,98 R$ 449,00 

02 350 pcts FARINHA DE TRIGO; pacote de 01kg; branca, 
enriquecida com ferro e ácido fólico. aspecto, 
cor, odor e sabor próprios. isenta de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos de 
animais ou vegetais, embalagem de plástico 
transparente atóxico, com validade mínima de 
03 meses. 

R$ 3,96 R$ 
1.386,00 

03 150 frs FERMENTO EM PÓ QUÍMICO – fermento 
químico em pó, para confecção de bolos. Isento 
de mofo e qualquer substância nociva. 
Embalagem: pote plástico em polietileno de alta 
densidade, com tampa de rosca em polietileno 
de alta densidade, contendo 100g do produto, 
validade mínima de 06 meses.  

R$ 3,22 R$ 483,00 

04 350 pcts MILHO PARA PIPOCA pacote de 500g – tipo 1, 
classe amarela, limpo e seco, isento de 
matérias estranhas, impurezas, mofo ou 
fermentação, embalada em saco plástico filme 
bopp;com validade mínima de 04 meses. 

R$ 3,39 R$ 
1.186,50 

05 50 frs ÓLEO DE SOJA frasco de 900ml – composto de 
óleo de soja refinado e antioxidante, isento de 
oxidação, sujidades e matérias estranhas, 
embalado em embalagem primária apropriada, 

R$ 3,49 R$ 174,50 
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hermeticamente fechada e atóxica; com 
validade mínima de 07 meses. 

06 30 pcts AVEIA EM FLOCOS FINOS, 100% natural, 
isenta de sujidades, parasitas, materiais 
terrosos e detritos de animais ou vegetais. 
Embalagem interna de plástico e caixa externa 
de papelão, com validade mínima de 10 meses, 
contendo 250 gr. 

R$ 2,99 R$ 89,70 

Valor Global: R$ 3.768,70 
 
LOTE 04 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 100 cxs ADOÇANTE dietético em pó, a base de 
aspartame ou sacarose, em sachês de aprox. 
0,8g. caixa com 50 Sachês. Com validade 
mínima de 20 meses. 

R$ 8,83 R$ 883,00 

02 40 unid ALIMENTO ACHOCOLATADO DIETÉTICO EM 
PÓ; composto de maltodextrina, cacau em pó, 
lecitina de soja, vitaminas ; edulcorantes, 
aromatizante e antiumectante ; pó fino de cor 
amarronzada, sabor chocolate e odor 
característico ; embalagem primaria pote 
plástico hermeticamente fechado e atóxico; com 
validade mínima de 10 meses, pote com no 
mínimo 210g. 

R$ 9,58 R$ 383,20 

03 150 unid CHOCOLATE DIET – ao leite, zero adição de 
açúcar, tablete de no mínimo 25g. 

R$ 4,75 R$ 712,50 

04 50 unid BISCOITO TIPO WAFER DIET – biscoito tipo 
wafer, sabor morango, zero adição de açúcar, 
pacote com no mínimo 115g. 

R$ 7,36 R$ 368,00 

05 50 unid BISCOITO TIPO WAFER DIET – biscoito tipo 
wafer, sabor chocolate, zero adição de açúcar, 
pacote com no mínimo 115g. 

R$ 7,36 R$ 368,00 

Valor Global: R$ 2.714,70 
 
LOTE 06 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 150 pcts CANELA – pacote de no mínimo 20g canela; em 
pó fino homogêneo; de coloração marrom claro; 
com sabor e odor próprios; livre de sujidades e 
materiais estranhos; embalagem de plástico 
atóxico e lacrado; com validade mínima de 10 
meses. Pacote 50g. 

R$ 3,91 R$ 586,50 

02 150 pcts CRAVO DA ÍNDIA - de coloração pardo escura, 
sabor e odor próprios; isento de impurezas e 

R$ 15,19 R$ 
2.278,50 
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outros materiais estranhos; embalagem de 
plástico transparente, atóxico; com validade 
mínima de 10 meses; Pacote de no mínimo 40g. 

Valor Global: R$ 2.865,00 
 
LOTE 08 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 4.500 cxs LEITE INTEGRAL – caixa de 1 litro – teor de 
matéria gorda mínimo de 3%, embalagem estéril 
e hermeticamente fechada, caixa cartonada 
aluminizada, com validade mínima de 90 dias.  

R$ 2,52 R$ 
11.340,00 

02 1.000 cxs LEITE DESNATADO - caixa de 1 litro - teor de 
matéria gorda no máximo de 0,5%, embalagem 
estéril e hermeticamente fechada, caixa 
cartonada aluminizada, com validade mínima de 
90 dias. 

R$ 2.65 R$ 
2.650,00 

Valor Global: R$ 13.990,00 
 
LOTE 09 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 100 potes MARGARINA; sem sal, light; com teor de lipídios 
entre 35% a 38%; composta de óleos vegetais, 
água, leite, sal; estabilizante, conservador, 
acidulante, aromatizante e outros ingredientes 
permitidos; transportada e conservada a uma 
temperatura não superior a 16ºc; embalagem 
primaria pote plástico atoxico e lacrado; com 
validade mínima de 5 meses. Embalagem 500g.  

R$ 4,76 R$ 476,00 

02 100 potes MARGARINA; com sal, light; com teor de lipídios 
entre 35% a 38%; composta de óleos vegetais, 
água, leite, sal; estabilizante, conservador, 
acidulante, aromatizante e outros ingredientes 
permitidos; transportada e conservada a uma 
temperatura não superior a 16ºc; embalagem 
primaria pote plástico atoxico e lacrado; com 
validade mínima de 5 meses. Embalagem 500g.  

R$ 4,76 R$ 476,00 

03 800 frs REQUEIJÃO CREMOSO de 250g – 
transportado e conservado em temperatura não 
superior a 10º C, embalagem primária 
hermeticamente fechada, com validade mínima 
de 02 meses.  

R$ 7,92 R$ 
6.336,00 

04 600 frs REQUEIJÃO CREMOSO LIGTH de 250g – sem 
adição de amido, transportado e conservado em 
temperatura inferior a 10ºC, embalagem primária 
hermeticamente fechada, com validade mínima 
de 02 meses.  

R$ 8,47 R$ 
5.082,00 
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05 300 unid IOGURTE LÍQUIDO C/ POLPA DE FRUTAS; 
sabor de salada de frutas ; misto de mamão, 
maçã e banana ; elaborado a partir de leite 
reconstituído, açúcar, preparado com polpa de 
salada de frutas ; fermento lácteo, espessante ; 
acidulante, conservante e outros ingredientes 
permitidos ; conservado e transportado a uma 
temperatura entre 1 e 10 graus centigrados ; 
validade mínima de 24 dias; embalagem garrafa 
plástica lacrada, com no mínimo 900g. 

R$ 8,31 R$ 
2.493,00 

06 300 unid IOGURTE LIQUIDO C/ POLPA DE FRUTAS; 
sabor de coco ; simples ; elaborado a partir de 
leite reconstituído, açúcar, preparado de polpa 
de coco ; fermento lácteo, espessante ; 
acidulante, conservante e outros ingredientes 
permitidos ; conservado e transportado a uma 
temperatura entre 1 e 10 graus centigrados ; 
validade mínima de 24 dias; embalagem garrafa 
plástica lacrada, com no mínimo 900g. 

R$ 8,16 R$ 
2.448,00 

07 300 unid IOGURTE LIQUIDO C/ POLPA DE FRUTAS; 
sabor de morango; simples; elaborado a partir 
de leite reconstituído,polpa de morango, 
fermento lácteo, espessante ; acidulante, 
conservante e outros ingredientes permitidos ; 
conservado e transportado a uma temperatura 
entre 1 e 10 graus centigrados ; validade mínima 
de 24 dias; embalagem garrafa plástica lacrada, 
com no mínimo 900g. 

R$ 8,60 R$ 
2.580,00 

08 100 unid IOGURTE LIQUIDO LIGHT; sabor de mamão ; 
composto de leite reconstituído desnatado ; sem 
açúcar,sem gordura,contem água ; fermentos 
lácteos,vitaminas ; aspartame e 
ciclamato,espessante ; caseinato de sódio ; 
conservante,corantes artificiais ; e outras 
substâncias permitidas ; conservado e 
transportado a uma temperatura entre 1 e 10 
graus centigrados ; validade mínima de 24 dias; 
embalagem garrafa plástica lacrada, com no 
mínimo 900g. 

R$ 10,12 R$ 
1.012,00 

09 100 unid IOGURTE LIQUIDO LIGHT; sabor de morango ; 
composto de leite reconstituído desnatado ; sem 
açúcar,sem gordura,contem água ; fermentos 
lácteos,vitaminas ; aspartame e 
ciclamato,espessante ; caseinato de sódio ; 
conservante,corantes artificiais ; e outras 
substancias permitidas ; conservado e 
transportado a uma temperatura entre 1 e 10 
graus centigrados ; validade mínima de 24 dias 
na data da entrega ; embalagem garrafa plástica 
lacrada, com no mínimo 900g. 

R$ 7,41 R$ 741,00 
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Valor Global: R$ 21.644,00 
 
LOTE 10 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 1.000 pcts PAÇOCA DE AMENDOIM em tablete, composto 
de açúcar cristal, amendoim torrado sem pele, 
sal refinado, pote de 01 kg, com 50 Unidades, 
embalados individualmente. Com validade 
mínima de 5 meses. 

R$ 21,37 R$ 
21.370,00 

02 500 cxs CAIXA DE BOMBOM – bombons sortidos, 
embalados em papel cartão, com no mínimo 
300g. 

R$ 8,58 R$ 
4.290,00 

Valor Global: R$ 25.660,00 
 
LOTE 11 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 1.200 pcts PÃO DE FORMA de 500g –  tipo tradicional, 
peca fatiada; composto de farinha de trigo 
enriquecida c/ferro e acido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, leite em po; sal, reforçador, 
água, fermento biológico, conservador; 
embalagem primaria saco plástico atoxico e 
lacrado, embalagem primária saco plástico 
atóxico e lacrado, com validade mínima de 08 
dias.  

R$ 4,97 R$ 
5.964,00 

02 350 pcts BOLO; sabor coco; composto de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, ovo, 
gordura vegetal; coco ralado, sal, fermento 
químico, conservador; emulsificante e outros 
ingredientes permitidos; com prazo mínimo de 
validade de 24 dias; embalagem primaria filme 
bopp atóxico e lacrado. Pacote 300g. 

R$ 7,22 R$ 
2.527,00 

03 350 pcts BOLO; sabor chocolate; composto de farinha de 
trigo enriquecida c/ferro e acido fólico, açúcar, 
ovo, gordura vegetal; cacau em po, sal, fermento 
químico, conservador; emulsificante e outros 
ingredientes permitidos; com prazo mínimo de 
validade de 24 dias; embalagem primaria filme 
bopp atóxico e lacrado. Pacote 300g. 

R$ 7,79 R$ 
2.726,50 

04 350 pcts BOLO; sabor laranja; composto de farinha de 
trigo enriquecida c/ferro e acido fólico, açúcar, 
ovos, gordura vegetal; fermento químico, 
conservador; emulsificante e outros ingredientes 
permitidos; com prazo mínimo de validade de 24 
dias na data da entrega; embalagem primaria 
filme bopp atóxico e lacrado. Pacote 300g. 

R$ 6,59 R$ 
2.306,50 
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Valor Global: R$ 13.524,00 
 
LOTE 12 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 350 unid REFRIGERANTE de cola, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, com validade mínima de 02 
meses, acondicionada em  pet com tampa de 
rosca contendo 2 litros.  

R$ 5,51 R$ 
1.928,50 

02 350 unid REFRIGERANTE guaraná, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, com validade mínima de 02 
meses, acondicionada em  pet com tampa de 
rosca contendo 2 litros.  

R$ 4,89 R$ 
1.711,50 

03 350 unid REFRIGERANTE sabor laranja, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, com validade 
mínima de 02 meses, acondicionada em  pet 
com tampa de rosca contendo 2 litros.  

R$ 5,25 R$ 
1.837,50 

04 100 unid REFRIGERANTE DIETÉTICO sabor cola, livre 
de sujidades, parasitas e larvas, com validade 
mínima de 02 meses, acondicionada em  lata de 
alumínio de 350ml.  

R$ 2,52 R$ 252,00 

05 100 unid REFRIGERANTE DIETÉTICO sabor guaraná, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, com 
validade mínima de 02 meses, acondicionada 
em  lata de alumínio de 350ml.  

R$ 2,22 R$ 222,00 

06 350 unid REFRIGERANTE DIETÉTICO sabor guaraná, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, com 
validade mínima de 02 meses, acondicionada 
em  pet com tampa de rosca contendo 2 litros.  

R$ 5,37 R$ 
1.879,50 

07 350 unid REFRIGERANTE DIETÉTICO sabor laranja, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, com 
validade mínima de 02 meses, acondicionada 
em  pet com tampa de rosca contendo 2 litros.  

R$ 5,82 R$ 
2.037,00 

08 220 unid NÉCTAR DE UVA a base de água, polpa de 
manga, açúcar, acidulante ácido cítrico, aroma 
natural, embalagem Tetra pak de 1 L,com 
validade mínima de 03 meses. 

R$ 4,45 R$ 979,00 

09 220 unid NÉCTAR DE PÊSSEGO a base de água, polpa 
de manga, açúcar, acidulante ácido cítrico, 
aroma natural, embalagem Tetra pak de 1 L, 
com validade mínima de 03 meses. 

R$ 4,22 R$ 928,40 

10 220 unid NÉCTAR DE GOIABA a base de água, polpa de 
manga, açúcar, acidulante ácido cítrico, aroma 
natural, embalagem Tetra pak de 1 L, com 
validade mínima de 03 meses. 

R$ 4,49 R$ 987,80 

11 220 unid NÉCTAR DE CAJU a base de água, polpa de 
manga, açúcar, acidulante ácido cítrico, aroma 

R$ 4,44 R$ 976,80 
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natural, embalagem Tetra pak de 1 L, com 
validade mínima de 03 meses. 

12 220 unid NÉCTAR DE LARANJA a base de água, polpa 
de manga, açúcar, acidulante ácido cítrico, 
aroma natural, embalagem Tetra pak de 1 L,com 
validade mínima de 03 meses. 

R$ 4,32 R$ 950,40 

13 220 unid NÉCTAR DE MARACUJÁ a base de água, polpa 
de manga, açúcar, acidulante ácido cítrico, 
aroma natural, embalagem Tetra pak de 1 L,com 
validade mínima de 03 meses. 

R$ 4,89 R$ 
1.075,80 

14 220 unid NÉCTAR DE MANGA a base de água, polpa de 
manga, açúcar, acidulante ácido cítrico, aroma 
natural, embalagem Tetra pak de 1 L,com 
validade mínima de 03 meses. 

R$ 4,39 R$ 965,80 

Valor Global: R$ 16.732,00 
 
LOTE 13 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 240 unid PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, sabor 
limão,  embalagem primaria plástica 
hermeticamente fechada e atoxica; embalagem 
secundaria caixa de papel cartão; com validade 
mínima de 10 meses, embalagem de 35 gramas. 

R$ 1,04 R$ 249,60 

02 240 unid PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, sabor 
abacaxi, embalagem primaria plástica 
hermeticamente fechada e atoxica; embalagem 
secundaria caixa de papel cartão; com validade 
mínima de 10 meses, embalagem de 35 gramas. 

R$ 1,04 R$ 249,60 

03 240 unid PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, sabor uva,  
embalagem primaria plástica hermeticamente 
fechada e atoxica; embalagem secundaria caixa 
de papel cartão; com validade mínima de 10 
meses, embalagem de 35 gramas. 

R$ 1,04 R$ 249,60 

04 240 unid PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, sabor 
morango, embalagem primaria plástica 
hermeticamente fechada e atoxica; embalagem 
secundaria caixa de papel cartão; com validade 
mínima de 10 meses, embalagem de 35 gramas. 

R$ 0,99 R$ 237,60 

Valor Global: R$ 986,40 
 
LOTE 14 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 80 unid PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO DIET, 
sabor limão, embalagem contendo no mínimo 
8g, com validade minima de 14 meses. 

R$ 1,14 R$ 91,20 
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02 80 unid PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO DIET, 
sabor maracujá, embalagem contendo no 
mínimo 8g, com validade minima de 14 meses. 

R$ 1,14 R$ 91,20 

03 80 unid PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO DIET, 
sabor laranja, embalagem contendo no mínimo 
8g, com validade minima de 14 meses. 

R$ 1,14 R$ 91,20 

04 80 unid PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO DIET, 
sabor abacaxi, embalagem contendo no mínimo 
8g, com validade minima de 14 meses. 

R$ 1,14 R$ 91,20 

05 80 unid PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO DIET, 
sabor uva, embalagem contendo no mínimo 8g, 
com validade minima de 14 meses. 

R$ 1,14 R$ 91,20 

06 50 unid PÓ P/PREPARO DE GELATINA DIETÉTICA; 
sabor uva; composto de gelatina, sal, regulador 
de acidez, aroma artificial de uva; edulcorantes e 
corantes artificiais; embalagem primaria plástica 
hermeticamente fechada e atoxica; embalagem 
secundaria caixa de papel cartão; com validade 
mínima de 10 meses, no mínimo 10g. 

R$ 2,94 R$ 147,00 

07 50 unid PÓ P/PREPARO DE GELATINA DIETÉTICA; 
sabor cereja; composto de gelatina, sal, 
regulador de acidez, aroma artificial de cereja; 
edulcorantes e corantes artificiais; embalagem 
primaria plástica hermeticamente fechada e 
atoxica; embalagem secundaria caixa de papel 
cartão; com validade mínima de 10 meses, no 
mínimo 10g. 

R$ 2,94 R$ 147,00 

08 50 unid PÓ P/PREPARO DE GELATINA DIETÉTICA; 
sabor abacaxi; composto de gelatina, sal, 
regulador de acidez, aroma artificial de abacaxi; 
edulcorantes e corantes artificiais; embalagem 
primaria plástica hermeticamente fechada e 
atoxica; embalagem secundaria caixa de papel 
cartão; com validade mínima de 10 meses, no 
mínimo 10g. 

R$ 2,80 R$ 140,00 

Valor Global: R$ 890,00 
 
LOTE 15 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 500 latas LEITE CONDENSADO - leite condensado, 
tradicional, composição: leite integral, açúcar e 
lactose, de consistência cremosa e textura 
homogênea; validade mínima 10 
meses,embalagem 395g. 

R$ 4,04 R$ 
2.020,00 

02 500 unid CREME DE LEITE -  apresentando teor de 
matéria gorda mínima de 25%, com validade 
mínima de 5 meses na data da entrega; 

R$ 2,68 R$ 
1.340,00 
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embalado em caixa cartonada aluminizada,  de 
200g. 

Valor Global: R$ 3.360,00 
 
LOTE 16 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 800 unid ERVILHA EM CONSERVA – ingredientes: 
ervilha, água, e sal, sem conservantes. 
Embalagem longa vida, deve estar intacta, 
resistente, vedada hermeticamente, com peso 
líquido de no mínimo 300g. Prazo de validade 
mínimo 02 anos.  

R$ 1,98 R$ 
1.584,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/04/2019 
 
PROCESSO: 020/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 008/19 – ATA DE REGISTRO: 105/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de gêneros alimentícios 
para os equipamentos da Semads, conforme edital. 
ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME 
LOTE 01 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 100 pcts ACHOCOLATADO EM PÓ instantâneo, em pó 
homogêneo, cor marrom claro a escuro. 
Enriquecido com vitaminas, embalagem 
primária, própria, fechada a vácuo, com 
validade mínima de 10 meses. Embalagem 
400g. 

R$ 5,36 R$ 536,00 

02 1.400 pcts PÓ DE CAFÉ, torrado e moído, tradicional, em 
embalagem a vácuo, com selo de pureza ABIC, 
pacote de 500gr, com validade mínima de 11 
meses. 

R$ 9,84 R$ 
13.776,00 

Valor Global: R$ 14.312,00 
 
LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 50 cxs CHÁ DE CAMOMILA, caixa com no mínimo 
10g, com 10 sachês – embalagem primária 
sachê individual, embalagem secundária caixa 
de papel cartão. Com validade mínima de 14 
meses. 

R$ 2,95 R$ 147,50 

02 50 cxs CHÁ DE ERVA CIDREIRA, caixa com no 
mínimo 10g, com 10 sachês – embalagem 
primária sachê individual, embalagem 
secundária caixa de papel cartão. Com validade 
mínima de 14 meses. 

R$ 2,78 R$ 139,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

38

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 Ano IV | Edição nº 554

03 50 cxs CHÁ DE HORTELÃ, caixa com no mínimo 10g, 
com 10 sachês – embalagem primária sachê 
individual, embalagem secundária caixa de 
papel cartão. Com validade mínima de 14 
meses. 

R$ 2,95 R$ 147,50 

04 380 cxs CHÁ DE ERVA MATE - Queimado Ou Tostado; 
Isento de Sujidades, Fragmentos de Insetos e 
Outros Materiais Estranhos; Embalagem 
Primaria Plástica Apropriada, Hermeticamente 
Fechada; Embalagem Secundaria Caixa de 
Papelão Cartonada, com validade mínima de 11 
Meses. Contendo 250g. 

R$ 10,70 R$ 
4.066,00 

Valor Global: R$ 4.500,00 
 
LOTE 05 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 500 pcts BISCOITO DOCE C/ RECHEIO; sabor 
chocolate; composto de farinha de trigo 
enriquecida c/ferro e acido fólico, açúcar, 
gordura vegetal; amido, cacau em pó, leite em 
po, sal, fermento químico, estabilizante; 
emulsificante e outros ingredientes permitidos; 
embalado em filme bopp metalizado atoxico e 
lacrado; com validade mínima de 5 meses. 
Pacote com no mínimo 140g. 

R$ 2,04 R$ 
1.020,00 

02 500 pcts BISCOITO DOCE C/ RECHEIO; sabor 
morango, composto de farinha de trigo 
enriquecida c/ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal; amido, sal, fermento químico, 
estabilizante, aromatizante; emulsificante e 
outros ingredientes permitidos; embalado em 
filme bopp metalizado atóxico e lacrado; com 
validade mínima de 5 meses. Pacote com no 
mínimo 140g. 

R$ 1,85 R$ 925,00 

03 500 pcts BISCOITO C/ SAL; tipo água e sal; composto 
de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido 
fólico, gordura vegetal, açúcar, amido, sal; 
fermentos químicos e outros ingredientes 
permitidos; embalada em filme bopp metalizado 
hermeticamente fechado e atoxico; com 
validade mínima de 5 meses. Pacote 200g. 

R$ 2,00 R$ 
1.000,00 

04 1.000 pcts TORRADA INTEGRAL pacote de 160g – 
composta de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de 
trigo, açúcar, sal, extrato de malte, amido, 
emulsificante, estabilizante e outros 
ingredientes permitidos, embalagem primária 
filme bopp metalizado atóxico e lacrado, com 

R$ 2,92 R$ 
2.920,00 
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validade mínima de 10 meses.  
Valor Global: R$ 5.865,00 
 
LOTE 07 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 300 pote GELEIA DE FRUTA; sabor uva; composta de 
uva, açúcar e outros ingredientes permitidos; 
isento de corantes e aromatizantes artificiais; 
livre de mofo ou fermentações; embalada em 
frasco de vidro, hermeticamente fechado; com 
validade mínima de 10 meses na data da 
entrega. Pote 230g. 

R$ 7,00 R$ 
2.100,00 

02 300 pote GELEIA DE FRUTA; sabor goiaba; composta de 
goiaba, açúcar e outros ingredientes permitidos; 
isento de corantes e aromatizantes artificiais;  
livre de mofo ou fermentações; embalada em 
frasco de vidro, hermeticamente fechado; com 
validade mínima de 10 meses na data da 
entrega. Pote 230g. 

R$ 5,70 R$ 
1.710,00 

03 300 pote GELEIA DE FRUTA; sabor morango; composta 
de morango, açúcar e outros ingredientes 
permitidos; isento de corantes e aromatizantes 
artificiais; livre de mofo ou fermentações; 
embalada em frasco de vidro, hermeticamente 
fechado; com validade mínima de 10 meses na 
data da entrega. Pote 230g. 

R$ 7,56 R$ 
2.268,00 

04 60 pote GELEIA DE FRUTAS DIETÉTICA; sabor 
morango; composta de morango, edulcorantes e 
outros ingredientes permitidos; isenta de 
corantes, aromatizantes e conservantes; com 
cor, odor e sabor próprios; embalagem: pote de 
vidro, hermeticamente fechado; com validade 
mínima de 10 meses, pote com no mínimo 230g. 

R$ 16,01 R$ 960,60 

05 60 pote GELEIA DE FRUTAS DIETÉTICA; sabor goiaba; 
composta de goiaba, edulcorantes e outros 
ingredientes permitidos; isenta de corantes, 
aromatizantes e conservantes; com cor, odor e 
sabor próprios; embalagem: pote de vidro, 
hermeticamente fechado; com validade mínima 
de 10 meses, pote com no mínimo 230g. 

R$ 16,01 R$ 960,60 

Valor Global: R$ 7.999,20 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/04/2019 
 
PROCESSO: 084/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 038/19 – ATA DE REGISTRO: 128/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de água mineral para a 
Vigilância Sanitária, conforme edital. 
MARIA LUCIA LEARDINI EIRELI ME 
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Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 417 caixas 

com 48 
unidades 

Copos de 200ml de água minetal sem 
gás. 

R$ 32,50 R$ 
13.552,50 

02 7.000 
unidades 

Garrafas de 500ml de água mineral sem 
gás. 

R$ 1,63 R$ 11.410,00 

Valor Global da Proposta: R$ 24.962,50 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 15/04/2019 
 
PROCESSO: 109/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 050/19 – ATA DE REGISTRO: 139/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de hortifrútis para atender 
o Centro Social Urbano (CSU), conforme edital. 
JOICE ARIANA SCHIMIDT 32856716881 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitátio 
Valor Global 

01 48 kg Alface crespa – verde, nova de 1 ª qualidade, 
folhas sãs, frescas, sem rupturas, isenta de 
material terroso e unidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. O produto deverá estar de 
acordo com a resolução CNNPA nº12 de 24/07/78 e 
Resolução RDC ANVISA nº 
175 de 08/97/03. Devem ser embalados em sacos 
plásticos transparentes, atóxicos e resistentes. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. O veículo de entrega deverá 
estar de acordo com as normas sanitárias vigentes. 

R$ 12,83 R$ 615,84 

02 96 kg Cenoura tipo 1 – sem folhas, tamanho médio, novo, 
de 1 ª qualidade, frescas, sem rupturas, isenta de 
material terroso e unidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e do transporte. As cenouras deverão ter 
o comprimento entre 14 e 16cm. O produto deverá 
estar de acordo com a resolução CNNPA nº12 de 
24/07/78 e Resolução RDC ANVISA nº 175 de 
08/97/03. Devem ser embalados em sacos 
plásticos transparentes, atóxicos e resistentes. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. O veículo de entrega deverá 
estar de acordo com as normas sanitárias vigentes. 

R$ 4,13 R$ 396,48 

03 96 kg Pepino comum – novo, de 1 º qualidade, liso, com 
polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
uniformes, tipicos da variedade, sem manchas 
bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de origem 
física ou mecânica. O produto deverá estar de 
acordo com a resolução CNNPA nº12 de 24/07/78 
e Resolução RDC ANVISA nº 
175 de 08/97/03. Devem ser embalados em sacos 

R$ 3,66 R$ 351,36 
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plásticos transparentes, atóxicos e resistentes. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. O veículo de entrega deverá 
estar de acordo com as normas sanitárias vigentes. 

04 96 kg Beterraba vermelha – sem folhas, tamamho médio, 
de 1ª qualidade, com casca sã, sem ruptura, sem 
ferimentos ou defeitos, isento de corpos estranhos 
ou terra aderida à superfície. O produto deverá 
estar de acordo com a resolução CNNPA nº12 de 
24/07/78 e Resolução RDC ANVISA nº 175 de 
08/97/03. Devem ser embalados em sacos 
plásticos transparentes, atóxicos e resistentes. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. O veículo de entrega deverá 
estar de acordo com as normas sanitárias vigentes. 

R$ 4,22 R$ 405,12 

05 96 kg Cebola redonda branca – o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20 de 
outubro de 1978) e INC nº 9 de 12 de julho de 2002. 
Deverão apresentar bulbos frescos, ótima 
qualidade, sem defeito, suficientemente 
desenvolvida, firme e intácta, sem broto, sem 
defeitos e lesões de origem física e mecânica 
(rachaduras, perfurações e cortes), tamanho 
uniforme e coloração da casca variando entre 
amarela e vermelha. O calibre deverá ser de 5 a 6 
cm. Não deverá apresentar talo grosso, brotado, 
podridão, mofo, manchas escuras. Embalagem: 
saco s plásticos transparentes, atóxicos e 
resistentes, ou sacos de nylon. O produto deverá 
atender os padrões  microbiológicos e estar e estar 
de acordo com a Resolução CNNPA nº 12 de 
24/07/78 e Resolução RDC ANVISA nº 175 de 
08/97/03. 

R$ 4,31 R$ 413,76 

06 96 kg Abobrinha – variedade brasileira. Deverão estar 
frescas, sãs, inteiras, limpas, no ponto de 
maturação adequado para consumo. Deverão 
apresentar comprimento entre 
20 a 22 cm. Coloração verde brilhante, firme sem 
rachadura ou furos. O produto deverá estar de 
acordo com a resolução CNNPA nº 12 de 24/07/78 
e resolução RDC ANVISA nº 175 de 08/97/03. Devem 
ser embalados em sacos plásticos transparentes, 
atóxicos e resistentes. A embalagem secundária 
deve ser em monoblocos plásticos e limpos. O 
veículo de entrega deverá estar de acordo com as 
normas sanitárias vigentes. 

R$ 4,23 R$ 406,08 

07 144 kg Tomate para salada – grau médio de 
amadurecimento, de 1ª qualidade, com casca sã, 
sem rupturas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, com coloração uniforme e brilho. 
Deverá apresentar grau de maturação que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 

R$ 4,66 R$ 671,04 
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conservação em condições adequadas para o 
consumo. O produto deverá estar de acordo com a 
Resolução CNNPA nº 12 de 24/07/78 e Resolução 
RDC ANVISA nº 175 de 08/97/03. Devem ser 
embalados em sacos plásticos transparentes, 
atóxicos e resistentes. A embalagem secundária 
deve ser em monoblocos plásticos e limpos. O 
veículo de entrega deverá estar de acordo com as 
normas sanitárias vigentes. 

08 48 kg Couve manteiga, nova de 1º qualidade, folhas sãs e 
inteiras, sem rupturas, talos inteiros, coloração 
uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme 
e intacta, isenta de material terroso e umidade 
externa anormal, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. O produto deverá estar de 
acordo com a Resolução CNNPA nº 12 de 24/07/78 
e Resolução RDC ANVISA nº 175 de 08/97/03. 
Devem ser embalados em sacos plásticos 
transparentes, atóxicos e resistentes. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. O veículo de entrega deverá estar de 
acordo com as normas sanitárias vigentes. 

R$ 14,00 R$ 672,00 

09 96 kg Repolho branco/verde – 1ª qualidade, cabeças 
fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 
manchas e com coloração uniforme, folhas sãs, 
sem rupturas, livres de terra, sujidades parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e do transporte. O produto deverá estar 
de acordo com a Resolução CNNPA nº 12 de 
24/07/78 e Resolução RDC ANVISA nº 175 de 
08/97/03. Devem ser embalados em sacos 
plásticos transparentes, atóxicos e resistentes. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. O veículo de entrega deverá 
estar de acordo com as normas sanitárias vigentes. 

R$ 3,29 R$ 315,84 

10 240 kg Mamão formosa – o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78) 
e INC nº 9 de 12 de julho de 2002. Deverão estar 
frescos e sãos, inteiros, limpos e apresentar cor, 
odor e sabor característicos. Os mamãos deverão 
apresentar peso entre 1,5 a 1,8 kg, mais da metade 
da casca deverá estar amarelada. Embalagem: 
caixa de madeira descartável ou papelão nova e 
rotulada, contendo 6 a 8 unidades. 

R$ 5,15 R$ 1.236,00 

11 480 kg Banana nanica – de 1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas, 
em pencas, tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicoa e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, acondicionados 
em pencas íntegras, unidades em torno de 100g. 

R$ 2,98 R$ 1.430,40 
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Embalagem caixa de madeira retornável e rotulada, 
com 20 kg. O veículo de entrega deverá estar de 
acordo com as normas sanitárias vigentes. O 
produto deverá estar de acordo com a Resolução 
CNNPA nº 12 de 24/07/78 e Resolução RDC 
ANVISA nº 175 de 08/97/03. 

12 480 kg Laranja pêra – fresca, de 1ª qualidade, frutos de 
tamanho médio, no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, 
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, 
casca sã, sem rupturas, ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem primária: saco de 
rede, de polietileno, resistentes. O produto deverá 
estar de acordo com a Resolução CNNPA nº 12 de 
24/07/78 e Resolução RDC ANVISA n º 175 de 
08/97/03. O veículo de entrega deverá estar de 
acordo com as normas sanitárias vigentes. 

R$ 2,41 R$ 1.156,80 

13 300 kg Melancia – graúda, 1ª qualidade, devem ser firmes, 
isentas de deformação, danos mecânicos e 
doenças, ausentes de sujidades, parasitas e larvas. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas. O veículo de entrega deverá estar de acordo 
com as normas sanitárias vigentes. O produto 
deverá estar de acordo com a Resolução CNNPA nº 
12 de 24/07/78 e Resolução RDC ANVISA nº 175 
de 08/97/03. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

R$ 2,24 R$ 672,00 

14 144 kg Batata inglesa – variedade Bintje, monalisa. O 
produto deverá estar de acordo com a NTA 15 
(Decretto 12.486 de 20 de outubro de 1978) e INC nº 9 
de 12 de julho de 2002. Lisa, selecionada, graúda. 
Deverão estar frescas e sãs, inteiras, firmes, 
lavadas ou escovadas, com coloração uniforme, 
com aroma, cor e sabor tipicos, livre de umidade 
externa anormal. Deverão estar isentas de 
podridão, brotos, esverdeadas, danos profundos. 
Comprimento aproximado da unidade entre 10 e 12 
cm e diâmetro de 4,5 a 6 cm. Embalagem: sacos 
plásticos transparentes, atóxicos e resistentes, ou 
sacos de nylon. O produto deverá atender os 
padrões microbiológicos e estar de acordo com a 
Resolução CNNPA nº 12 de 24/07/78 e Resolução 
RDC ANVISA nº 175 de 08/97/03. 

R$ 4,47 R$ 643,68 

15 48 kg Alho comum – o produto deverá estar de acordo 
com a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20 de outubro de 
1978) e INC nº 9 de 12 de julho de 2002. Selecionado, 
graúdo, diâmetro de 5 a 6 cm, dentes grandes, 
consistência firme e recobertos pela película firme e 
brilhante. A polpa deve ser clara. Os bulbos 

R$ 18,23 R$ 875,04 
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deverão estar frescos, de ótima qualidade, limpos e 
livres de umidade externa anormal, podendo ter a 
película branca ou roxa. Não deverá apresentar 
bulbo chocho, brotado, mofado, dano por praga ou 
doença. Embalagem: sacos plásticos 
transparentes, atóxicos e resistentes, ou sacos de 
nylon. O produto deverá atender os padrões 
microbiológicos e estar de acordo com a Resolução 
CNNPA nº 12 de 24/07/78 e Resolução RDC 
ANVISA nº 175 de 08/97/03 

16 288 kg Maçã nacional – fuji, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) 
e INC nº 9 de 12 de julho de 2002. Deverão estar 
frescos e sãos, inteiros, limpos e apresentar cor, 
odor e sabor característicos. As maças deverão ter 
o peso entre 100 e 150g. Ótima qualidade, sem 
defeitos sérios, apresentando tamanho e coloração 
uniforme, com polpa e casca firmes e intactas sem 
manchas ou defeitos, nem danos físicos e/ou 
mecânicos, ser originário de plantas sadias, 
destinado ao consumo "in natura", estar fresca. 
Embalagem: caixa de papelão com tampa, nova e 
rotulada com peso aproximado de 
18 kg e número aproximado de maças 80 a 150 
unidades. Deverá atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12 de 02/01/01 da 
Anvisa, Instrução Normativa Conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 9 de 12/11/02, e do 
CEAGESP, Decreto nº 6268 de 22/11/07 MA e Lei 
nº 9972 de 25/05/00 ANVISA. 

R$ 6,16 R$ 1.774,08 

17 288 kg Tangerina ponkan – o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78) 
e INC nº 9 de 12 de julho de 2002. Ser fresca, de 
primeita qualidade, frutos com 60 a 70% de 
maturação climatizada que permita a manipulação 
no transporte, sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, para consumo 
imediato. Deverão ter o peso entre 100 e 150g, e 
estar acondicionadas em embalagem teladas 
contendo 5 ou 10 kg cada embalagem. Ótima 
qualidade, sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho e coloração uniforme, com polpa e casca 
firmes e intactas sem manchas ou defeitos, nem 
danos físicos e/ou mecânicos, ser originário de 
plantas sadias, destinado ao consumo "in natura", 
estar fresca. Pertencer às classes 64 a 70 (calibre 
entre 64 a 74 mm), livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo 
ser bem desenvolvida e madura com suco. Deverá 
atender os padrões microbiológicos da RDC nº 12 
de 02/01/01 da Anvisa, Instrução Normativa 

R$ 4,83 R$ 1.391,04 
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Conjunta SARC/ANVISA/ INMETRO nº 9 de 
12/11/02 e do CEAGESO, Decreto nº 6268 de 
22/11/78 MA e Lei nº 9972 de 2/05/00 ANVISA. 

18 144 Kg Maracujá: Redondo, casca lisa, graúdo, de 1ª 
qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 

R$ 8,68 R$ 1.249,92 

19 288 Kg Manga Palmer: de 1ª qualidade aspecto globoso, 
acondicionar frutos mistos: verdes e maduros, cor 
própria, classificada como fruta com polpa firme e 
intacta, isenta de enfermidades, com boa 
qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões 
de origem física e mecânica. 

R$ 9,79 R$ 2.818,52 

20 96 Kg Berinjela: deverá ser fresca, ter atingido o grau 
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e 
variedade, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica que afete a sua 
aparência. Não serão permitidos rachaduras, 
perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e 
limpa. 

R$ 3,59 R4 344.64 

Valor Global da Proposta: R$ 17.839,64 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 03/05/2019 
 
PROCESSO: 159/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 069/19 – ATA DE REGISTRO: 222/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de gás para a Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e seus equipamentos, conforme edital. 
EVELYN CRISTINA TORCINELI ROCHA EPP 
Descrição Qtd. Valor 

Unitário 
Valor Global 

Recarga de cota de gás liquefeito do petróleo 
acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e 
inflamável, e suas condições deverão estar de acordo 
com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. 

93  R$ 96,00 R$ 8.928,00 

Recarga de cota de gás liquefeito do petróleo 
acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e 
inflamável, e suas condições deverão estar de acordo 
com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. 

75 R$ 407,00 R$ 30.525,00 

Valor Global da Proposta: R$ 39.453,00 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/07/2019 
 
PROCESSO: 172/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 074/19 – ATA DE REGISTRO: 226/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de frango e filé de merluza 
para a merenda escolar e Semads, conforme edital. 
DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL 
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ITEM 02 – FILÉ DE MERLUZA 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 11.250 kg Filé de merluza, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA (decreto 12.486 de 
20/10/78) e M.A 22444/97, constando 
obrigatoriamente registro no sif/dispoa, de 
1ª qualidade, filé de peixe de peimeira 
qualidade, limpo, sem couro ou escamas, 
sem espinha, fatiados em bifes de 120 
gramas em média, congelados a 12 graus 
celsius (-), isentas de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto que 
sejam impróprias ao consumo e qua alterem 
suas características naturais, físicas, 
químicas e organolépticas, inspecionadas 
pelo Ministério da Agricultura, embalagem 
primária: acondicionado em saco plástico, 
atóxico, resistente, pesando de 0,800 
gramas a 02kg, embalagem secundária: 
caixa de papelão lacrada pesando entre 
10kg e 20kg, transporte: o produto deverá 
estar congelado, transportado em veículo 
com carroceria fechada, isotérmico, com 
temperatura de -8º C ou inferior, 
assegurando que o produto se mantenha 
congelado durante o transporte, com 
validade mínima de 10 meses, após a data 
de fabricação. 
Escolas: 6.750 kg; 
Creches: 3.750 kg; 
Semads: 750 kg; 

R$ 23,67 R$ 
266.287,50 

 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI 
 
ITEM 04 – FILÉ DE MERLUZA 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 3.750 kg Filé de merluza, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA (decreto 12.486 de 
20/10/78) e M.A 22444/97, constando 
obrigatoriamente registro no sif/dispoa, de 
1ª qualidade, filé de peixe de peimeira 
qualidade, limpo, sem couro ou escamas, 
sem espinha, fatiados em bifes de 120 
gramas em média, congelados a 12 graus 
celsius (-), isentas de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto que 
sejam impróprias ao consumo e qua alterem 
suas características naturais, físicas, 
químicas e organolépticas, inspecionadas 

R$ 23,67 R$ 88.762,50 
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pelo Ministério da Agricultura, embalagem 
primária: acondicionado em saco plástico, 
atóxico, resistente, pesando de 0,800 
gramas a 02kg, embalagem secundária: 
caixa de papelão lacrada pesando entre 
10kg e 20kg, transporte: o produto deverá 
estar congelado, transportado em veículo 
com carroceria fechada, isotérmico, com 
temperatura de -8º C ou inferior, 
assegurando que o produto se mantenha 
congelado durante o transporte, com 
validade mínima de 10 meses, após a data 
de fabricação. 
Escolas: 2.250 kg; 
Creches: 1.250 kg; 
Semads: 250 kg; 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2019 
 
PROCESSO: 172/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 074/19 – ATA DE REGISTRO: 225/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de frango e filé de merluza 
para a merenda escolar e Semads, conforme edital. 
J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP 
COTA PRINCIPAL 
 
ITEM 01 - FRANGO 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 33.375 kg Peito de frango sem osso e sem pele 
congelado, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 03 e NTA 76 (decreto 
12.486 de 20/10/78) e M.A 22444/97, 
constando obrigatoriamente registro no 
sif/dispoa, de 1ª qualidade, peito, sem osso 
e sem pele, partes inteiras, sem tempero, 
congelado, sem manchas e parasitas, 
aparência, aspecto, cor e odor 
característicos, embalagem primária, 
acondicionado em saco plástico, atóxico, 
resistente, pesando 02 kg, faz-se necessária 
a embalagem primária com peso 
padronizado para facilitar a entrega e 
conferência do produto nas unidades 
escolares, embalagem secundária, caixa de 
papelão lacrada pesando entre 10kg e 20kg, 
transporte: o produto deverá estar 
congelado, transportado em veículo com 
carroceria fechada, isotérmico, com 
temperatura de -8ºC ou inferior, 
assegurando que o produto se mantenha 
congelado durante o transporte, com 
validade mínima de 10 meses, após a data 

R$ 13,08 R$ 
436.545,00 
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de fabricação. 
Escolas: 22.500 kg; 
Creches: 9.000 kg; 
Semads: 1.875 kg; 

 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI 
 
ITEM 03 - FRANGO 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 11.125 kg Peito de frango sem osso e sem pele 
congelado, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 03 e NTA 76 (decreto 
12.486 de 20/10/78) e M.A 22444/97, 
constando obrigatoriamente registro no 
sif/dispoa, de 1ª qualidade, peito, sem osso 
e sem pele, partes inteiras, sem tempero, 
congelado, sem manchas e parasitas, 
aparência, aspecto, cor e odor 
característicos, embalagem primária, 
acondicionado em saco plástico, atóxico, 
resistente, pesando 02 kg, faz-se necessária 
a embalagem primária com peso 
padronizado para facilitar a entrega e 
conferência do produto nas unidades 
escolares, embalagem secundária, caixa de 
papelão lacrada pesando entre 10kg e 20kg, 
transporte: o produto deverá estar 
congelado, transportado em veículo com 
carroceria fechada, isotérmico, com 
temperatura de -8ºC ou inferior, 
assegurando que o produto se mantenha 
congelado durante o transporte, com 
validade mínima de 10 meses, após a data 
de fabricação. 
Escolas: 7.500 kg; 
Creches: 3.000 kg; 
Semads: 625 kg; 

R$ 13,08 R$ 
145.515,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2019 
 
PROCESSO: 181/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 079/19 – ATA DE REGISTRO: 232/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual locação futura de máquinas com operador, 
conforme edital. 
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI 
Ite
m 

Qtd Descrição Valor unitário da 
hora 

Valor global 

01 1.000 horas Caminhão irrigadeira – pipa com 
potência de 160 Hp (119 kw), 
capacidade mínima de 6.000 
litros. 

R$ 70,00 R$ 
70.000,00 
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02 1.200 horas Rolo compactador vibratório, 
autopropelido, tipo pé de 
carneiro, com adaptação na 
dianteira, pneus traseiros 
lameiros ou de tração, com 
potência mínima de 71 cv (2200 
RPM) e peso operacional de 
7.000 kg. 

R$ 70,00 R$ 
84.000,00 

03 1.200 horas Escavadeira hidráulica sobre 
esteira modelo Cat 313 ou 
similar. 

R$ 125,00 R$ 
150.000,00 

04 1.200 horas Trator de lâmina sobre esteira D6 
ou similar. 

R$ 146,00 R$ 
175.200,00 

05 1.500 horas Caminhão basculante truck, 
motor diesel, potência mínima 
120 Hp, caçamba 12 m³. 

R$ 85,00 R$ 
127.500,00 

Valor Global: R$ 606.700,00 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 01/08/2019 
 
PROCESSO: 259/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 110/19 – ATA DE REGISTRO: 299/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de cota de gás P-45 para 
o Corpo de Bombeiros de Avaré., conforme edital. 
EVELYN CRISTINA TORCINELI ROCHA EPP 
Descrição Qtd. Valor 

Unitário 
Valor Global 

Cota de gás P-45. 04 R$ 336,33 R$ 1.345,32 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/10/2019 
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