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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO 
 
PROCESSO Nº 204/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 238/18 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para o Pronto Socorro. 
DETENTORA:  CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor un Valor Total 

8 

Máscara para traqueostomia com conector 360º 
– Adulto 
-Máscara para traqueostomia; em PVC, macio, 
atoxico, com conector tubo que gira 360º, para 
tubos corrugados, 22 mm, forma anatômica, com 
elástico resistente para fixação, tamanho adulto, 
embalagem individual, em material que garanta a 
integridade do produto, a apresentação do produto 
deverá obedecer a Legislação atual vigente. 
-Garantia de 1 ano 

15 un 14,66 219,90 

9 

Máscara para traqueostomia com conector 360º 
– Infantil 
-Máscara para traqueostomia; em PVC, macio, 
atoxico, com conector tubo que gira 360º, para 
tubos corrugados, 22 mm, forma anatômica, com 
elástico resistente para fixação, tamanho adulto, 
embalagem individual, em material que garanta a 
integridade do produto, a apresentação do produto 
deverá obedecer a Legislação atual vigente. 
-Garantia de 1 ano 

15 un 14,66 219,90 

10 

Cadeira de Rodas para obeso, conforme 
descrição: 
-Construída em aço; Estrutura dobrável em duplo X; 
Pintura eletrostática epóxi; Estofamento em nylon 
acolchoado; Almofada; Assento reforçado com tiras 
tensoras especiais; Rodas traseiras de 24”, raiadas 
com pneus cinza, antifuro; Rodas dianteiras de 8” 
maciças; Freios bilaterais reguláveis; Protetores de 
roupa com aba; Apoios de pés articuláveis, 
rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura; 
Apoios de braços escamoteáveis; Capacidade para 
160 kg; Largura do assento: 60 cm. 
-Garantia de 1 ano 

04 un 2.300,00 9.200,00 

Assinatura: 05/07/2018 Vigência: 04/07/2019 
 
PROCESSO Nº 204/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 241/18 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para o Pronto Socorro. 
DETENTORA: EQUIPOS COMERCIAL LTDA – ME 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor un Valor Total 

11 
Poltrona Hospitalar, conforme descrição: 
-Com rodízios em plástico resistente 4”, Sistema 
de trava traseiro; Estrutura em aço carbono, 

19 un 1.149,83 21.846,77 
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Diam. Aprox. 32 mm, Espessura 1,5 mm; 
tratamento por fosfatização, Pintura eletrostática; 
Posições: Trendelemburg, Semi sentado, 
Sentado e Deitado; Revestimento lavável e 
resistente a degermantes, espuma certificada 
D33 com travesseiro em espuma siliconada; com 
braços, apoio de braços e pernas anatômicos e 
estofados, com extensão concomitante com 
inclinação do encosto; Dimensões: comprimento 
115 (sentado) 175 (deitado); largura total 95, do 
assento 54 cm; peso suportado de 200 kg; Inclui: 
Tratamento antiferrugem. 
-Garantia de 24 meses, com Registro ANVISA. 

12 

Cama Hospitalar Elétrica para obeso 
-Cama Hospitalar; Com movimentos elétricos de: 
Altura, Perna elevação, Fowler, Trendelemburg, 
Vascular, Cardíaco; Nas dimensões (C x L x A) 
de aproximadas de 2,20 m x 1,00 m x 55 a 80 
cm, Capacidade Mín 220 kg; 04 rodízios de 125 
mm, Sistema Freio Central ou Total nas 04 rodas 
simultâneos; Estrutura Tubos de Aço Perfurados 
e removíveis para a Limpeza; em Pintura 
eletrostática Texturizada epóxi pó de alta 
resistência; Estrado em material de Alta 
resistência, dividido em 4 sessões; Cabeceira 
moldada e removível; Peseira moldadas e 
removíveis; com Para choques anti-impacto nas 
extremidades da cama; com grades laterais 
escamoteáveis em tubo de aço inox; Sistema de 
abertura e fechamento das grades laterais, 
dotado de dispositivo para travamento fácil e 
rápido; Controle remoto a fio acionado por leve 
toque da membrana e painel na grade externa 
do leito, Motores e atuadores blindados, 
resistente a água, poeira e outros resíduos, 
Sistema elétrico 110/220v e sistema de baterias 
recarregáveis com previsão de carga para até 03 
horas, em condições normais de uso. Com 
colchão em espuma de poliuretano, Densidade 
28, Altura 12 cm, revestido em courvim; 
Acompanhando suporte de soro. 
-Garantia de 36 meses, Instalação/Assistência 
Técnica/Manuais  

01 un 10.260,00 10.260,00 

 
Cota reservada para ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor un Valor Total 

22 

Cadeira de Rodas para obeso, conforme 
descrição: 
-Construída em aço; Estrutura dobrável em duplo 
X; Pintura eletrostática epóxi; Estofamento em 
nylon acolchoado; Almofada; Assento reforçado 
com tiras tensoras especiais; Rodas traseiras de 
24”, raiadas com pneus cinza, anti furo; Rodas 

01 un 3.039,00 3.039,00 
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dianteiras de 8” maciças; Freios bilaterais 
reguláveis; Protetores de roupa com aba; Apoios 
de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e 
reguláveis em altura; Apoios de braços 
escamoteáveis; Capacidade para 160 kg; 
Largura do assento: 60 cm. 
-Garantia de 1 ano 

23 

Poltrona Hospitalar, conforme descrição: 
-Com rodízios em plástico resistente 4”, Sistema 
de trava traseiro; Estrutura em aço carbono, 
diam. Aprox. 32 mm, espessura 1,5 mm, 
tratamento por fosfatização, pintura eletrostática; 
Posições: Trendelemburg, Semi sentado, 
Sentado e Deitado; Revestimento lavável e 
resistente a degermantes, espuma certificada 
D33 com travesseiro em espuma siliconada; com 
braços, apoio de braços e pernas anatomicas e 
estofados, com extensão concomitante com 
inclinação do encosto; Dimensões: comprimento 
115 (sentado) 175 (deitado); largura total 95, do 
assento 54 cm; peso suportado de 200 kg; Inclui: 
Tratamento antiferrugem. 
-Garantia de 24 meses, com Registro ANVISA. 

06 un 1.149,83 6.898,98 

Assinatura: 05/07/2018 Vigência: 04/07/2019 
 
PROCESSO Nº 204/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 240/18 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para o Pronto Socorro. 
DETENTORA: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI – ME 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor un Valor Total 

6 

Conector em T para Circuito de Ventilação 
Mecânica 
-Medidas externas: 22 mm x 22 mm x 22 mm 
-Medidas internas: 15 mm x 15 mm x 15 mm 
-Confeccionado em Policarbonato 
-Autoclavável/Reutilizável 
-Produto não estéril 
-Garantia de 1 ano 

15 un 22,99 344,85 

7 

Conector em T para Circuito de Ventilação 
Mecânica 
-Medidas externas: 26 mm x 22 mm x 22 mm 
-Medidas internas: 22 mm x 15 mm x 15 mm 
-Confeccionado em Policarbonato 
-Autoclavável/Reutilizável 
-Produto não estéril 
-Garantia de 1 ano 

15 un 24,59 368,85 

 
Cota reservada para ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor un Valor Total 

14 Máscara de oxigênio siliconada com 
reservatório – Tamanho Adulto 50 un 29,49 1.474,50 
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-Máscara siliconada, transparente, de formato 
anatômico e de alta concentração (10 – 12 Ipm/80 – 
100%) contém bolsa reservatória de O2, 
confeccionada em material plástico transparente 
sem látex.  
-Possui válvula anti refluxo, que impede a 
reinalação do gás expirado.  
-Mangueira flexível para O2, lâmina de alumínio 
para ajuste do nariz e elástico para fixação na 
cabeça. 
-Extensão confeccionada em PVC flexível, 
transparente, com tamanho variando entre 2,10 a 
2,20 m para encaixe perfeito no adaptador do 
reservatório e no cilindro de oxigênio.  
-Embalagem deve conter: 
Máscara para nebulização 
1,5 metro de mangueira 
01 bolsa reservatório 
01 elástico para fixação da máscara 
-Garantia de 1 ano 

18 

Conector em T para Circuito de Ventilação 
Mecânica 
-Medidas externas: 22 mm x 22 mm x 22 mm 
-Medidas internas: 15 mm x 15 mm x 15 mm 
-Confeccionado em Policarbonato 
-Autoclavável/Reutilizável 
-Produto não estéril 
-Garantia de 1 ano 

05 un 22,99 114,95 

19 

Conector em T para Circuito de Ventilação 
Mecânica 
-Medidas externas: 26 mm x 22 mm x 22 mm 
-Medidas internas: 22 mm x 15 mm x 15 mm 
-Confeccionado em Policarbonato 
-Autoclavável/Reutilizável 
-Produto não estéril 
-Garantia de 1 ano 

05 un 24,59 122,95 

20 

Máscara para traqueostomia com conector 360º 
– Adulto 
-Máscara para traqueostomia; em PVC, macio, 
atoxico, com conector tubo que gira 360º, para 
tubos corrugados, 22 mm, forma anatômica, com 
elástico resistente para fixação, tamanho adulto, 
embalagem individual, em material que garanta a 
integridade do produto, a apresentação do produto 
deverá obedecer a Legislação atual vigente. 
-Garantia de 1 ano 

05 un 21,99 109,95 

21 

Máscara para traqueostomia com conector 360º 
– Infantil 
-Máscara para traqueostomia; em PVC, macio, 
atoxico, com conector tubo que gira 360º, para 
tubos corrugados, 22 mm, forma anatômica, com 
elástico resistente para fixação, tamanho adulto, 
embalagem individual, em material que garanta a 

05 un 28,79 143,95 
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integridade do produto, a apresentação do produto 
deverá obedecer a Legislação atual vigente. 
-Garantia de 1 ano 

Assinatura: 05/07/2018 Vigência: 04/07/2019 
 
PROCESSO Nº 204/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 239/18 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para o Pronto Socorro. 
DETENTORA: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor un Valor Total 

1 

Câmara Retrátil para administração de 
medicação em aerossol para ventilação 
mecânica: 
-Câmara retrátil expansível para administração de 
medicação por fluxo cruzado, com conexão 
universal para traqueia do respirador. Composto por 
flanges nas extremidades, 1 conjunto de travas, 1 
conjunto de anéis de fixação, 1 pino de segurança 
do sistema fechado e corpo expansível em material 
termoplástico apropriado ao uso medicinal. Não 
contendo em sua composição e ou fabricação, BPA 
(Bisfenol A. Ftalatos, Látex e PVC – Policloreto de 
Vinila), Chumbo, Óleos, Metais e/ou outros 
elementos nocivos à saúde; com conexão universal 
nas extremidades para uso de todos os tipos de 
broncodilatadores com acionador para contador de 
doses; uso adulto, estéril e descartável. Embalado 
individualmente em papel cirúrgico. Contendo 1 
unidade. 
Garantia de 1 ano. 

08 un 66,33 530,64 

2 

Máscara de oxigênio siliconada com 
reservatório – Tamanho Adulto 
-Máscara siliconada, transparente, de formato 
anatômico e de alta concentração (10 – 12 Ipm/80 – 
100%) contém bolsa reservatória de O2, 
confeccionada em material plástico transparente 
sem látex.  
-Possui válvula anti refluxo, que impede a 
reinalação do gás expirado.  
-Mangueira flexível para O2, lâmina de alumínio 
para ajuste do nariz e elástico para fixação na 
cabeça. 
-Extensão confeccionada em PVC flexível, 
transparente, com tamanho variando entre 2,10 a 
2,20 m para encaixe perfeito no adaptador do 
reservatório e no cilindro de oxigênio.  
-Embalagem deve conter: 
Máscara para nebulização 
1,5 metro de mangueira 
01 bolsa reservatório 
01 elástico para fixação da máscara 
-Garantia de 1 ano 

150 un 22,33 3.349,50 
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3 

Máscara de oxigênio siliconada com 
reservatório – Tamanho Infantil 
-Máscara siliconada, transparente, de formato 
anatômico e de alta concentração (10 – 12 Ipm/80 – 
100%) contém bolsa reservatória de O2, 
confeccionada em material plástico transparente 
sem látex.  
-Possui válvula anti refluxo, que impede a 
reinalação do gás expirado.  
-Mangueira flexível para O2, lâmina de alumínio 
para ajuste do nariz e elástico para fixação na 
cabeça. 
-Extensão confeccionada em PVC flexível, 
transparente, com tamanho variando entre 2,10 a 
2,20 m para encaixe perfeito no adaptador do 
reservatório e no cilindro de oxigênio.  
-Embalagem deve conter: 
Máscara para nebulização 
1,5 metro de mangueira 
01 bolsa reservatório 
01 elástico para fixação da máscara 
-Garantia de 1 ano 

150 un 22,33 3.349,50 

 
Cota reservada para ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor un Valor Total 

13 

Câmara Retrátil para administração de 
medicação em aerossol para ventilação 
mecânica: 
-Câmara retrátil expansível para administração de 
medicação por fluxo cruzado, com conexão 
universal para traqueia do respirador. Composto por 
flanges nas extremidades, 1 conjunto de travas, 1 
conjunto de anéis de fixação, 1 pino de segurança 
do sistema fechado e corpo expansível em material 
termoplástico apropriado ao uso medicinal. Não 
contendo em sua composição e ou fabricação, BPA 
(Bisfenol A. Ftalatos, Látex e PVC – Policloreto de 
Vinila), Chumbo, Óleos, Metais e/ou outros 
elementos nocivos à saúde; com conexão universal 
nas extremidades para uso de todos os tipos de 
broncodilatadores com acionador para contador de 
doses; uso adulto, estéril e descartável. Embalado 
individualmente em papel cirúrgico. Contendo 1 
unidade. 
Garantia de 1 ano. 

02 Un 66,33 132,66 

15 

Máscara de oxigênio siliconada com 
reservatório – Tamanho Infantil 
-Máscara siliconada, transparente, de formato 
anatômico e de alta concentração (10 – 12 Ipm/80 – 
100%) contém bolsa reservatória de O2, 
confeccionada em material plástico transparente 
sem látex.  
-Possui válvula anti refluxo, que impede a 

50 Un 22,33 1.116,50 
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reinalação do gás expirado.  
-Mangueira flexível para O2, lâmina de alumínio 
para ajuste do nariz e elástico para fixação na 
cabeça. 
-Extensão confeccionada em PVC flexível, 
transparente, com tamanho variando entre 2,10 a 
2,20 m para encaixe perfeito no adaptador do 
reservatório e no cilindro de oxigênio.  
-Embalagem deve conter: 
Máscara para nebulização 
1,5 metro de mangueira 
01 bolsa reservatório 
01 elástico para fixação da máscara 
-Garantia de 1 ano 

Assinatura: 05/07/2018 Vigência: 04/07/2019 
 
PROCESSO Nº 205/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 328/18 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de Lona Plástica dupla face. 
DETENTORA:  LISIANE TASSO GUITES MERELES - ME 
 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valor Un Valor total  

1 
Lona Plástica dupla face, medindo 100 m x 08 
m x 200 micra, podendo ser rolos de 50 ou 
100 metros. 

15 rolos 
Lonas 
Paran

á 
1.670,00 25.050,00 

Assinatura: 13/08/2018 Vigência: 12/08/2019 
 
PROCESSO Nº 209/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 296/18 
OBJETO:  Registro de Preços para  eventual aquisição de medicamentos para atender os 
pacientes cadastrados na CASE 
DETENTORA: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor un Valor Total 

02 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG - 
comprimido 1.350 COM 7,65 10.327,50 

03 ALOGLIPTINA, BENZOATO 25 MG – comprimido 
revestido 270 COM 2,97 801,90 

04 ALPRAZOLAM  2 MG - comprimido 540 COM 2,10 1.134,00 

06 SULFATO DE ATROPINA 10 MG/ML (1%) - 
solução oftálmica – frasco de 5 ml 18 FRS 9,95 179,10 

10 DAPAGLIFLOZINA 10 MG - comprimido 1.373 COM 5,67 7.784,91 

11 
DAPAGLIFLOZINA 5 MG + METFORMINA, 
CLORIDRATO 1000 MG – comprimido revestido 
de liberação prolongada 

540 COM 2,88 1.555,20 

12 DIACEREÍNA 50 MG - cápsula 540 CAP 5,67 3.061,80 

14 EMPAGLIFLOZINA  25 MG - comprimido 540 COM 7.66 4.136,40 
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17 HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 300 MG - 
comprimido 270 COM 5,77 1.557,90 

18 HIALURONATO DE SÓDIO 20 MG/2 ML SOL. INJ 
– seringa 2 ml 14 SER 255,96 3.583,44 

20 
INSULINA ASPARTATE 100 UI/ML SOL. INJ. - 
caneta 3 ml solução injetável – sistema de 
aplicação preenchido 

225 CAN 37,06 8.338,50 

26 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOL. INJ. - frasco 
ampola 10 ml 12 AMP 115,30 1.383,60 

27 LEVETIRACETAM 250 MG – comprimido 
revestido 540 COM 1,62 874,80 

28 LINAGLIPTINA 5 MG - comprimido 270 COM 7,54 2.035,80 

29 
MACROGOL 13,125G + BICARBONATO DE 
SÓDIO 0,1775G + CLORETO DE SÓDIO 
0,3507G + CLORETO DE POTÁSSIO 0,0466G - 
sachê 

270 SCH 1,83 494,10 

31 MODAFILINA 100 MG - comprimido 540 COM 3,90 2.106,00 

35 TADALAFILA 5 MG - comprimido 270 COM 3,87 1.044,90 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor un Valor Total 

37 ÁCIDO TIÓCTICO 600 MG - comprimido 90 COM 5,13 461,70 

38 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG - 
comprimido 450 COM 7,65 3.442,50 

39 ALOGLIPTINA, BENZOATO 25 MG – comprimido 
revestido 90 COM 2,97 267,30 

40 ALPRAZOLAM  2 MG - comprimido 180 COM 2,10 378,00 

41 ARIPIPRAZOL 10 MG - comprimido 90 COM 16,13 1.451,70 

42 SULFATO DE ATROPINA 10 MG/ML (1%) - 
solução oftálmica – frasco de 5 ml 06 FRS 9,95 59,70 

44 DABIGATRANA, ETEXILATO 110 MG - cápsula 180 CAP 4,75 855,00 

45 DABIGATRANA, ETEXILATO 150 MG - cápsula 540 CAP 4,84 2.613,60 

46 DAPAGLIFLOZINA 10 MG - comprimido 457 COM 5,67 2.591,19 

47 
DAPAGLIFLOZINA 5 MG + METFORMINA, 
CLORIDRATO 1000 MG – comprimido revestido 
de liberação prolongada 

180 COM 2,88 518,40 

48 DIACEREÍNA 50 MG - cápsula 180 CAP 5,67 1.020,60 
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50 EMPAGLIFLOZINA  25 MG - comprimido 180 COM 7,66 1.378,80 

52 HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 300 MG - 
comprimido 90 COM 5,77 519,30 

53 HIALURONATO DE SÓDIO 20 MG/2 ML SOL. INJ 
– seringa 2 ml 04 SER 255,96 1.023,84 

55 
INSULINA ASPARTATE 100 UI/ML SOL. INJ. - 
caneta 3 ml solução injetável – sistema de 
aplicação preenchido 

75 CAN 37,06 2.779,50 

56 
INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML - caneta 3 ml 
solução injetável – sistema de aplicação 
preenchido 

10 CAN 150,57 1.505,70 

57 
INSULINA DETEMIR 100 UI/ML SOL. INJ. - 
caneta 3 ml solução injetável – sistema de 
aplicação preenchido 

30 CAN 93,02 2.790,60 

58 
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOL. INJ. - 
caneta 3 ml solução injetável – sistema de 
aplicação preenchido 

62 CAN 93,00 5.766,00 

59 
INSULINA GLARGINA 300 UI/ML - caneta 1,5 ml 
solução injetável – sistema de aplicação 
preenchido 

22 CAN 201,59 4.434,98 

60 
INSULINA GLULISINA 100 UI/ML SOL. INJ. 
CANETA DE 3 ML - caneta 3 ml solução injetável 
– sistema de aplicação preenchido 

18 CAN 33,42 601,56 

61 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOL. INJ. - frasco 
ampola 10 ml 03 AMP 115,30 345,90 

62 LEVETIRACETAM 250 MG – comprimido 
revestido 180 COM 1,62 291,60 

63 LINAGLIPTINA 5 MG - comprimido 90 COM 7,54 678,60 

64 
MACROGOL 13,125G + BICARBONATO DE 
SÓDIO 0,1775G + CLORETO DE SÓDIO 
0,3507G + CLORETO DE POTÁSSIO 0,0466G - 
sachê 

90 SCH 1,83 164,70 

66 MODAFILINA 100 MG - comprimido 180 COM 3,90 702,00 

67 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG - 
comprimido 180 COM 3,15 567,00 

70 TADALAFILA 5 MG - comprimido 90 COM 3,87 348,30 

Assinatura: 25/07/2018 Vigência: 24/07/2019 
 
PROCESSO Nº 209/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 299/18 
OBJETO:  Registro de Preços para  eventual aquisição de medicamentos para atender os 
pacientes cadastrados na CASE 
DETENTORA: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor un Valor Total 

8 DABIGATRANA, ETEXILATO 110 MG - cápsula 540 CAP 4,84 2.613,60 

9 DABIGATRANA, ETEXILATO 150 MG - cápsula 1620 CAP 4,86 7.873,20 

15 EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20 MG - 
comprimido 270 COM 1,92 518,40 

32 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG - 
comprimido 540 COM 3,12 1.684,80 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

51 EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20 MG - 
comprimido 90 COM 1,92 172,80 

68 RIVAROXABANA 20 MG - comprimido 270 COM 9,65 2.605,50 
Assinatura: 25/07/2018 Vigência: 24/07/2019 
 
PROCESSO Nº 209/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 297/18 
OBJETO:  Registro de Preços para  eventual aquisição de medicamentos para atender os 
pacientes cadastrados na CASE 
DETENTORA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor un Valor Total 

1 ÁCIDO TIÓCTICO 600 MG - comprimido 270 comp 3,79 1.023,30 

33 RIVAROXABANA 20 MG - comprimido 810 comp 6,98 5.653,80 

34 SORAFENIBE 200 MG - comprimido 810 comp 111,30 90.153,00 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor un Valor Total 

69 SORAFENIBE 200 MG - comprimido 270 comp 111,30 30.051,00 

Assinatura: 25/07/2018 Vigência: 24/07/2019 
 
PROCESSO Nº 209/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 298/18 
OBJETO:  Registro de Preços para  eventual aquisição de medicamentos para atender os 
pacientes cadastrados na CASE 
DETENTORA: PORTAL LTDA. 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor un Valor Total 

5 ARIPIPRAZOL 10 MG - comprimido 270 COM 9,25 2.497,50 

16 GLUCAGON 1UI/MG PÓ LIOF INJ – frasco 
ampola 03 FRS 

 126,43 379,29 
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21 
INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML - caneta 3 ml 
solução injetável – sistema de aplicação 
preenchido 

30 CAN 111,38 3.341,40 

22 
INSULINA DETEMIR 100 UI/ML SOL. INJ. - 
caneta 3 ml solução injetável – sistema de 
aplicação preenchido 

90 CAN 72,58 6.532,20 

23 
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOL. INJ. - 
caneta 3 ml solução injetável – sistema de 
aplicação preenchido 

188 CAN 37,23 6.999,24 

24 
INSULINA GLARGINA 300 UI/ML - caneta 1,5 ml 
solução injetável – sistema de aplicação 
preenchido 

68 CAN 150,84 10.257,12 

25 
INSULINA GLULISINA 100 UI/ML SOL. INJ. 
CANETA DE 3 ML - caneta 3 ml solução injetável 
– sistema de aplicação preenchido 

57 CAN 24,34 1.387,38 

Assinatura: 25/07/2018 Vigência: 24/07/2019 
 
PROCESSO Nº 215/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 261/18 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de Mocho Odontológico Giratório – Saúde 
Bucal (UBS, ESFS, EMEBS, CEO), 
DETENTORA: TREND COMERCIAL EIRELI - EPP 
 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valor Un Valor total  

01 

MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO 
Com assentos anatômicos e sistema de 
elevação do assento acionados por uma 
alavanca com o movimento de descida 
impulsionado pelo peso do usuário e subida 
por ação de uma mola. Ambos os movimentos 
são amortecidos por um sistema de gás 
pressurizado, possui uma alavanca, localizada 
abaixo do assento, para regulagem da altura 
do assento. Possui base com 05 rodízios de 
grande resistência estrutural, assento 
anatômico e encosto com estofamento lavável, 
encosto ergonômico com regulagem 
longitudinal. 

18 UN Art 
Med 585,00 10.530,00 

Assinatura: 10/07/2018 Vigência: 09/07/2019 
 
PROCESSO Nº 226/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 293/18 
OBJETO: Registro de Preços para  futura aquisição de material para o CER II. 
DETENTORA: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 
 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valor Un Valor total  

01 

OFTALMOSCÓPIO – Equipamento para 
avaliação do fundo de olho, retina e outras 
estruturas oculares para diagnosticar doenças 
como glaucoma e catarata, além das lesões, 
tumores na retina e teste do olhinho em 
recém-nascidos, com bateria convencional, 
com no mínimo de 03 aberturas e 19 lentes. 

02 UN MD 906,00 1.812,00 
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Assinatura: 23/07/2018 Vigência: 22/07/2019 
 
PROCESSO Nº 226/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 294/18 
OBJETO: Registro de Preços para  futura aquisição de material para o CER II. 
DETENTORA: TREND COMERCIAL EIRELI EPP 
 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valor Un Valor total  

03 
LONGARINA DE 02 LUGARES – Longarina 
com assento e encosto; material: 
polipropileno; de 02 lugares. 

24 UN 

Martifl
ex 

New 
ISO 
PTO 

250,00 6.000,00 

09 FOGÃO – Com 04 bocas e material de 
confecção de aço pintado. Voltagem 110v 02 UN 

Brasla
r Sirus 
4 bc 
Bco 

410,00 820,00 

Assinatura: 23/07/2018 Vigência: 22/07/2019 
 
PROCESSO Nº 226/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 295/18 
OBJETO: Registro de Preços para  futura aquisição de material para o CER II. 
DETENTORA: ZUB DISTRIBUIDORA LTDA - ME 
 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valor Un Valor total  

04 
LONGARINA DE 03 LUGARES - Longarina 
com assento e encosto; material: 
polipropileno; de 03 lugares. 

03 UN Group 499,66 1.498,98 

05 
FORNO DE MICROONDAS – Material de 
confecção em aço/ferro pintado; capacidade 
de 21 a 29 litros; voltagem 110v. 

05 UN Panason
ic 420,22 2.101,10 

10 
CARRO MACA SIMPLES – Material de 
confecção de aço inoxidável, com suporte de 
soro, com grades laterais e com colchonete. 

07 UN Med 
Clean 1.849,00 12.943,00 

Assinatura: 23/07/2018 Vigência: 22/07/2019 
 
PROCESSO Nº 249/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 266/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de carne bovina, filé de merluza e peito de 
frango para Merenda Escolar e Internos dos Equipamentos Municipais 
DETENTORA: ATACADÃO LOGÍSTICA E ALIMENTOS EIRELI – ME. 
 
LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa – Carne Bovina 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

PATINHO ISCAS: O produto deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 
de 20/10/78 e decreto 2.244/97 do M.A.; 
Portaria nº.1.428/MS de Novembro de 1993, 
constando obrigatoriamente registro no 
SIF/DISPOA; proveniente de machos de 
espécie bovina, sem osso, contendo no 
máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem 
e sebo, máximo de 3% de apanevroses. 
Durante o processamento, deve ser realizada 

29.250 
 
 
 
 

sendo 
 

Educação 
27.750 

 

Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

456.300,00 
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a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura, cartilagem e apanevroses). As tiras 
devem apresentar dimensões aproximadas 
de 4x1x1 cm. Aparência: aspecto, cor, sabor 
e odor próprios. Embalagem primária: o 
produto deverá estar embalado a vácuo, em 
embalagem plástica, atóxica, resistente, 
transparente, pesando 2 kg. Embalagem 
secundária: caixa de papelão lacrada 
pesando no máximo 20 kg. 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. 
No momento da entrega o produto deverá 
dispor de no mínimo 10 meses de validade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semads 
1.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

PATINHO MOÍDO: O produto deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 
de 20/10/78 e decreto 2.244/97 do M.A.; 
Portaria nº.1.428/MS de Novembro de 1993, 
constando obrigatoriamente registro no 
SIF/DISPOA; proveniente de machos de 
espécie bovina, sem osso, contendo no 
máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem 
e sebo, máximo de 3% de apanevroses. 
Durante o processamento, deve ser realizada 
a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura, cartilagem e apanevroses). 
Aparência: aspecto, cor, sabor e odor 
próprios. Embalagem primária: o produto 
deverá estar embalado a vácuo, em 
embalagem plástica, atóxica, resistente, 
transparente, pesando 2 kg. Embalagem 
secundária: caixa de papelão lacrada 
pesando no máximo 20 kg. 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. 
No momento da entrega o produto deverá 
dispor de no mínimo 10 meses de validade. 

30.000 
 

sendo 
Educação 

28.500 
 

Semads 
1.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

342.300,00 
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Assinatura: 12/07/2018 Vigência: 11/07/2019 
 
PROCESSO Nº 249/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 267/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de carne bovina, filé de merluza e peito de 
frango para Merenda Escolar e Internos dos Equipamentos Municipais 
DETENTORA: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA – EPP 
 
LOTE 03 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa – Peito de Frango 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

PEITO DE FRANGO: 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 (dois) 
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 10 Kg e 20 kg. 
Transporte: O produto deverá estar congelado, 
transportado em veículo com carroceria 
fechada, isotérmico, com temperatura de – 
8°C ou inferior, assegurando que o produto se 
mantenha congelado durante o transporte. 
Com validade de 10 meses, após a data de 
fabricação. 

33.375 
 
 
 

sendo 
Educação 

31.500 
 

Semads 
1.875 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

282.686,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura: 12/07/2018 Vigência: 11/07/2019 
 
PROCESSO Nº 249/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 268/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de carne bovina, filé de merluza e peito de 
frango para Merenda Escolar e Internos dos Equipamentos Municipais 
DETENTORA: J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI – EPP 
 
LOTE 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI – Carne Bovina 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

PATINHO ISCAS: O produto deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 
de 20/10/78 e decreto 2.244/97 do M.A.; 
Portaria nº.1.428/MS de Novembro de 1993, 
constando obrigatoriamente registro no 
SIF/DISPOA; proveniente de machos de 
espécie bovina, sem osso, contendo no 
máximo 10% de gordura, isenta de 
cartilagem e sebo, máximo de 3% de 
apanevroses. Durante o processamento, 

9.750 
sendo 

Ed. 
9.250 

 
Semds 

500 
 
 
 

Kg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

21,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

204.750,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 06 de maio de 2019             Ano III | Edição nº 335   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

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.

15

deve ser realizada a aparagem (eliminação 
dos excessos de gordura, cartilagem e 
apanevroses). As tiras devem apresentar 
dimensões aproximadas de 4x1x1 cm. 
Aparência: aspecto, cor, sabor e odor 
próprios. Embalagem primária: o produto 
deverá estar embalado a vácuo, em 
embalagem plástica, atóxica, resistente, 
transparente, pesando 2 kg. Embalagem 
secundária: caixa de papelão lacrada 
pesando no máximo 20 kg. 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. No momento da entrega o 
produto deverá dispor de no mínimo 10 
meses de validade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

PATINHO MOÍDO: O produto deverá estar 
de acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 
12.486 de 20/10/78 e decreto 2.244/97 do 
M.A.; Portaria nº.1.428/MS de Novembro de 
1993, constando obrigatoriamente registro no 
SIF/DISPOA; proveniente de machos de 
espécie bovina, sem osso, contendo no 
máximo 10% de gordura, isenta de 
cartilagem e sebo, máximo de 3% de 
apanevroses. Durante o processamento, 
deve ser realizada a aparagem (eliminação 
dos excessos de gordura, cartilagem e 
apanevroses). Aparência: aspecto, cor, sabor 
e odor próprios. Embalagem primária: o 
produto deverá estar embalado a vácuo, em 
embalagem plástica, atóxica, resistente, 
transparente, pesando 2 kg. Embalagem 
secundária: caixa de papelão lacrada 
pesando no máximo 20 kg. 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. No momento da entrega o 
produto deverá dispor de no mínimo 10 
meses de validade. 

10.000 
sendo 

Ed. 
9.500 

 
Semds 

500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura: 12/07/2018 Vigência: 11/07/2019 
 
PROCESSO Nº 257/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 286/18 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário para Residência Terapêutica. 
DETENTORA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP 
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Lote 01  
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Fogão – 04 bocas, branco, de piso, estrutura de 
chapa de aço, tampa com vidro temperado, mesa 
inox, puxador de aço, chama simples, 02 
queimadores pequenos e 02 queimadores família, 
com grades fixas, botões removíveis, com válvula 
de segurança no forno, forno com capacidade de 
56 litros, temperatura mínima 160º C e máxima 
de 270º C, 01 prateleira fixa, porta com vidro 
duplo, 04 pés a gás.  

01 un 390,00 390,00 

02 
Refrigerador – 262 litros, branco, voltagem de 
127 V, potência de 127 V, dimensões (LxAxP): 
1520 mm x 550 mm x 639 mm, peso: 42 kg, 01 
porta, com congelador interno 

01 un 1.191,52 1.191,52 

 
Lote 02 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 Liquidificador – 02 velocidades + função pulsar, 
400 W, preto, 110V 01 un 106,59 106,59 

 
Lote 03 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 Televisão de LED 32” - resolução HD, 02 HDMI, 
Conversor Digital 01 un 1.152,96 1.152,96 

02 

Antena Digital Externa – UHF/HDTV, 14 
elementos, recepção de canais UHF (Canal 14 ao 
69) e sinal digital. Recepção: UHF (Canal 14 ao 
69) e sinal digital. Número de elementos: 28 (14), 
Ganho: 15 DBI, Suporte para mastro em ABS, 
evita oxidação e possível curto. Ponteira de 
proteção da conexão composta por ABS. 

01 un 59,00 59,00 

 
Lote 04 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 Chuveiro – ducha, 04 temperaturas, resistência 
de troca rápida, 110 V 04 un 115,91 463,64 

 
Lote 07 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Máquina de Lavar tipo Tanquinho – 07 kg, 
desligamento automático, potência de 400W, 
função de reaproveitamento de água, tem 
dispenser para sabão, filtro cata fiapos. Com 03 
níveis de água, 10 programas de lavagem, 02 
molhos, timer com programação de 0 a 25 min, 
110 V 

01 un 402,33 402,33 

Assinatura: 19/07/2018 Vigência: 18/07/2019 
 
PROCESSO Nº 433/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 036/19 
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OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza para a 
Municipalidade. 
DETENTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA – 
ME 
 
LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Água Sanitária: 
Solução aquosa, a base de Hipoclorito de 
Sódio ou Cálcio, com validade de 6 Meses, 
teor de Cloro Ativo 2%pp a 2,5pp, registro e 
laudo analítico do fabricante, acondicionada de 
forma adequada, rotulagem Contendo: marca, 
nome do fabricante e fantasia, cnpj, Telefone 
do Sac (serviço de atendimento ao 
consumidor), N° do lote, data da fabricação, 
peso; composição, técnico responsável, prazo 
de validade, produto sujeito a verificação no 
ato da entrega, aos procedimentos Adm. 
determinados pela Anvisa 

3.900 
Galão 

05 
litros 

9,08 35.412,00 

2 

Álcool 70%: 
Álcool etílico, 70%, para desinfecção de 
superfície e artigos semi-criticose não criticos, 
frasco com 800ml, embalado em material que 
garanta a integridade do produto, 
apresentação do produto devera atender a 
legislação atual vigente  

4.500 Frasco  5,30 23.850,00 

3 

Álcool em gel anti-séptico: 
Higienizador, em gel, neutro, composto de 
álcool etílico 70%, indicado para ação 
bactericida e antisséptico para mãos, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos adm. determinados pela Anvisa  

3.000 Frasco 
500 ml 7,01 21.030,00 

4 

Álcool etílico 92,8º: 
Álcool etílico, categoria comercial, liquido, com 
teor de no mínimo 92,8º Inpm, acondicionado 
em embalagem reforçada e apropriada para 
manutenção da integridade do produto, rotulo 
com NR. de lote, data de fabricação/validade, 
composição e procedência. registro na Anvisa 

4.425 Frasco 
01 litro 6,95 30.753,,75 

5 

Amaciante de roupas: 
Amaciante, princípio ativo cloreto de diestearil 
dietil amonio, composição básica quaternário 
de amônio, corante e outras substâncias 
químicas permitidas, teor de não voláteis 
Básico:2,0% mínimo, teor de ativos catiônico 
Básico: 1,8% mínimo, composição aromática 
floral, acondicionamento em embalagem 
apropriada, validade 3 Anos, Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, 

1.125 
Galão 

05 
litros 

14,92 16.785,00 

6 Cera líquida auto brilho incolor: 
Cera Líquida à base de copolímeros acrílicos, 1.125 Galão  

05 28,52 32.085,00 
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indicada para limpeza e conservação em 
qualquer tipo de piso, fácil de aplicar ,com 
brilho duradouro e resistente ao trafego. 
Possui excelente desempeno em cobertura e 
nivelamento da cera.  
Composição: Resina Acrílica, Dietanolamina 
do Ácido Graxo de Coco, Mistura Mit/Cmit 13 – 
Metil Izotiazolina / Metilcloro Izotiazolinona, 
Essência, água. 

litros 

7 
Creolina: 
Creolina, tipo liquida, em lata contendo 1 litro, 
composto de fenóis e cresóis (princípio Ativo), 
para desinfetar 

60 Frasco  
01 litro 63,52 3.811,20 

8 

Desengordurante: 
Detergente Desengordurante Galão  com 5 
Litros. Ação: Limpeza ultrapesada e remoção 
química de gordura fortemente carbonizada, 
indicado para Fornos, chapas, grelhas, 
fritadeiras, coifas, fogões e outros 
equipamentos de cozinha, sem adição de 
fragrância.  

113 
Galão  

05 
litros 

68,25 7.712,25 

9 

Desinfetante floral: 
Desinfetante para limpeza de 
ralos, pisos, azulejos, superfícies pintadas e 
esmaltadas, louças sanitárias, etc,  Princípio 
ativo: Quaternário de amônia 3,2%Aspecto: 
Líquido Odor: Floral, PH 7,0 – 9,0  
Concentração(%): 4,0 - 6,0 

5.250 
Galão  

05 
litros 

8,98 47.145,00 

10 

Desinfetante de pinho líquido: 
Desinfetante, categoria básica restrita 
bactericida, liquido viscoso translúcido, cor 
Amarela Palha, principio ativo tensoativo 
aniônico, hipoclorito de sódio, composição 
básica alcalinizantes, coadjuvante, 
sequestrante, fragrância e veículo, composição 
aromática fragrância Pinho, acondicionado em 
embalagem adequada 

525 
Galão  

05 
litros 

18,05 9.476,25 

11 

Desodorizador de ambiente: 
Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância 
lavanda, solubilizantes, coadjuvantes, 
perfume, butano e propano, sem Cfc, 
acondicionado em frasco de alumínio, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, e a 
procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA 
 

1.800 Frasco 
360 ml 10,75 19.350,00 

12 

Detergente neutro: 
Detergente líquido, princípio ativo linear 
alquilbenzeno sulfonato de sódio tensoativo 
biodegradável, composição básica glicerina, 
coadjuvantes, conservantes, sequestrante 
espessantes, controlador de PH, corantes e 

4.050 
Galão  

05 
litros 

13,40 54.270,00 
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água, valor do PH Entre 5,5 – 8,0, 
dermatologicamente Testado, composição 
aromática neutro, liquido viscoso transparente, 
na cor amarela; acondicionado 
adequadamente, com bico dosador, validade 3 
Anos a partir da data de fabricação, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA  
 

13 

Hipoclorito de Sódio 1%: 
Hipoclorito de Sódio, concentração, dosagem 
1% de cloro ativo, estabilizado, com ação 
desinfetante e anti-septica (bacteriana e 
virucida), forma de apresentação frasco 
plástico opaco, escuro, resistente, com 
capacidade para 5000ml, com tampa de rosca 
e lacre, para desinfecção de superfície e 
materiais 
 

600 
Galão  

05 
litros 

11,97 7.182,00 

14 

Inseticida em aerosol: 
Inseticida doméstico, aerosol (mata moscas, 
pernilongos, mosquito da dengue e suas 
larvas; composto de transflutrina 0.03%, 
ciflutrina 0.025%, emulsificantes, água, 
solventes e propelente, princípio ativo 
transflutrina, embalado em embalagem 
apropriada, produto sujeito a verificação no ato 
da entrega, aos procedimentos Adm. 
determinados pela ANVISA 

1.125 Frasco
360 ml 9,07 10.203,75 

15 

Limpa alumínio: 
Limpa alumínio, composição básica tensoativo 
aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, 
corante e veículo tipo liquido, com validade de 
2 anos, acondicionado em frasco plástico, 
contendo 500ml, embalado em caixa de 
papelão reforçado, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos adm. determinados pela 
ANVISA 

225 Frasco 
500 ml 2,49 560,25 

16 

Limpa forno: 
Limpa forno, soda caustica, coadjuvante, 
veículo e perfume Informação, para limpeza de 
forno, dissolve gorduras incrustadas em 
fornos, chapas e grelhas de ferro.  

38 Frasco 
250 ml 7,84 297,92 

17 

Limpa pedras: 
Limpa pedras, composição: Ácido sulfônico, 
ácidos inorgânicos, coadjuvante, corante e 
água, acondicionado em embalagem 
apropriada 

225 
Galão 

02 
litros 

7,08 1.593,00 

18 Limpa vidro: 
Limpa vidro, para limpeza de vidros, espelhos, 1.650 Frasco 

500 ml 7,30 12.045,00 
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vitrines, acrílicos, fórmicas, telefones, 
computadores, telas de TV, para-brisas e 
superfícies vitrificadas em geral Composição: 
agente antiestático, éter glicólico, corante, 
fragrância, preservante e água, pH (25°C): 7,5 
a 9,0, Densidade aprox.: 1,0 g/mL, Aspecto 
Físico: Liquido, Cor: Azul  

19 

Limpador multi uso: 
Limpador multiúso doméstico, tipo limpeza 
pesada, para limpeza geral de superfícies, 
composto de ingredientes ativos: linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio, lauril éter 
eulfato de sódio, formol, sequestrante, 
alcalinizante, tensoativo não iônico, 
Opacificante, Água, perfume, Tensoativos 
Biodegradáveis, líquido perfumado, PH= 8.0, 
embalado em Frascos de 500ml, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA 

8.700 Frasco 
500 ml 7,44 64.728,00 

20 
Limpador desengordurante: 
Desengordurante líquido, incolor, odor 
característico, frasco de 500ml 

1.050 Frasco 
500 ml 6,93 7.276,50 

21 

Lustra móveis: 
Limpa moveis, emulsão aquosa Cremosa, 
perfumado, para superfície em geral (exceto 
piso), composto de cera, silicone, solvente, 
emulsificante, conservante, sequestrante, 
perfume e água, embalado em Frasco, 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega, 
aos procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA 

750 Frasco 
500 ml 10,50 7.875,00 

22 

Querosene: 
Querosene para limpeza, iluminante, comum, 
ponto mínimo de Fulgor 40 graus, de Acordo 
Com Portaria Vigente AA ANP, embalada de 
forma adequada, registro e laudo analítico do 
fabricante, produto sujeito a verificação no ato 
da entrega, aos procedimentos Adm. 
determinados pela ANVISA 
 

150 Frasco 
01 litro 15,86 2.379,00 

23 

Removedor de cera: 
Removedor, solvente glicólico, liquido incolor, 
para remoção de cera, acondicionado em 
frasco plástico contendo 1.000ml; produto 
sujeito a verificação no ato da entregam, aos 
procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA  
 

38 Frasco 
01 litro 12,36 469,68 

24 
Sabão em pasta para limpeza de louça: 
Sabão em pasta, composição básica óleos 
Vegetais, hidróxido de Potássio, hidróxido 

900 Pote 
500 gr 4,11 3.699,00 
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desodio, conservantes, corante, biodegradável 
e PH entre 9 a 10, princípio ativo, hidróxido de 
sódio a 50%, acondicionado de forma 
adequada, produto sujeito a verificação no ato 
da entrega, aos procedimentos Adm. 
determinados pela ANVISA 
 

25 

Sabão em pedra: 
Sabão em barra, composição básica carbonato 
de sódio, dióxido de titânio, glicerina, corante e 
outras substâncias químicas permitidas; 
especificações PH 1%=11,5 maximo, 
alcalinidade livre, máximo 0,5%p/p, comum, na 
cor azul. embalado em embalagem adequada, 
com validade 2 Anos, registro e laudo analítico 
do fabricante, produto sujeito a verificação no 
ato da entrega, aos procedimentos adm. 
determinados pela ANVISA  

375 Pcte 
05 un 7,87 2.951,25 

26 

Sabão em pó: 
Sabão alvejante, em pó para remoção de 
manchas em tecidos, composto de aquil 
benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicatoe 
carbonato de sódio, carboxilmetil celulose 
sodica, eliminador bactericida de germes, 
fungos e vírus, com pigmento azul 4,4'bis(2 
sulfoestiril bifenil Dissodico) acido 4,4'diameno 
estilbeno 2,2' dissulfonico; Na Cor Azul, 
polímeros acrílico, enzimas, perfume e água; 
acondicionado em saco plástico resistente, 
contendo 5Kg, rotulo com N. do lote, formula, 
data de fabricação e validade 
 

825 Pcte 
05 kg 28,90 23.842,50 

27 

Sabão líquido para limpeza: 
Sabão líquido, composição básica ácido graxo, 
emulsão acrílica intumescível em álcali 
reticulada, agente acidulante. Acondicionado 
de forma adequada, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA 

450 Frasco 
01 litro 6,81 3.064,50 

28 

Sabonete: 
Sabonete em barra, comum, (PH Entre 5.5 a 
8.5) na cor branca, para higiene corporal, peso 
90 gramas, produto sujeito a verificação no ato 
da entrega; Aos procedimentos Adm. 
determinados pela ANVISA  

1.200 Un 1,21 1.452,00 

29 
Sabonete líquido cremoso: 
Sabonete líquido para uso em dispenser, com 
fragrância suave, para higiene das mãos, 
acondicionado em galão de 05 litros. 

1.500 
Galão  

05 
litros 

15,17 22.755,00 

30 Saponáceo cremoso: 
Saponáceo cremoso, princípio ativo linear 375 Frasco 

300 ml 5,97 2.238,75 
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alquilbenzeno sulfonato de sódio 
Biodegradável, composições básicas 
coadjuvantes, espessante, alcalizantes; 
composição básica abrasivo, conservante, 
fragrância e veículo, pigmentos e PH de 9,80 - 
10,80 ,outras substâncias químicas permitidas, 
composição aromática clássico, acondicionado 
em frasco plástico, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA  

31 

Soda Cáustica: 
Reagente, hidróxido de sódio (soda cáustica), 
comercial, Cas: 1310-73-2; formula molecular: 
Naoh, peso molecular: 39,9971 G/mol, 
aspecto: liquida, solução 48 a 50%, 
acondicionado em material apropriado que 
garanta a integridade do produto, rotulo em 
português com nome do produto, número de 
lote, data de fabricação/validade e 
procedência, validade mínima: 2/3 da validade 
de fabricação na data do recebimento 

53 Pcte 
01 kg 13,20 699,60 

 
LOTE 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Água Sanitária: 
Solução aquosa, a base de Hipoclorito de 
Sódio ou Cálcio, com validade de 6 Meses, 
teor de Cloro Ativo 2%pp a 2,5pp, registro e 
laudo analítico do fabricante, acondicionada de 
forma adequada, rotulagem Contendo: marca, 
nome do fabricante e fantasia, cnpj, Telefone 
do Sac (serviço de atendimento ao 
consumidor), N° do lote, data da fabricação, 
peso; composição, técnico responsável, prazo 
de validade, produto sujeito a verificação no 
ato da entrega, aos procedimentos Adm. 
determinados pela Anvisa 

1.300 
Galão 

05 
litros 

9,08 11.804,00 

2 

Álcool 70º: 
Álcool etílico, 70%, para desinfecção de 
superfície e artigos semi-criticose não criticos, 
frasco com 800ml, embalado em material que 
garanta a integridade do produto, 
apresentação do produto devera atender a 
legislação atual vigente  

1.500 Frasc
o  5,30 7.950,00 

3 

Álcool em gel antisséptico: 
Higienizador, em gel, neutro, composto de 
álcool etílico 70%, indicado para ação 
bactericida e antisséptico para mãos, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos adm. determinados pela Anvisa  

1.000 
Frasc
o 500 

ml 
7,01 7.010,00 
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4 

Álcool etílico 92,8º: 
Álcool etílico, categoria comercial, liquido, com 
teor de no mínimo 92,8 Inpm, acondicionado 
em embalagem reforçada e apropriada para 
manutenção da integridade do produto, rotulo 
com NR. de lote, data de fabricação/validade, 
composição e procedência. registro na Anvisa 

1.475 
Frasc
o 01 
litro 

6,95 10.251,25 

5 

Amaciante: 
Amaciante, principio ativo cloreto de diestearil 
dietil amonio, composição básica quaternário 
de amônio, corante e outras substâncias 
químicas permitidas, teor de não voláteis 
Básico:2,0% mínimo, teor de ativos catiônico 
Básico: 1,8% mínimo, composição aromática 
floral, acondicionamento em embalagem 
apropriada, validade 3 Anos, Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, 

375 
Galão 

05 
litros 

14,92 5.595,00 

6 

Cera líquida auto brilho incolor: 
Cera Líquida à base de copolímeros acrílicos, 
indicada para limpeza e conservação em 
qualquer tipo de piso, fácil de aplicar ,com 
brilho duradouro e resistente ao trafego. 
Possui excelente desempeno em cobertura e 
nivelamento da cera.  
Composição: Resina Acrílica, Dietanolamina 
do Ácido Graxo de Coco, Mistura Mit/Cmit 13 – 
Metil Izotiazolina / Metilcloro Izotiazolinona, 
Essência, água. 

375 
Galão  

05 
litros 

28,52 10.695,00 

7 
Creolina: 
Creolina, tipo liquida, em lata contendo 1 litro, 
composto de fenóis e cresóis (princípio Ativo), 
para desinfetar 

20 
Frasc
o  01 
litro 

63,52 1.270,40 

8 

Desengordurante: 
Detergente Desengordurante Galão  com 5 
Litros. Ação: Limpeza ultrapesada e remoção 
química de gordura fortemente carbonizada, 
indicado para Fornos, chapas, grelhas, 
fritadeiras, coifas, fogões e outros 
equipamentos de cozinha, sem adição de 
fragrância.  

37 
Galão  

05 
litros 

68,25 2.525,25 

9 

Desinfetante floral: 
Desinfetante para limpeza de ralos, pisos, 
azulejos, superfícies pintadas e esmaltadas, 
louças sanitárias, etc,  Princípio ativo: 
Quaternário de amônia 3,2%Aspecto: Líquido 
Odor: Floral, PH 7,0 – 9,0 
Concentração(%): 4,0 - 6,0 

1.750 
Galão  

05 
litros 

8,98 15.715,00 

10 

Desinfetante pinho: 
Desinfetante, categoria básica restrita 
bactericida, liquido viscoso translúcido, cor 
Amarela Palha, principio ativo tensoativo 
aniônico, hipoclorito de sódio, composição 

175 
Galão  

05 
litros 

18,05 3.158,75 
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básica alcalinizantes, coadjuvante, 
sequestrante, fragrância e veículo, composição 
aromática fragrância Pinho, acondicionado em 
embalagem adequada 

11 

Desodorizador de ambiente aerosol: 
Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância 
lavanda, solubilizantes, coadjuvantes, 
perfume, butano e propano, sem Cfc, 
acondicionado em frasco de alumínio, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, e a 
procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA 

600 
Frasc
o 360 

ml 
10,75 6.450,00 

12 

Detergente neutro: 
Detergente líquido, princípio ativo linear 
alquilbenzeno sulfonato de sódio tensoativo 
biodegradável, composição básica glicerina, 
coadjuvantes, conservantes, sequestrante 
espessantes, controlador de PH, corantes e 
água, valor do PH Entre 5,5 – 8,0, 
dermatologicamente Testado, composição 
aromática neutro, liquido viscoso transparente, 
na cor amarela; acondicionado 
adequadamente, com bico dosador, validade 3 
Anos a partir da data de fabricação, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA  

1.350 
Galão  

05 
litros 

13,40 18.090,00 

13 

Hipoclorito de Sódio 1%: 
Hipoclorito de Sódio, concentração, dosagem 
1% de cloro ativo, estabilizado, com ação 
desinfetante e anti-septica (bacteriana e 
virucida), forma de apresentação frasco 
plástico opaco, escuro, resistente, com 
capacidade para 5000ml, com tampa de rosca 
e lacre, para desinfecção de superfície e 
materiais 

200 
Galão  

05 
litros 

11,97 2.394,00 

14 

Inseticida aerosol: 
Inseticida doméstico, aerosol (mata moscas, 
pernilongos, mosquito da dengue e suas 
larvas; composto de transflutrina 0.03%, 
ciflutrina 0.025%, emulsificantes, água, 
solventes e propelente, princípio ativo 
transflutrina, embalado em embalagem 
apropriada, produto sujeito a verificação no ato 
da entrega, aos procedimentos Adm. 
determinados pela ANVISA 

375 
Frasc
o360 

ml 
9,07 3.401,25 

15 

Limpa alumínio: 
Limpa alumínio, composição básica tensoativo 
aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, 
corante e veículo tipo liquido, com validade de 
2 anos, acondicionado em frasco plástico, 
contendo 500ml, embalado em caixa de 

75 
Frasc
o 500 

ml 
2,49 186,75 
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papelão reforçado, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos adm. determinados pela 
ANVISA 

16 

Limpa forno: 
Limpa forno, soda caustica, coadjuvante, 
veículo e perfume Informação, para limpeza de 
forno, dissolve gorduras incrustadas em 
fornos, chapas e grelhas de ferro.  

12 
Frasc
o 250 

ml 
7,84 94,08 

17 

Limpa pedra: 
Limpa pedras, composição: Ácido sulfônico, 
ácidos inorgânicos, coadjuvante, corante e 
água, acondicionado em embalagem 
apropriada 

75 
Galão 

02 
litros 

7,08 531,00 

18 

Limpa vidro: 
Limpa vidro, para limpeza de vidros, espelhos, 
vitrines, acrílicos, fórmicas, telefones, 
computadores, telas de TV, para-brisas e 
superfícies vitrificadas em geral Composição: 
agente antiestático, éter glicólico, corante, 
fragrância, preservante e água, pH (25°C): 7,5 
a 9,0, Densidade aprox.: 1,0 g/mL, Aspecto 
Físico: Liquido, Cor: Azul  

550 
Frasc
o 500 

ml 
7,30 4.015,00 

19 

Limpador multiuso: 
Limpador multiuso doméstico, tipo limpeza 
pesada, para limpeza geral de superfícies, 
composto de ingredientes ativos: linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio, lauril éter 
eulfato de sódio, formol, sequestrante, 
alcalinizante, tensoativo não iônico, 
Opacificante, Água, perfume, Tensoativos 
Biodegradáveis, líquido perfumado, PH= 8.0, 
embalado em Frascos de 500ml, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA 

2.900 
Frasc
o 500 

ml 
7,44 21.576,00 

20 
Limpador desengordurante: 
Desengordurante líquido, incolor, odor 
característico, frasco de 500ml 

350 
Frasc
o 500 

ml 
6,93 2.425,50 

21 

Lustra móveis: 
Limpa moveis, emulsão aquosa Cremosa, 
perfumado, para superfície em geral (exceto 
piso), composto de cera, silicone, solvente, 
emulsificante, conservante, sequestrante, 
perfume e água, embalado em Frasco, 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega, 
aos procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA 

250 
Frasc
o 500 

ml 
10,50 2.625,00 

22 
Querosene: 
Querosene para limpeza, iluminante, comum, 
ponto mínimo de Fulgor 40 graus, de Acordo 

50 
Frasc
o 01 
litro 

15,86 793,00 
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Com Portaria Vigente AA ANP, embalada de 
forma adequada, registro e laudo analítico do 
fabricante, produto sujeito a verificação no ato 
da entrega, aos procedimentos Adm. 
determinados pela ANVISA 

23 

Removedor de cera: 
Removedor, solvente glicólico, liquido incolor, 
para remoção de cera, acondicionado em 
frasco plástico contendo 1.000ml; produto 
sujeito a verificação no ato da entregam, aos 
procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA  

12 
Frasc
o 01 
litro 

12,36 148,32 

24 

Sabão em pasta para limpeza de louça: 
Sabão em pasta, composição básica óleos 
Vegetais, hidróxido de Potássio, hidróxido 
desodio, conservantes, corante, biodegradável 
e PH entre 9 a 10, princípio ativo, hidróxido de 
sódio a 50%, acondicionado de forma 
adequada, produto sujeito a verificação no ato 
da entrega, aos procedimentos Adm. 
determinados pela ANVISA 

300 Pote 
500 gr 4,11 1.233,00 

25 

Sabão em pedra: 
Sabão em barra, composição básica carbonato 
de sódio, dióxido de titânio, glicerina, corante e 
outras substâncias químicas permitidas; 
especificações PH 1%=11,5 maximo, 
alcalinidade livre, máximo 0,5%p/p, comum, na 
cor azul. embalado em embalagem adequada, 
com validade 2 Anos, registro e laudo analítico 
do fabricante, produto sujeito a verificação no 
ato da entrega, aos procedimentos adm. 
determinados pela ANVISA  
 

125 Pcte 
05 un 7,87 983,75 

26 

Sabão em pó: 
Sabão alvejante, em pó para remoção de 
manchas em tecidos, composto de aquil 
benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicatoe 
carbonato de sódio, carboxilmetil celulose 
sodica, eliminador bactericida de germes, 
fungos e vírus, com pigmento azul 4,4'bis(2 
sulfoestiril bifenil Dissodico) acido 4,4'diameno 
estilbeno 2,2' dissulfonico; Na Cor Azul, 
polímeros acrílico, enzimas, perfume e água; 
acondicionado em saco plástico resistente, 
contendo 5Kg, rotulo com N. do lote, formula, 
data de fabricação e validade 

275 Pcte 
05 kg 28,90 7.947,50 

27 

Sabão líquido para limpeza: 
Sabão líquido, composição básica ácido graxo, 
emulsão acrílica intumescível em álcali 
reticulada, agente acidulante. Acondicionado 
de forma adequada, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, aos 

150 
Frasc
o 01 
litro 

6,81 1.021,50 
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procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA 

28 

Sabonete: 
Sabonete em barra, comum, (PH Entre 5.5 a 
8.5) na cor branca, para higiene corporal, peso 
90 gramas, produto sujeito a verificação no ato 
da entrega; Aos procedimentos Adm. 
determinados pela ANVISA  

400 Un 1,21 484,00 

29 
Sabonete líquido cremoso: 
Sabonete líquido para uso em dispenser, com 
fragrância suave, para higiene das mãos, 
acondicionado em galão de 05 litros. 

500 
Galão  

05 
litros 

15,17 7.585,00 

30 

Saponáceo cremoso: 
Saponáceo cremoso, princípio ativo linear 
alquilbenzeno sulfonato de sódio 
Biodegradável, composições básicas 
coadjuvantes, espessante, alcalizantes; 
composição básica abrasivo, conservante, 
fragrância e veículo, pigmentos e PH de 9,80 - 
10,80 ,outras substâncias químicas permitidas, 
composição aromática clássico, acondicionado 
em frasco plástico, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA  

125 
Frasc
o 300 

ml 
5,97 746,25 

31 

Soda cáustica: 
Reagente, hidróxido de sódio (soda cáustica), 
comercial, Cas: 1310-73-2; formula molecular: 
Naoh, peso molecular: 39,9971 G/mol, 
aspecto: liquida, solução 48 a 50%, 
acondicionado em material apropriado que 
garanta a integridade do produto, rotulo em 
português com nome do produto, número de 
lote, data de fabricação/validade e 
procedência, validade mínima: 2/3 da validade 
de fabricação na data do recebimento 

17 Pcte 
01 kg 13,20 224,40 

 
LOTE 05 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Balde em material plástico 7,5 litros:  
Balde para uso doméstico, de polipropileno, 
com capacidade para 7,5 litros, sem tampa, 
com alça de metal. 

225 Un 3,83 861,75 

2 
Balde em material plástico 10 litros:  
Balde para uso doméstico, de polipropileno, 
com capacidade para 10 litros, sem tampa, 
com alça de metal. 

188 Un 5,15 968,20 

3 
Balde em material plástico 20 litros:  
Balde para uso doméstico, de polipropileno, 
com capacidade para 20 litros, sem tampa, 
com alça de metal. 

300 Un 8,72 2.616,00 
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4 
Cesto de lixo 10 a 15 litros:  
Balde de lixo em material plástico telado de 10 
a 15 litros, sem tampa. 

225 Un 15,37 3.458,25 

5 
Cesto de lixo 15 litros com pedal:  
Cesto de lixo em material plástico, de pedal 
em metal resistente, 15 litros com tampa. 

225 Un 52,26 11.758,50 

6 
Cesto de lixo 100 litros com tampa:  
Cesto de lixo em material plástico resistente, 
100 litros , com tampa. 

188 Un 65,38 12.291,44 

7 
Cesto basculante 60 litros com tampa:  
Cesto basculante, em material plástico de 
pedal em metal resistente, 60 litros com 
tampa. 

60 Un 73,16 4.389,60 

8 

Desentupidor 15x80:  
Desentupidor, manual, bocal de borracha, 
esférico, medindo aproximadamente 15 cm, 
cabo de madeira, medindo aproximadamente 
50 a 90 cm. 

113 Un 4,44 501,72 

9 

Dispenser de aço para papel higiênico 300 
metros:  
Dispenser de aço, frente plástico ABS, Styron. 
Características do ABS, baixa densidade, alta 
resistência, medidas: 28,3 cm de altura / 27,2 
cm de largura / 14 cm de profundidade / 726 
gramas, cor da frente branca, e base cinza, 
sistema de abertura, travas laterais acionadas 
por pressão, para papel higiênico rolão de 100 
cm X 300 metros. 

38 Un 31,35 1.191,30 

10 

Dispenser para sabonete líquido:  
Dispenser para sabonete líquido, em 
polipropileno, com capacidade para 800 ml, 
recipiente medindo aproximadamente 12 cm x 
9 cm, podendo sofrer alterações. 

38 Un 34,78 1.321,64 

11 
Espanador nº 03:  
Espanador de nylon, com cabo de madeira, 
medindo aproximadamente de 24 á 40 cm. 

113 Un 7,68 867,84 

12 
Mangueira 30 metros:   
Mangueira, flexível, uso doméstico, em PVC e 
Poliéster, diâmetro de 1/2”, com esguicho e 
engates, medindo 30 metros. 

38 Un 63,56 2.415,28 

13 
Pá plástica de lixo:  
Pá de lixo em polipropileno, cabo em madeira, 
medindo 80 cm. 

375 Un 7,41 2.778,75 

 
LOTE 06 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Balde em material plástico 7,5 litros:  
Balde para uso doméstico, de polipropileno, 
com capacidade para 7,5 litros, sem tampa, 
com alça de metal. 

75 Un 3,83 287,25 
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2 
Balde em material plástico 10 litros:  
Balde para uso doméstico, de polipropileno, 
com capacidade para 10 litros, sem tampa, 
com alça de metal. 

62 Un 5,15 319,30 

3 
Balde em material plástico 20 litros:  
Balde para uso doméstico, de polipropileno, 
com capacidade para 20 litros, sem tampa, 
com alça de metal. 

100 Un 8,72 872,00 

4 
Cesto de lixo 10 a 15 litros:  
Balde de lixo em material plástico telado de 10 
a 15 litros, sem tampa. 

75 Un 15,37 1.152,75 

5 
Cesto de lixo 15 litros com pedal:  
Cesto de lixo em material plástico, de pedal 
em metal resistente, 15 litros com tampa. 

75 Un 52,26 3.919,50 

6 
Cesto de lixo 100 litros com tampa:  
Cesto de lixo em material plástico resistente, 
100 litros , com tampa. 

62 Un 65,38 4.053,56 

7 
Cesto basculante 60 litros com tampa:  
Cesto basculante, em material plástico de 
pedal em metal resistente, 60 litros com 
tampa. 

20 Un 73,16 1.463,20 

8 

Desentupidor 15x80:  
Desentupidor, manual, bocal de borracha, 
esférico, medindo aproximadamente 15 cm, 
cabo de madeira, medindo aproximadamente 
50 a 90 cm. 

37 Un 4,44 164,28 

9 

Dispenser de aço para papel higiênico 300 
metros:  
Dispenser de aço, frente plástico ABS, Styron. 
Características do ABS, baixa densidade, alta 
resistência, medidas: 28,3 cm de altura / 27,2 
cm de largura / 14 cm de profundidade / 726 
gramas, cor da frente branca, e base cinza, 
sistema de abertura, travas laterais acionadas 
por pressão, para papel higiênico rolão de 100 
cm X 300 metros. 

12 Un 31,35 376,20 

10 

Dispenser para sabonete líquido:  
Dispenser para sabonete líquido, em 
polipropileno, com capacidade para 800 ml, 
recipiente medindo aproximadamente 12 cm x 
9 cm, podendo sofrer alterações. 

12 Un 34,78 417,36 

11 
Espanador nº 03:  
Espanador de nylon, com cabo de madeira, 
medindo aproximadamente de 24 á 40 cm. 

37 Un 7,68 284,16 

12 
Mangueira 30 metros:   
Mangueira, flexível, uso doméstico, em PVC e 
Poliéster, diâmetro de 1/2”, com esguicho e 
engates, medindo 30 metros. 

12 Un 63,56 762,72 

13 Pá plástica de lixo:  
Pá de lixo em polipropileno, cabo em madeira, 125 Un 7,41 926,25 
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medindo 80 cm. 

 
LOTE 09 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Papel higiênico 300 metros, caixa com 8 rolos:  
Papel higiênico para dispenser de 1ª 
qualidade, apresentando folha dupla, grofado, 
sem picote, classe 1, índice de maciez máximo 
7,0 nm/gr, na cor branca, alvura iso mínimo de 
85%, quantidade de pintas máximo 4,0mm2; 
neutra, resistência a tração a seco ponderada 
maior que 150 nm/m, tempo de absorção de 
água máximo de 4,0, medindo 10 cm x 300 m 
(largura x comprimento), gramatura mínima 
30g/m2, espessura mínima de 0,095 mícrons, 
composto de 100% celulose virgem, 
capacidade de absorção de água mínimo 7,0 
g/g, tubete medindo no máximo 6,0 cm de 
diâmetro, em embalagem de caixa de papelão, 
com laudo microbiológico conforme portaria M. 
S. N1480 de 21/12/90 e laudo de análise 
conforme ABNT 15464-10-classificação. 

600 Caixa 126,76 76.056,00 

2 

Papel higiênico folha dupla 30 metros:  
Papel higiênico folha dupla, classe01; na cor 
branca, matéria-prima 100% fibra celulósica, 
comprimento do rolo de 30 metros, com 
largura de 10 cm, diâmetro no máximo de 11,7 
cm, largura do tubete 10 cm, diâmetro interno 
do tubete maior que 4 cm, acabamento 
grofado, em relevo, picotado, fragrância 
neutra, rotulagem contendo marca, quantidade 
de rolos, aroma neutro, metragem do papel, 
nome do fabricante e fantasia, CNPJ, telefone 
do SAC, embalagem com boa visibilidade do 
produto, fardos constituídos por pacotes de 4 
rolos, conforme norma ABNT NBR 15464-2. 

1.725 
Pcte 
com 
64 

rolos 
81,96 141.381,00 

3 

Papel toalha absorvente:  
Papel toalha, crepado, em bobina, alvura 
superior a 70%, conforme norma ISO, 
absorção máxima de 70s, na cor branca. 
Pacote com 02 rolos. 

1.125 Pcte  4,46 5.017,50 

4 

Papel toalha interfolha branca com 2 dobras:  
Toalha de papel dupla, interfolhada, calsse 01, 
02 dobras, na cor branca, alvura ISO igual ou 
maior que 85% índice de maciez igual ou 
menos que 8,0 nm/g, quantidade de pintas 
igual ou menor que 5Mm/m2, tempo de 
absorção de água igual ou menor que 4,0 S, 
capacidade de absorção de água igual ou 
maior que 7,0 Gg, resistência a tração a umido 
igual ou maior que 70 N/m, conforme norma 

1.950 
Pcte 
com 

1.000 
un 

12,51 24.394,50 
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da ABNT NBR 15464-8 e 15134, 
características complementares, matéria-prima 
100% fibra vegetal, dimensão da folha (23 cm 
x 20 cm), liso, rotulagem contendo 
identificação de classe, marca, quantidade de 
folha, metragem da folha, nome do fabricante 
e fantasia, CNPJ, pacote com 2 unidades, 
contendo 1.000 folhas. 

5 

Guardanapo de papel:  
Guardanapo de papel, medindo 
aproximadamente 23 cm x 22 cm, podendo ter 
variações de no máximo 10% nessa medida, 
com oscilação entre 0,5 cm e 1 cm, em folha 
simples, gofrado, na cor branca, alvura 
superior a 70%, conforme norma ISO, 
impureza máxima 15 mm2/m2, conforme 
norma Tappi T437. Om-90, em embalagem 
apropriada. 

375 
Pcte 
com 

50 un 
2,13 798,75 

 
LOTE 10 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Papel higiênico 300 metros, caixa com 8 rolos:  
Papel higiênico para dispenser de 1ª 
qualidade, apresentando folha dupla, grofado, 
sem picote, classe 1, índice de maciez máximo 
7,0 nm/gr, na cor branca, alvura iso mínimo de 
85%, quantidade de pintas máximo 4,0mm2; 
neutra, resistência a tração a seco ponderada 
maior que 150 nm/m, tempo de absorção de 
água máximo de 4,0, medindo 10 cm x 300 m 
(largura x comprimento), gramatura mínima 
30g/m2, espessura mínima de 0,095 mícrons, 
composto de 100% celulose virgem, 
capacidade de absorção de água mínimo 7,0 
g/g, tubete medindo no máximo 6,0 cm de 
diâmetro, em embalagem de caixa de papelão, 
com laudo microbiológico conforme portaria M. 
S. N1480 de 21/12/90 e laudo de análise 
conforme ABNT 15464-10-classificação. 

200 Caixa 126,76 25.352,00 

2 

Papel higiênico folha dupla 30 metros:  
Papel higiênico folha dupla, classe01; na cor 
branca, matéria-prima 100% fibra celulósica, 
comprimento do rolo de 30 metros, com 
largura de 10 cm, diâmetro no máximo de 11,7 
cm, largura do tubete 10 cm, diâmetro interno 
do tubete maior que 4 cm, acabamento 
grofado, em relevo, picotado, fragrância 
neutra, rotulagem contendo marca, quantidade 
de rolos, aroma neutro, metragem do papel, 
nome do fabricante e fantasia, CNPJ, telefone 
do SAC, embalagem com boa visibilidade do 
produto, fardos constituídos por pacotes de 4 

575 
Pcte 
com 
64 

rolos 
81,96 47.127,00 
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rolos, conforme norma ABNT NBR 15464-2. 

3 

Papel toalha absorvente:  
Papel toalha, crepado, em bobina, alvura 
superior a 70%, conforme norma ISO, 
absorção máxima de 70s, na cor branca. 
Pacote com 02 rolos. 

375 Pcte  4,46 1.672,50 

4 

Papel toalha interfolha branca com 2 dobras:  
Toalha de papel dupla, interfolhada, calsse 01, 
02 dobras, na cor branca, alvura ISO igual ou 
maior que 85% índice de maciez igual ou 
menos que 8,0 nm/g, quantidade de pintas 
igual ou menor que 5Mm/m2, tempo de 
absorção de água igual ou menor que 4,0 S, 
capacidade de absorção de água igual ou 
maior que 7,0 Gg, resistência a tração a umido 
igual ou maior que 70 N/m, conforme norma 
da ABNT NBR 15464-8 e 15134, 
características complementares, matéria-prima 
100% fibra vegetal, dimensão da folha (23 cm 
x 20 cm), liso, rotulagem contendo 
identificação de classe, marca, quantidade de 
folha, metragem da folha, nome do fabricante 
e fantasia, CNPJ, pacote com 2 unidades, 
contendo 1.000 folhas. 

650 
Pcte 
com 

1.000 
un 

12,51 8.131,50 

5 

Guardanapo de papel:  
Guardanapo de papel, medindo 
aproximadamente 23 cm x 22 cm, podendo ter 
variações de no máximo 10% nessa medida, 
com oscilação entre 0,5 cm e 1 cm, em folha 
simples, gofrado, na cor branca, alvura 
superior a 70%, conforme norma ISO, 
impureza máxima 15 mm2/m2, conforme 
norma Tappi T437. Om-90, em embalagem 
apropriada. 

125 
Pcte 
com 

50 un 
2,13 266,25 

 
LOTE 11 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Escova de vaso sanitário com suporte:  
Escova para limpeza sanitária, tipo lavatina 
(vassourinha), com suporte, base com 4 cm de 
diâmetro, com cerdas em fibra de nylon, sem 
alça, medindo no mínimo 20 cm 
(comprimento), mínimo de 15 cerdas por 
unidade. 

375 Un 5,77 2.163,75 

2 

Esponja antibactéria dupla face:   
Esponja para limpeza, tipo dupla face, 
medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com 
formato retangular, poliuretano e fibra sintética, 
na cor verde / amarelo (limpeza pesada) 

2.100 Pcte 
04 un 2,86 6.006,00 

3 Flanela de algodão:  825 Un 2,44 2.013,00 
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Flanela 100% algodão, medindo 38 cm x 58 
cm, percentual variando de 2 cm x 3 cm, na 
cor laranja, acondicionado em embalagem 
apropriada. 

4 
Esponja de lã de aço:  
Esponja de lã de aço, composto de aço 
carbono, acondicionado em saco plástico, 
embalado em forma adequada 8 unidades. 

1.725 Pcte 
08 un 1,53 2.639,25 

5 

Pano de chão, saco alvejado:  
Pano de limpeza, composto de 100% algodão 
cru, medindo aproximadamente 40 cm x 60 
cm. Com variação de 15% de oscilação nas 
medidas, sem acabamento, na cor natural, 
acondicionado em saco plástico transparente. 

3.750 Un 4,95 18.562,50 

6 

Pano de prato:  
Pano de copa e cozinha, composto de 100% 
algodão, alvejado, medindo aproximadamente 
47 cm x 70 cm, variação máxima de medida 
15%, na cor branca, liso, com acabamento na 
bainha, etiqueta resolução da Conmetro 
número 022/2.008. 

2.250 Un 2,00 4.500,00 

7 

Pano multi uso perfurado 55 cm x 33 cm:  
Pano multi uso, de fibra de viscose, resina, 
vinil acrílica, corante, agente bacteriostático, 
medindo 50 cm x 33 cm, na cor azul, 
acondicionado em embalagem apropriada. 

900 Pcte 
05 un 5,23 4.707,00 

8 

Pedra sanitária 35 gramas com suporte 
plástico: Pedra sanitária, tipo arredondada, 
com suporte plástico, fragrância floral, 
composto de 98,99% de paradiclorobenzeno, 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

1.950 Un 2,01 3.919,50 

9 

Fósforo, sendo que cada maço contenha 10 
caixinhas com no mínimo 40 palitos cada: 
Acendedor, tipo fósforo, de madeira, composto 
de vegetal e minério, apresentado na forma de 
palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 
palitos, de tamanho médio, com certificação 
compulsória INMETRO. 

450 pcte 4,03 1.813,50 

10 
Corda para varal nylon nº 03, 15 metros:  
Corda de fibra em nylon, número 3, rolo com 
10 metros, tipo para varal. 

150 Un 1,46 219,00 

11 

Escova de nylon grossa para limpeza:  
Escova para limpeza, geral, modelo oval, base 
de polipropileno (13 cm x 7 cm x 1,5 cm), com 
cerdas de nylon sintético, sem alça, sem cabo, 
na cor amarela, mínimo de 15 cerdas por 
tufos. 

113 Un 5,43 613,59 

12 
Esponja de banho macia:  
Esponja para banho, espuma de poliuretano, 
fibra sintética, resina sintética e mineral, 

195 Un 5,31 1.035,45 
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anatômico, dupla face, medindo 135 mm x 63 
mm x 38 mm. 

13 
Prendedor de roupa plástico tamanho padrão: 
Prendedor de roupa, em plástico, 
acondicionado de forma adequada, pacote 
com 12 unidades. 

450 Pcte 
12 un 3,56 1.602,00 

14 

Toalha de mão:  
Toalha de mão, de lavabo para pintura e 
bordado, 100% algodão, pré lavada, pré 
encolhida, medindo 50 cm x 70 cm (largura x 
comprimento) aproximadamente, várias cores, 
lisa, sem logo, laterais com acabamento. 

75 Un 11,15 836,25 

 
LOTE 12 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Escova de vaso sanitário com suporte:  
Escova para limpeza sanitária, tipo lavatina 
(vassourinha), com suporte, base com 4 cm de 
diâmetro, com cerdas em fibra de nylon, sem 
alça, medindo no mínimo 20 cm 
(comprimento), mínimo de 15 cerdas por 
unidade. 

125 Un 5,77 721,25 

2 

Esponja antibactéria dupla face:   
Esponja para limpeza, tipo dupla face, 
medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com 
formato retangular, poliuretano e fibra sintética, 
na cor verde / amarelo (limpeza pesada) 

700 Pcte 
04 un 2,86 2.002,00 

3 

Flanela de algodão:  
Flanela 100% algodão, medindo 38 cm x 58 
cm, percentual variando de 2 cm x 3 cm, na 
cor laranja, acondicionado em embalagem 
apropriada. 

275 Un 2,44 671,00 

4 
Esponja de lã de aço:  
Esponja de lã de aço, composto de aço 
carbono, acondicionado em saco plástico, 
embalado em forma adequada 8 unidades. 

575 Pcte 
08 un 1,53 879,75 

5 

Pano de chão, saco alvejado:  
Pano de limpeza, composto de 100% algodão 
cru, medindo aproximadamente 40 cm x 60 
cm. Com variação de 15% de oscilação nas 
medidas, sem acabamento, na cor natural, 
acondicionado em saco plástico transparente. 

1.250 Un 4,95 6.187,50 

6 

Pano de prato:  
Pano de copa e cozinha, composto de 100% 
algodão, alvejado, medindo aproximadamente 
47 cm x 70 cm, variação máxima de medida 
15%, na cor branca, liso, com acabamento na 
bainha, etiqueta resolução da Conmetro 
número 022/2.008. 

750 Un 2,00 1.500,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 06 de maio de 2019             Ano III | Edição nº 335   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

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.

35

7 

Pano multi uso perfurado 55 cm x 33 cm:  
Pano multi uso, de fibra de viscose, resina, 
vinil acrílica, corante, agente bacteriostático, 
medindo 50 cm x 33 cm, na cor azul, 
acondicionado em embalagem apropriada. 

300 Pcte 
05 un 5,23 1.569,00 

8 

Pedra sanitária 35 gramas com suporte 
plástico: Pedra sanitária, tipo arredondada, 
com suporte plástico, fragrância floral, 
composto de 98,99% de paradiclorobenzeno, 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

650 Un 2,01 1.306,50 

9 

Fósforo, sendo que cada maço contenha 10 
caixinhas com no mínimo 40 palitos cada: 
Acendedor, tipo fósforo, de madeira, composto 
de vegetal e minério, apresentado na forma de 
palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 
palitos, de tamanho médio, com certificação 
compulsória INMETRO. 

150 Pcte 4,03 604,50 

10 
Corda para varal nylon nº 03, 15 metros:  
Corda de fibra em nylon, número 3, rolo com 
10 metros, tipo para varal. 

50 Un 1,46 73,00 

11 

Escova de nylon grossa para limpeza:  
Escova para limpeza, geral, modelo oval, base 
de polipropileno (13 cm x 7 cm x 1,5 cm), com 
cerdas de nylon sintético, sem alça, sem cabo, 
na cor amarela, mínimo de 15 cerdas por 
tufos. 

37 Un 5,43 200,91 

12 

Esponja de banho macia:  
Esponja para banho, espuma de poliuretano, 
fibra sintética, resina sintética e mineral, 
anatômico, dupla face, medindo 135 mm x 63 
mm x 38 mm. 

65 Un 5,31 345,15 

13 
Prendedor de roupa plástico tamanho padrão: 
Prendedor de roupa, em plástico, 
acondicionado de forma adequada, pacote 
com 12 unidades. 

150 Pcte 
12 un 3,56 534,00 

14 

Toalha de mão:  
Toalha de mão, de lavabo para pintura e 
bordado, 100% algodão, pré lavada, pré 
encolhida, medindo 50 cm x 70 cm (largura x 
comprimento) aproximadamente, várias cores, 
lisa, sem logo, laterais com acabamento. 

25 Un 11,15 278,75 

 
LOTE 13 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Clarificante 1 litro:  
Composição, tricloreto de alumínio 30%, ácido 
clorídrico 1,5%, ingredientes inertes 68,5. 

4.650 Frasco 
01 litro 14,54 67.611,00 

2 
Cloro balde granulado com 10 kilos:  
Cloro para limpeza, granulado para piscina, 
hipoclorito de cálcio, cloro ativo 65%, 

53 Balde 
10 kg 194,57 10.312,21 
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dissolução de 0,8 grama/hora, acondicionado 
de forma adequada, registro e laudo analítico 
sujeito a verificação no ato da entrega, balde 
com 10 kilos. 

3 
Elevador de PH:  
Líquido, incolor, transparente, composto por 
hidróxido de sódio, com 1.000 ml. 

23 Frasco 
01 litro 20,43 469,89 

4 

Limpa bordas 1 litro:  
Limpa bordas de piscina, composição básica 
surfactante biodegradável, preservante, 
sequestrante, corante, água, e outra 
substâncias químicas permitidas a sua 
composição, princípio ativo alquil aspartato de 
sódio 1,8%, acondicionado em frasco plástico 
contendo 1 litro. 

30 Frasco 
01 litro 15,85 475,50 

5 

Redutor de PH para piscinas:  
Redutor de PH da água e alcalinizante. 
Solução ácida de cloreto (ácido clorídrico) – 
23%, alumina(a1203) – 12%, inertes – 65%, 
registro e laudo analítico do fabricante, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA, acondicionado em frasco 
contendo 1 litro. 

23 Frasco 
01 litro 14,42 331,66 

6 

Algicida choque clarificante para piscina: 
Clarificante para piscina e algicida de choque, 
complexo de trietril 2.2%, tridoxido amina Qsp 
7,5.3%, polidicloreto de oxietileno dimetimino, 
aglutinar e eliminar alga, acondicionado em 
frasco de 1 litro. 

20 Frasco 
01 litro 17,14 342,80 

7 

Claro Shock:  
Hipoclorito de cálcio, com teor de cloro ativo 
de 60-80%, baixo residual de insolúveis, 
granulado, rótulo com número de lote, data de 
fabricação e validade, fórmula e procedência, 
validade de 12 meses, conforme a 
Prc05/2.017, anexo XX e a norma 
NBR/ABNT15784. 

135 Frasco  
500 gr 17,93 2.420,55 

8 

Sulfato de cobre: Sulfato de cobre, Ii P.a., 
penta hidratado, fórmula Cuso45h2o, Pm 
249,69, com teor de doseamento mínimo 98%, 
máximo 102%, limite de substâncias estranhas 
máx: material insolúvel água 0,005%, Cl 
0,001%, n 0,001% e Fe 0,003%, substâncias 
não ppt por sulfeto de hidrogênio máximo 
0,1%, acondicionado em frasco com 500 
gramas, rótulo com nome do produto, fórmula, 
peso molecular, validade, número de lote, 
procedência e condição de armazenamento. 

8 Frasco 
500 gr 25,88 207,04 

 
LOTE 14 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Clarificante 1 litro:  
Composição, tricloreto de alumínio 30%, ácido 
clorídrico 1,5%, ingredientes inertes 68,5. 

1.550 Frasco 
01 litro 14,54 22.537,00 

2 

Cloro balde granulado com 10 kilos:  
Cloro para limpeza, granulado para piscina, 
hipoclorito de cálcio, cloro ativo 65%, 
dissolução de 0,8 grama/hora, acondicionado 
de forma adequada, registro e laudo analítico 
sujeito a verificação no ato da entrega, balde 
com 10 kilos. 

17 Balde 
10 kg 194,57 3.307,69 

3 
Elevador de PH:  
Líquido, incolor, transparente, composto por 
hidróxido de sódio, com 1.000 ml. 

7 Frasco 
01 litro 20,43 143,01 

4 

Limpa bordas 1 litro:  
Limpa bordas de piscina, composição básica 
surfactante biodegradável, preservante, 
sequestrante, corante, água, e outra 
substâncias químicas permitidas a sua 
composição, princípio ativo alquil aspartato de 
sódio 1,8%, acondicionado em frasco plástico 
contendo 1 litro. 

10 Frasco 
01 litro 15,85 158,50 

5 

Redutor de PH para piscinas:  
Redutor de PH da água e alcalinizante. 
Solução ácida de cloreto (ácido clorídrico) – 
23%, alumina(a1203) – 12%, inertes – 65%, 
registro e laudo analítico do fabricante, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA, acondicionado em frasco 
contendo 1 litro. 

7 Frasco 
01 litro 14,42 100,94 

6 

Algicida choque clarificante para piscina: 
Clarificante para piscina e algicida de choque, 
complexo de trietril 2.2%, tridoxido amina Qsp 
7,5.3%, polidicloreto de oxietileno dimetimino, 
aglutinar e eliminar alga, acondicionado em 
frasco de 1 litro. 

6 Frasco 
01 litro 17,14 102,84 

7 

Claro Shock:  
Hipoclorito de cálcio, com teor de cloro ativo 
de 60-80%, baixo residual de insolúveis, 
granulado, rótulo com número de lote, data de 
fabricação e validade, fórmula e procedência, 
validade de 12 meses, conforme a 
Prc05/2.017, anexo XX e a norma 
NBR/ABNT15784. 

45 Frasco  
500 gr 17,93 806,85 

8 

Sulfato de cobre: Sulfato de cobre, Ii P.a., 
penta hidratado, fórmula Cuso45h2o, Pm 
249,69, com teor de doseamento mínimo 98%, 
máximo 102%, limite de substâncias estranhas 
máx: material insolúvel água 0,005%, Cl 
0,001%, n 0,001% e Fe 0,003%, substâncias 

2 Frasco 
500 gr 25,88 51,76 
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não ppt por sulfeto de hidrogênio máximo 
0,1%, acondicionado em frasco com 500 
gramas, rótulo com nome do produto, fórmula, 
peso molecular, validade, número de lote, 
procedência e condição de armazenamento. 

 
LOTE 19 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Detergente desincrustante ácido ativado: 
Detergente desincrustante ácido ativado, 
princípio ativo: linear alquil benzeno sul 
fonado, acondicionado de forma adequada, a 
cada 1 litro do produto deverá ser diluído em 
20 litros de água, composição: ácido clorídrico, 
ácido fluorídrico, linear alquil benzeno 
sulfonato e corante, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos administrativos pela ANVISA. 

38 
Tambo
r 200 
litros 

1.120,00 42.560,00 

2 

Detergente enzimático:  
Detergente enzimático, líquido viscoso, clara 
ou incolor, odor característico, composição: 
tensoativos iôniocs / aniôniocos, enzimas, 
densidade de 1,000 a 1,220 g/ml, PH (1%) de 
5,5 a 8,5, a apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

19 
Tambo
r 200 
litros 

1.050,00 19.950,00 

3 

Detergente desengraxante: Detergente 
desengraxante para manutenção automotiva 
(SOLUPAN), líquido viscoso, rosa, altamente 
alcalino, alta concentração de tensoativos 
iônicos e aniônicos, alto poder umectante e 
emulsionante. 

38 
Tambo
r 200 
litros 

1.223,33 46.486,54 

 
LOTE 20 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Detergente desincrustante ácido ativado: 
Detergente desincrustante ácido ativado, 
princípio ativo: linear alquil benzeno sul 
fonado, acondicionado de forma adequada, a 
cada 1 litro do produto deverá ser diluído em 
20 litros de água, composição: ácido 
clorídrico, ácido fluorídrico, linear alquil 
benzeno sulfonato e corante, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos administrativos pela ANVISA. 

12 
Tambor 

200 
litros 

1.120,00 13.440,00 

2 

Detergente enzimático:  
Detergente enzimático, líquido viscoso, clara 
ou incolor, odor característico, composição: 
tensoativos iôniocs / aniôniocos, enzimas, 
densidade de 1,000 a 1,220 g/ml, PH (1%) de 
5,5 a 8,5, a apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

6 
Tambor 

200 
litros 

1.050,00 6.300,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 06 de maio de 2019             Ano III | Edição nº 335   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

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.

39

3 

Detergente desengraxante: Detergente 
desengraxante para manutenção automotiva 
(SOLUPAN), líquido viscoso, rosa, altamente 
alcalino, alta concentração de tensoativos 
iônicos e aniônicos, alto poder umectante e 
emulsionante. 

12 
Tambor 

200 
litros 

1.223,33 14.679,96 

 
LOTE 21 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Rodo de madeira com cabo de 40 cm:  
Rodo, com cepa de polipropileno, cepa 
medindo 40 cm, borracha: em EVA dupla, com 
espessura de 8,0 mm (+ ou – 0,05 mm), cabo 
de madeira revestido de polipropileno, 120 cm, 
com rosca em polipropileno. 

375 Un 5,26 1.972,50 

2 

Rodo de madeira com cabo de 60 cm com 2 
borrachas: Rodo com cepa de polipropileno, 
cepa medindo 60 cm, borracha EVA dupla, 
com espessura de 0,8 mm (+ ou -0,05 mm), 
cabo de madeira revestido de polipropileno, 
120 cm, com rosca em polipropileno. 

225 Un 6,33 1.424,25 

3 

Rodo metálico de 30 cm com cabo e com 
borracha simples: Rodo, com cepa de 
alumínio, cepa medindo 30 cm, com 1 
borracha, borracha natural, com espessura 3,5 
mm (+ ou – 0,05 mm), capa pesando 385 g, 
cabo em alumínio, como rosca. 

225 Un 27,18 6.115,50 

4 

Rodo metálico de 50 cm com cabo e com 
borracha simples: Rodo, com cepa medindo 
50 cm, com 1 borracha, borracha natural, com 
espessura de 3,5 mm (+ ou – 0,05 mm), capa 
pesando 385 g, cabo em alumínio, com rosca. 

225 Un 36,23 8.151,75 

5 

Rodo metálico de 80 cm com cabo e borracha 
simples: Rodo, com cepa medindo 80 cm, com 
1 borracha, borracha natural, com espessura 
3,5 mm (+ ou – 0,05 mm), capa pesando 385 
g, cabo em alumínio, com rosca. 

75 Un 41,53 3.114,75 

6 

Rodo metálico de 100 cm com cabo e 
borracha simples: Rodo, com cepa medindo 
100 cm, com 1 borracha, borracha natural, 
com espessura 3,5 mm (+ ou – 0,05 mm), 
capa pesando 385 g, cabo em alumínio, com 
rosca. 

150 Un 44,22 6.633,00 

7 

Rodinho para pia com borracha simples e 
cabo aproximadamente 14 cm: Rodo com 
cepa medindo de 12 a 15 cm 
aproximadamente, com 1 borracha, borracha 
em EVA, com espessura 8 mm (+ ou – 0,05 
mm), de polipropileno em 21 cm. 

188 Un 10,51 1.975,88 

8 Vassoura caipira com cabo de 1,20 mt, cepa 375 Un 18,71 7.016,25 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 06 de maio de 2019             Ano III | Edição nº 335   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

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.

40

com 32 cm comprimento e 5 cm de largura: 
Vassoura tipo caipira, propriedades mínimas, 
cepa em palha, com cerdas de palha, tipo 5 
fios e amarração com arame, cabo de madeira 
medindo 120 cm. 

9 

Vassoura de nylon com cabo de 1,20 mt e 
cepa de 30 cm de largura: Vassoura, 
doméstico, com base de 30 cm, propriedades 
mínimas, com cerdas de nylon, tipo lisa, 
medindo 120 cm, plástico, rosca em plástico. 

1.425 Un 6,80 9.690,00 

10 
Vassoura piaçava com cabo nº 5: Vassoura 
piaçava natural nº 5, cabo de madeira 
plastificado, 120 cm. 

375 Un 9,62 3.607,50 

11 

Vassoura de pelo sintético 30 cm com cabo de 
aproximadamente 1,20 mt: Vassoura de pelo 
sintético, com 30 cm base em madeira 
sintética com cabo de madeira plastificado, 
120 cm 

525 Un 11,25 5.906,25 

12 

Vassourão tipo Gari, 40 cm com cabo de 
aproximadamente 1,20 mt: Vassoura para 
limpeza pesada (tipo vassourão de gari), 
propriedades mínimas; cepa em polipropileno 
com sistema de rosca para fixação do cabo, 
com cepa em polipropileno, medindo 
aproximadamente 375 x 85 x 88 mm, podendo 
sofrer alterações de 10% nesta medida, cabo 
de madeira com rosca para fixação na base, 
medindo 120 cm, sem cancho. 

1.125 Un 16,09 18.101,25 

13 
Vassoura para grama com cabo de 
aproximadamente 1.20 mt: Vassoura para 
jardinagem, com 22 arames de aço, com cabo 
de madeira, revestido, utilizada em jardins. 

450 Un 34,30 15.435,00 

14 Vassoura esfregão: Vassourão com cerdas 
rígidas de nylon, com 30 cm. 75 Un 7,39 554,25 

 
LOTE 22 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Rodo de madeira com cabo de 40 cm:  
Rodo, com cepa de polipropileno, cepa 
medindo 40 cm, borracha: em EVA dupla, com 
espessura de 8,0 mm (+ ou – 0,05 mm), cabo 
de madeira revestido de polipropileno, 120 cm, 
com rosca em polipropileno. 

125 Un 5,26 657,50 

2 

Rodo de madeira com cabo de 60 cm com 2 
borrachas: Rodo com cepa de polipropileno, 
cepa medindo 60 cm, borracha EVA dupla, 
com espessura de 0,8 mm (+ ou -0,05 mm), 
cabo de madeira revestido de polipropileno, 
120 cm, com rosca em polipropileno. 

75 Un 6,33 474,75 
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3 

Rodo metálico de 30 cm com cabo e com 
borracha simples: Rodo, com cepa de 
alumínio, cepa medindo 30 cm, com 1 
borracha, borracha natural, com espessura 3,5 
mm (+ ou – 0,05 mm), capa pesando 385 g, 
cabo em alumínio, como rosca. 

75 Un 27,18 2.038,50 

4 

Rodo metálico de 50 cm com cabo e com 
borracha simples: Rodo, com cepa medindo 
50 cm, com 1 borracha, borracha natural, com 
espessura de 3,5 mm (+ ou – 0,05 mm), capa 
pesando 385 g, cabo em alumínio, com rosca. 

75 Un 36,23 2.717,25 

5 

Rodo metálico de 80 cm com cabo e borracha 
simples: Rodo, com cepa medindo 80 cm, com 
1 borracha, borracha natural, com espessura 
3,5 mm (+ ou – 0,05 mm), capa pesando 385 
g, cabo em alumínio, com rosca. 

25 Un 41,53 1.038,25 

6 

Rodo metálico de 100 cm com cabo e 
borracha simples: Rodo, com cepa medindo 
100 cm, com 1 borracha, borracha natural, 
com espessura 3,5 mm (+ ou – 0,05 mm), 
capa pesando 385 g, cabo em alumínio, com 
rosca. 

50 Un 44,22 2.211,00 

7 

Rodinho para pia com borracha simples e 
cabo aproximadamente 14 cm: Rodo com 
cepa medindo de 12 a 15 cm 
aproximadamente, com 1 borracha, borracha 
em EVA, com espessura 8 mm (+ ou – 0,05 
mm), de polipropileno em 21 cm. 

62 Un 10,51 651,62 

8 

Vassoura caipira com cabo de 1,20 mt, cepa 
com 32 cm comprimento e 5 cm de largura: 
Vassoura tipo caipira, propriedades mínimas, 
cepa em palha, com cerdas de palha, tipo 5 
fios e amarração com arame, cabo de madeira 
medindo 120 cm. 

125 Un 18,71 2.338,75 

9 

Vassoura de nylon com cabo de 1,20 mt e 
cepa de 30 cm de largura: Vassoura, 
doméstico, com base de 30 cm, propriedades 
mínimas, com cerdas de nylon, tipo lisa, 
medindo 120 cm, plástico, rosca em plástico. 

475 Un 6,80 3.230,00 

10 
Vassoura piaçava com cabo nº 5: Vassoura 
piaçava natural nº 5, cabo de madeira 
plastificado, 120 cm. 

125 Un 9,62 1.202,50 

11 

Vassoura de pelo sintético 30 cm com cabo de 
aproximadamente 1,20 mt: Vassoura de pelo 
sintético, com 30 cm base em madeira 
sintética com cabo de madeira plastificado, 
120 cm 

175 Un 11,25 1.968,75 

12 
Vassourão tipo Gari, 40 cm com cabo de 
aproximadamente 1,20 mt: Vassoura para 
limpeza pesada (tipo vassourão de gari), 

375 Un 16,09 6.033,75 
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propriedades mínimas; cepa em polipropileno 
com sistema de rosca para fixação do cabo, 
com cepa em polipropileno, medindo 
aproximadamente 375 x 85 x 88 mm, podendo 
sofrer alterações de 10% nesta medida, cabo 
de madeira com rosca para fixação na base, 
medindo 120 cm, sem cancho. 

13 
Vassoura para grama com cabo de 
aproximadamente 1.20 mt: Vassoura para 
jardinagem, com 22 arames de aço, com cabo 
de madeira, revestido, utilizada em jardins. 

150 Un 34,30 5.145,00 

14 Vassoura esfregão: Vassourão com cerdas 
rígidas de nylon, com 30 cm. 25 Un 7,39 184,75 

Assinatura: 15/02/2019 Vigência: 14/02/2020 
 
PROCESSO Nº 433/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 037/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza para a 
Municipalidade. 
DETENTORA: KID LIXO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA – 
EPP 
 
LOTE 17 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Saco de lixo 100 litros:  
Saco de lixo preto, capacidade 100 litros, 
super reforçado, não transparente, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm, fabricado com 
resinas termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns, 
devendo estar em conformidade com as 
Normas atuais vigentes da ABNT – NBR. 
Pacote com 100 unidades. 

3.750 
Fardo 
100 
un 

44,30 166.125,00 

2 

Saco de lixo 50 litros:  
Saco de lixo preto, capacidade 50 litros, super 
reforçado, não transparente, medindo 
aproximadamente 63 x 80 cm, fabricado com 
resinas termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns, 
devendo estar em conformidade com as 
Normas atuais vigentes da ABNT – NBR. 
Pacote com 100 unidades. 

900 
Fardo 
100 
un 

31,20 28.080,00 

3 

Saco de lixo 30 litros:  
Saco de lixo preto, capacidade 30 litros, super 
reforçado, não transparente, medindo 
aproximadamente 59 x 62 cm, fabricado com 
resinas termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns, 
devendo estar em conformidade com as 
Normas atuais vigentes da ABNT – NBR. 

525 
Fardo 
100 
un 

22,87 12.006,75 
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Pacote com 100 unidades. 

4 

Saco de lixo 15 litros:  
Saco de lixo preto, capacidade 15 litros super 
reforçado, não transparente, medindo 
aproximadamente 39 x 58 cm, fabricado com 
resinas termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns, 
devendo estar em conformidade com as 
Normas atuais vigentes da ABNT– NBR. 
Pacote com 100 unidades. 

375 
Fardo 
100 
un 

11,20 4.200,00 

 
LOTE 18 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Saco de lixo 100 litros:  
Saco de lixo preto, capacidade 100 litros, 
super reforçado, não transparente, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm, fabricado com 
resinas termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns, 
devendo estar em conformidade com as 
Normas atuais vigentes da ABNT – NBR. 
Pacote com 100 unidades. 

1.250 
Fardo 
100 
un 

44,30 55.375,00 

2 

Saco de lixo 50 litros:  
Saco de lixo preto, capacidade 50 litros, super 
reforçado, não transparente, medindo 
aproximadamente 63 x 80 cm, fabricado com 
resinas termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns, 
devendo estar em conformidade com as 
Normas atuais vigentes da ABNT – NBR. 
Pacote com 100 unidades. 

300 
Fardo 
100 
un 

31,20 9.360,00 

3 

Saco de lixo 30 litros:  
Saco de lixo preto, capacidade 30 litros, super 
reforçado, não transparente, medindo 
aproximadamente 59 x 62 cm, fabricado com 
resinas termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns, 
devendo estar em conformidade com as 
Normas atuais vigentes da ABNT – NBR. 
Pacote com 100 unidades. 

175 
Fardo 
100 
un 

22,87 4.002,25 

4 

Saco de lixo 15 litros:  
Saco de lixo preto, capacidade 15 litros super 
reforçado, não transparente, medindo 
aproximadamente 39 x 58 cm, fabricado com 
resinas termoplásticas de alta resistência, 
compatível com a sua capacidade para 
acondicionamento de resíduos comuns, 

125 
Fardo 
100 
un 

11,20 1.400,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 06 de maio de 2019             Ano III | Edição nº 335   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

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.

44

devendo estar em conformidade com as 
Normas atuais vigentes da ABNT– NBR. 
Pacote com 100 unidades. 

Assinatura: 15/02/2019 Vigência: 14/02/2020 
 
PROCESSO Nº 561/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 029/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório para Secretarias, 
Departamentos e Setores da Municipalidade. 
DETENTORA: DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP 
 
LOTE 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Caneta esferográfica azul 1,0 mm 
Corpo transparente para visualização da tinta, 
tinta de alta qualidade, tampa ventilada em 
conformidade com padrão ISO, escreve 
aproximadamente 2 km, ponta com esfera de 
tungstênio. Caixa com 50 unidades 

75 cx 32,00 2.400,00 

2 

Caneta esferográfica preta 1,0 mm 
Corpo transparente para visualização da tinta, 
tinta de alta qualidade, tampa ventilada em 
conformidade com padrão ISO, escreve 
aproximadamente 2 km, ponta com esfera de 
tungstênio. Caixa com 50 unidades 

62 cx 32,00 1.984,00 

3 

Caneta esferográfica vermelha 1,0 mm 
Corpo transparente para visualização da tinta, 
tinta de alta qualidade, tampa ventilada em 
conformidade com padrão ISO, escreve 
aproximadamente 2 km, ponta com esfera de 
tungstênio. Caixa com 50 unidades 

50 cx 32,00 1.600,00 

4 
Canetinha hidrográfica 12 cores 
Ponta porosa, corpo em polipropileno opaco, 
ponta média, joco com 12 cores, medindo no 
mínimo 120x15 mm.  

125 un 10,00 1.250,00 

5 

Caneta marca texto 4 cores 
Corpo de polipropileno transparente, que 
permita acompanhar o consumo de tinta, ponta 
de 3 a 5 mm, estojo com 4 cores (amarela, 
verde, rosa e laranja) 

53 un 23,25 1.232,25 

6 
Caneta marca texto amarela  
Corpo em polipropileno opaco, ponta de 3 a 5 
mm; na cor amarela, ponta chanfrada. Caixa 
com 12 unidades 

50 cx 15,00 750,00 

7 
Marcador para quadro branco, azul 
Pincel para quadro branco, na cor azul, com 
ponta macia para não danificar o quadro, do tipo 
recarregável. Caixa com 12 unidades 

12 cx 30,00 360,00 

8 
Marcador para quadro branco, preta 
Pincel para quadro branco, na cor preta, com 
ponta macia para não danificar o quadro, do tipo 

07 cx 31,00 217,00 
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recarregável. Caixa com 12 unidades 

9 
Marcador para quadro branco, vermelha 
Pincel para quadro branco, na cor vermelha, 
com ponta macia para não danificar o quadro, 
do tipo recarregável. Caixa com 12 unidades 

07 cx 30,00 210,00 

10 

Pincel atômico ponta grossa – cor azul 
Pincel atômico escrita grossa, ponta chanfrada, 
à base de álcool, tinta lavável, secagem rápída, 
carga de longa duração, recarregável, cor azul, 
validade mínima de 1 (um) ano. 

37 un 2,50 92,50 

11 

Pincel atômico ponta grossa – cor preta 
Pincel atômico escrita grossa, ponta chanfrada, 
à base de álcool, tinta lavável, secagem rápída, 
carga de longa duração, recarregável, cor preta, 
validade mínima de 1 (um) ano. 

37 un 2,50 92,50 

12 

Pincel atômico ponta grossa – cor vermelha 
Pincel atômico escrita grossa, ponta chanfrada, 
à base de álcool, tinta lavável, secagem rápída, 
carga de longa duração, recarregável, cor 
vermelha, validade mínima de 1 (um) ano. 

25 un 2,50 62,50 

13 
Reabastecedor para pincel atômico 1100 p 37 
ml, tinta permanente à base de àlcool, na cor 
azul. 

12 un 6,55 78,60 

14 
Reabastecedor para pincel atômico 1100 p 37 
ml, tinta permanente à base de àlcool, na cor 
preta. 

12 un 6,55 78,60 

15 
Reabastecedor para pincel atômico 1100 p 37 
ml, tinta permanente à base de àlcool, na cor 
vermelha. 

12 un 6,55 78,60 

16 
Caneta retroprojetor azul 
Corpo em polipropileno, ponta de 2 mm, em 
poliester, na cor azul. Caixa com 12 unidades 

37 cx 35,00 1.295,00 

17 
Caneta retroprojetor preta 
Corpo em polipropileno, ponta de 2 mm, em 
poliester, na cor preta. Caixa com 12 unidades 

37 cx 30,00 1.110,00 

18 
Caneta retroprojetor vermelha 
Corpo em polipropileno, ponta de 2 mm, em 
poliester, na cor vermelha. Caixa com 12 
unidades 

37 cx 30,00 1.110,00 

19 

Caneta permanente, cor azul 
Corpo em polipropileno, ponta de 0,5 mm, na 
cor azul, para escrita em CDs e DVDs, 
resistente à luz, água e umidade, secagem 
rápida, acondicionada em embalagem 
adequada. 

12 un 4,44 53,28 

20 
Caneta permanente, cor preta 
Corpo em polipropileno, ponta de 0,5 mm, na 
cor preta, para escrita em CDs e DVDs, 

12 un 4,44 53,28 
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resistente à luz, água e umidade, secagem 
rápida, acondicionada em embalagem 
adequada. 

21 

Caneta permanente, cor vermelha 
Corpo em polipropileno, ponta de 0,5 mm, na 
cor vermelha, para escrita em CDs e DVDs, 
resistente à luz, água e umidade, secagem 
rápida, acondicionada em embalagem 
adequada. 

12 un 4,44 53,28 

22 

Giz de cera –  15 cores – Caixa com 12 
unidades 
Giz de cera para desenho, em papel, cores 
mistas, formato curto e redondo, composição 
básica de ceras  pigmento orgânicos, produto 
atoxico, antialérgico, em embalagem adequada 
ao tipo de produto, devendo estar em 
conformidade com a Norma ABNT – NBR NM 
300 e NBR – 15236 e Certificação Compulsória 
do INMETRO e suas atualizações posteriores 

500 cx 41,10 20.550,00 

23 

Lápis de cor com 12 cores 
Formato sextavado, aquareláveis, medindo 170 
mm, toxidade nos limites máximos da presença 
de metais pesados, conforme Norma Europeia 
EN71/3, cores mistas, devendo estar em 
conformidade com as Normas ABNT – NBR 
15236, Certificação Compulsória do INMETRO e 
suas atualizações posteriores. 

775 un 21,10 16.352,50 

24 

Lápis preto nº 2 
Corpo em madeira, na cor preta envernizada, no 
formato redondo, material da carga Mina Grafite, 
Número 02, medindo no mínimo 170 mm, nome 
do fabricante gravado no lápis, com certificação 
do fornecedor na embalagem, devendo ser 
entregue apontado. Caixa com 12 unidades 

25 cx 8,69 217,25 

25 
Grafite 0,7  
Grafite com espessura/diâmetro de 0,7 mm, 
graduação (4b)c, na cor preta Tubo com 12 
unidades 

05 tubo 3,93 19,65 

26 
Grafite 0,5  
Grafite com espessura/diâmetro de 0,5 mm, 
graduação (4b)c, na cor preta Tubo com 12 
unidades 

05 tubo 3,46 17,30 

27 

Lapiseira 0,7 
Em plástico reciclável, no formato cilíndrico 13,5 
cm, grafite medindo 0,7 mm, tipo da ponta em 
metal, grafite acionado em borracha e metal, 
utilização comum.  

12 un 6,50 78,00 

28 
Lapiseira 0,5 
Em plástico reciclável, no formato cilíndrico 13,5 
cm, grafite medindo 0,5 mm, tipo da ponta em 
metal, grafite acionado em borracha e metal, 

12 un 6,15 73,80 
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utilização comum.  

 
LOTE 07 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Clips 0/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 00  Caixa 500 gr 

113 cx 11,00 1.243,00 

2 
Clips 1/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 01  Caixa 500 gr 

75 cx 12,00 900,00 

3 
Clips 2/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 02 
Caixa 500 gr 

150 cx 11,50 1.725,00 

4 
Clips 3/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 03 
Caixa 500 gr 

75 cx 11,00 825,00 

5 
Clips 4/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 04 
Caixa 500 gr 

113 cx 11,00 1.243,00 

6 
Clips 6/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 06 
Caixa 500 gr 

113 cx 11,00 1.243,00 

7 
Clips 8/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 08 
Caixa 500 gr 

75 cx 17,50 1.312,50 

8 
Perfurador de papel 2 furos 
Perfurador de papel, em estrutura metálica, com 
capacidade de 25 folhas de 75g/m2, com 2 
vazadores, na cor preta 

113 un 33,00 3.729,00 

9 
Perfurador de papel 2 furos 
Perfurador de papel, em estrutura metálica, com 
capacidade de 40 folhas de 75g/m2, com 2 
vazadores, na cor preta 

113 un 50,00 5.650,00 

10 

Grampeador alicate 26/6 
Grampeador, alicate, estrutura em Aço cromado, 
base de Aço cromado, com cabo anatômico, 
medindo (16,8x5x2,8)cm aproximadamente, na 
cor preto, com alavanca(cabo) cinza fosca, 
grampo 26/6; com capacidade mínima para 
grampear 25 Folhas (papel 75g/m2) 

150 un 40,00 6.000,00 

11 
Grampeador de mesa, grande 
Grampeador de mesa, estrutura de metal, base 
de apoio em plástico, medindo 28,7 x 7,6 x 18,5 

113 un 85,00 9.605,00 
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Cm, na cor preta, grampo 26/6, 24/8, com 
capacidade mínima para grampear ate 100 
Folhas (papel 75g/m2)  

12 

Grampeador de mesa, médio, 26/6 
Grampeador de Mesa, longo alcance, estrutura 
metálica, base plástica, mínimo 
(38,5x7,5x4,0)cm (cxlxa), na cor preta, base em 
preto, grampo 26/6, com capacidade mínima 
para grampear mínimo 25 folhas, braço metálico 
e régua posicionável 

150 un 39,10 5.865,00 

13 
Grampo 23/10 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 23/10. 
Caixa com 5000 unidades. 

75 cx 18,00 1.350,00 

14 
Grampo 23/13 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 23/13. 
Caixa com 5000 unidades. 

113 cx 20,00 2.260,00 

15 
Grampo 23/24 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 23/24. 
Caixa com 1000 unidades. 

38 cx 7,52 285,76 

16 
Grampo 23/8 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 23/8. Caixa 
com 5000 unidades. 

45 cx 17,00 765,00 

17 
Grampo 26/6 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 26/6. Caixa 
com 5000 unidades. 

225 cx 5,25 1.181,25 

18 
Grampo 9/8 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 9/8. Caixa 
com 5000 unidades. 

53 cx 14,00 742,00 

19 
Extrator de grampo tipo espátula 
Extrator de grampos, em aço Inox, tipo espátula. 
Caixa com 12 unidades. 

38 cx 43,75 1.662,50 

 
LOTE 08 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Clips 0/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 00  Caixa 500 gr 

37 cx 11,00 407,00 

2 
Clips 1/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 01  Caixa 500 gr 

25 cx 12,00 300,00 

3 
Clips 2/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 02 

50 cx 11,50 575,00 
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Caixa 500 gr 

4 
Clips 3/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 03 
Caixa 500 gr 

25 cx 11,00 275,00 

5 
Clips 4/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 04 
Caixa 500 gr 

37 cx 11,00 407,00 

6 
Clips 6/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 06 
Caixa 500 gr 

37 cx 11,00 407,00 

7 
Clips 8/0 
Clipe de papelaria, de aço, formato Paralelo, 
Galvanizado Nr. 08 
Caixa 500 gr 

25 cx 17,50 437,50 

8 
Perfurador de papel 2 furos 
Perfurador de papel, em estrutura metálica, com 
capacidade de 25 folhas de 75g/m2, com 2 
vazadores, na cor preta 

37 un 33,00 1.221,00 

9 
Perfurador de papel 2 furos 
Perfurador de papel, em estrutura metálica, com 
capacidade de 40 folhas de 75g/m2, com 2 
vazadores, na cor preta 

37 un 50,00 1.850,00 

10 

Grampeador alicate 26/6 
Grampeador, alicate, estrutura em Aço cromado, 
base de Aço cromado, com cabo anatômico, 
medindo (16,8x5x2,8)cm aproximadamente, na 
cor preto, com alavanca(cabo) cinza fosca, 
grampo 26/6; com capacidade mínima para 
grampear 25 Folhas (papel 75g/m2) 

50 un 40,00 2.000,00 

11 

Grampeador de mesa, grande 
Grampeador de mesa, estrutura de metal, base 
de apoio em plástico, medindo 28,7 x 7,6 x 18,5 
Cm, na cor preta, grampo 26/6, 24/8, com 
capacidade mínima para grampear ate 100 
Folhas (papel 75g/m2)  

37 un 85,00 3.145,00 

12 

Grampeador de mesa, médio, 26/6 
Grampeador de Mesa, longo alcance, estrutura 
metálica, base plástica, mínimo 
(38,5x7,5x4,0)cm (cxlxa), na cor preta, base em 
preto, grampo 26/6, com capacidade mínima 
para grampear mínimo 25 folhas, braço metálico 
e régua posicionável 

50 un 39,10 1.955,00 

13 
Grampo 23/10 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 23/10. 
Caixa com 5000 unidades. 

25 cx 18,00 450,00 
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14 
Grampo 23/13 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 23/13. 
Caixa com 5000 unidades. 

37 cx 20,00 740,00 

15 
Grampo 23/24 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 23/24. 
Caixa com 1000 unidades. 

12 cx 7,52 90,24 

16 
Grampo 23/8 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 23/8. Caixa 
com 5000 unidades. 

15 cx 17,00 255,00 

17 
Grampo 26/6 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 26/6. Caixa 
com 5000 unidades. 

75 cx 5,25 393,75 

18 
Grampo 9/8 
Grampo para grampeador, confeccionado em 
arame de aço galvanizado, medindo 9/8. Caixa 
com 5000 unidades. 

17 cx 14,00 238,00 

19 
Extrator de grampo tipo espátula 
Extrator de grampos, em aço Inox, tipo espátula. 
Caixa com 12 unidades. 

12 cx 43,75 525,00 

 
LOTE 13 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Agenda permanente 192 folhas 
Costurada, medindo 130x180mm, capa dura 
pesando 840G/m2, revestida em material 
sintético, folha pesando 56g/m2 papel offset. 

75 un 16,29 1.221,75 

2 

Caderno universitário 96 folhas 
Espiral, de arame galvanizado, espessura de 0,9 
a 1,1mm, no formato universitário, com capa 
dura, pesando 250g//m, com 96 folhas, 
gramatura da folha 56g/m2. 

128 un 7,00 896,00 

3 

Caderno 1/4 96 folhas 
Espiral, de arame galvanizado, espessura de 0,9 
a 1,1mm, no formato 1/4, com capa dura, 
pesando 250g/m, com 96 folhas, gramatura da 
folha 56g/m2. 

128 un 4,50 576,00 

4 
Papel carbono 
Carbono para uso manual, em papel base, no 
tamanho (220x330)mm, na cor azul, tipo 
comum. Pacote com 100 unidades. 

12 pct 22,66 271,92 

5 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor branca. Pacote com 100 
unidades. 

203 pct 60,00 12.180,00 
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6 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor amarela. Pacote com 100 
unidades. 

75 pct 48,00 3.600,00 

7 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor azul claro. Pacote com 100 
unidades. 

75 pct 70,00 5.250,00 

8 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor rosa claro. Pacote com 100 
unidades. 

75 pct 65,00 4.875,00 

9 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor verde. Pacote com 100 
unidades. 

75 pct 62,69 4.701,75 

10 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor vermelha. Pacote com 100 
unidades. 

75 pct 129,00 9.675,00 

11 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas,  acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor amarela. 
Pacote com 10 unidades.  

150 pct 25,00 3.750,00 

12 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor azul claro. 
Pacote com 10 unidades. 

150 pct 25,00 3.750,00 

13 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor azul marinho. 
Pacote com 10 unidades. 

150 pct 24,00 3.600,00 

14 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor branca. 
Pacote com 10 unidades. 

150 pct 24,00 3.600,00 

15 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atóxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor laranja. 
Pacote com 10 unidades. 

150 pct 24,00 3.600,00 
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16 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor lilás. Pacote 
com 10 unidades. 

150 pct 24,00 3.600,00 

17 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor marron. 
Pacote com 10 unidades. 

150 pct 25,00 3.750,00 

18 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor pele. Pacote 
com 10 unidades. 

150 pct 25,00 3.750,00 

19 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor pink. Pacote 
com 10 unidades. 

150 pct 25,25 3.787,50 

20 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor preta. Pacote 
com 10 unidades. 

150 pct 25,25 3.787,50 

21 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor rosa claro. 
Pacote com 10 unidades. 

150 pct 25,00 3.750,00 

22 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor verde. 
Pacote com 10 unidades. 

150 pct 25,00 3.750,00 

23 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor vermelha. 
Pacote com 10 unidades. 

150 pct 25,00 3.750,00 

24 
Papel camurça, medindo (60x40)cm, pesando 
entre 93 a 113g/m2, na cor amarela. Pacote com 
25 unidades. 

30 pct 27,00 810,00 

25 
Papel camurça, medindo (60x40)cm, pesando 
entre 93 a 113g/m2, na cor azul. Pacote com 25 
unidades. 

30 pct 19,38 581,40 

26 
Papel camurça, medindo (60x40)cm, pesando 
entre 93 a 113g/m2, na cor vermelha. Pacote 
com 25 unidades. 

30 pct 19,38 581,40 
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27 
Papel camurça, medindo (60x40)cm, pesando 
entre 93 a 113g/m2, na cor verde. Pacote com 
25 unidades. 

30 pct 19,38 581,40 

28 

Papel Canson 
Papel para desenho de papelaria, artístico, para 
uso em técnica de desenho, na cor creme, com 
gramatura de 180g/m2, textura lisa, composto 
de 100% celulose, No Tamanho A4 
(210x297)mm, sem margem, cor creme. Pacote 
com 20 unidades. 

30 pct 25,00 750,00 

29 

Papel Canson 
Papel para desenho de papelaria, artístico, para 
uso em técnica de desenho, na cor branca, com 
gramatura de 180g/m2, textura lisa, composto 
de 100% celulose, No Tamanho A4 
(210x297)mm, sem margem, cor branca. Pacote 
com 20 unidades. 

30 pct 15,00 450,00 

30 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor amarela. Pacote com 20 unidades. 

60 pct 20,51 1.230,60 

31 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor azul claro. Pacote com 20 unidades. 

60 pct 21,50 1.290,00 

32 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor azul marinho. Pacote com 20 unidades. 

60 pct 19,51 1.170,60 

33 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor branca. Pacote com 20 unidades. 

60 pct 19,51 1.170,60 

34 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor laranja. Pacote com 20 unidades. 

60 pct 19,09 1.145,40 

35 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor marron. Pacote com 20 unidades. 

60 pct 19,09 1.145,40 

36 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor pink. Pacote com 20 unidades. 

60 pct 19,89 1.193,40 

37 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor preta. Pacote com 20 unidades. 

60 pct 18,21 1.092,60 
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38 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor rosa claro. Pacote com 20 unidades. 

60 pct 19,08 1.144,80 

39 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor verde. Pacote com 20 unidades. 

60 pct 20,96 1.257,60 

40 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor vermelha. Pacote com 20 unidades. 

60 pct 18,21 1.092,60 

41 

Papel celofane de papelaria, feito de 
polipropileno orientado(bopp), com gramatura de 
18 G/m2, fornecido em folha de 20 mícron, no 
tamanho (85,0 x 100,0) cm, na cor amarela. 
Pacote com 50 unidades. 

30 pct 78,22 2.346,60 

42 

Papel celofane de papelaria, feito de 
polipropileno orientado(bopp), com gramatura de 
18 G/m2, fornecido em folha de 20 mícron, no 
tamanho (85,0 x 100,0) cm, na cor azul. Pacote 
com 50 unidades. 

30 pct 78,22 2.346,60 

43 

Papel celofane de papelaria, feito de 
polipropileno orientado(bopp), com gramatura de 
18 G/m2, fornecido em folha de 20 mícron, no 
tamanho (85,0 x 100,0) cm, na cor transparente. 
Pacote com 50 unidades. 

30 pct 63,40 1.902,00 

44 

Papel celofane de papelaria, feito de 
polipropileno orientado(bopp), com gramatura de 
18 G/m2, fornecido em folha de 20 mícron, no 
tamanho (85,0 x 100,0) cm, na cor verde. 
Pacote com 50 unidades. 

30 pct 78,22 2.346,60 

45 

Papel celofane de papelaria, feito de 
polipropileno orientado(bopp), com gramatura de 
18 G/m2, fornecido em folha de 20 mícron, no 
tamanho (85,0 x 100,0) cm, na cor vermelha. 
Pacote com 50 unidades. 

30 pct 91,93 2.757,90 

46 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor amarela. Pacote com 
40 unidades. 

30 pct 40,00 1.200,00 

47 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor azul claro. Pacote com 
40 unidades. 

30 pct 40,00 1.200,00 

48 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor azul marinho. Pacote 
com 40 unidades. 

30 pct 40,00 1.200,00 

49 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor branco. Pacote com 40 
unidades. 

30 pct 39,00 1.170,00 
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50 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor laranja. Pacote com 40 
unidades. 

30 pct 40,00 1.200,00 

51 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor marron. Pacote com 40 
unidades. 

30 pct 40,00 1.200,00 

52 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor pink. Pacote com 40 
unidades. 

30 pct 40,00 1.200,00 

53 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor preta. Pacote com 40 
unidades. 

30 pct 40,10 1.203,00 

54 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor rosa claro. Pacote com 
40 unidades. 

30 pct 40,00 1.200,00 

55 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor verde. Pacote com 40 
unidades. 

30 pct 40,00 1.200,00 

56 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor vermelha. Pacote com 
40 unidades. 

30 pct 40,00 1.200,00 

57 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor amarela. Pacote 
com 100 unidades. 

30 pct 28,21 846,30 

58 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor azul claro. Pacote 
com 100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 

59 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor azul marinho. 
Pacote com 100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 

60 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor branca. Pacote com 
100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 

61 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor laranja. Pacote com 
100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 

62 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor lilás. Pacote com 
100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 

63 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor marrom. Pacote 
com 100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 

64 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor pele. Pacote com 
100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 

65 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor pink. Pacote com 
100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 
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66 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor preta. Pacote com 
100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 

67 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor rosa claro. Pacote 
com 100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 

68 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor verde. Pacote com 
100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 

69 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor vermelha. Pacote 
com 100 unidades. 

30 pct 27,68 830,40 

70 

Ficha pautada 
Ficha de papelaria, com pauta, de 
 cartolina, gramatura 180g/m2, modelo (5x8) 
Nr.3, na cor branca, embalagem plástica 
transparente. Pacote com 100 unidades. 

38 pct 9,78 371,64 

71 

Formulário continuo, sem impressão, medindo 
280 x 375 mm, com 1 via, composto de celulose 
EFC(isento de Cloro), papel apergaminhado 
branco; com gramatura de 63 g/m2; umidade 
7%, com opacidade mínima de 63%, limite 
máximo tolerável de pintas 4 mm2/m2, com 
serrilhas horizontais e verticais, caixa pesando 
no mínimo 20,3 Kg, normas ABNT- devendo 
atender todas normas a seguir NBR's: 12328, 
11721, 8259, 2471. Caixa com 3000 folhas. 

04 cx 183,89 735,56 

72 
Formulário contínuo, impresso recibo LAB4, com 
bloqueio caixa com 2000 recibos 3 vias, altura: 
32cm, largura: 26cm, Comprimento: 30cm, peso: 
11,51kg Caixa com 2000 folhas. 

53 cx 275,75 14.614,75 

73 

Índice telefônico, espiral, medindo (150x210)mm 
(lxc), com gramatura da capa contracapa em 
cartão duplex de 697g/m2 (capa dura), com 
forro em plástico base celulósica recoberta de 
uma capa Vinílica, resistente, gramatura da 
folha 120g/m2, papel Off-set, com 80 folhas, em 
4 cores 

38 un 18,76 712,88 

74 
Papel almaço, pautado, com margem, em papel 
sulfite, Branco, na gramatura 75g/m2, medindo 
(200 x 275)mm. Pacote 16 folhas. 

27 pct 2,75 74,25 

75 
Livro protocolo, medindo (145x205mm); Capa 
Pesando 1250g/m2, revestida com papel Off-set 
plastificado, pesando 80g/m2, com 104fls; Em 
Papel Off-set 

38 un 9.61 365,18 

76 

Livro Ata Horizontal 
Medindo (205x2397)mm horizontal, capa 
pesando 1250 g/m2, revestida com papel Kraft, 
presando 80g/m2, na cor preta, com 100 folhas 
numeradas, papel Off-set pesando 56 g/m2 

338 un 21,28 7.192,64 
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77 
Livro de ponto diário, medindo (220x320)mm, 
capa pesando 1250/m2, revestida com papel 
Off-set plastificado, pesando 90g/m2, em papel 
Off-set, com 100 folhas 

338 un 14,90 5.036,20 

78 Livro de Registro de Bens Patrimoniais Móveis, 
36 x 34 cm, capa dura 04 un 11,34 45,36 

79 

Post It 
Recado auto adesivo, em papel Off-set, com 
adesivo acrílico reposicionável, medindo 
(76x76)mm, apresentado em bloco, na cor 
amarela, Contendo 100 folhas 

165 un 5,00 825,00 

80 

Post It 
Recado auto adesivo, em papel Off-set, com 
adesivo acrílico reposicionável, medindo 
(38x50)mm, sem pauta, validade 24 meses, na 
cor rosa, amarelo, verde e azul, em blocos 
individuais, apresentado em embalagem única 
com as 4 cores. Pacote com 04 blocos com 100 
folhas cada 

165 pct 9,70 1.600,50 

81 

Papel A4 diplomata 
Menor consumo de tinta e boa performance em 
técnicas de impressão como: off-set, tipografia, 
silk screen, hot-stamping, relevo seco, relevo 
americano, serigrafia, além de aceitarem 
acabamentos como laminação e corte e vinco. 
Dimensões: 21cm x 30cm x 1cm 
Peso: 180 gr, branco. Pacote 50 unidades. 

225 pct 20,26 4.558,50 

82 

Papel contact transparente em bobina 
Laminado de PVC auto-adesivo, Aplicável na 
maioria das superfícies, Dimensões:45cm x 25m 
Protegido no verso por papel siliconado. Rolo 25 
metros. 

90 rol 55,00 4.950,00 

83 
Bobina para calculadora 
Medindo 57x30mm, 1 via, papel acetinado, 
pesando entre 60 a 65 G/m2, na cor branca. 
Caixa com 30 unidades. 

38 cx 39,30 1.493,40 

84 

Mochila escolar 
Mochila de Nylon ou Neoprene na parta externa 
e malha transpirável nas costas  com canais de 
ventilação, medindo aproximadamente 
18x32x41,5cm (1 x a x P), zíper ou velcro, com 
no mínimo 1 bolso para guardar objetos, com 
reservatório antimicrobial para líquidos com 
capacidade de 1,5 litros no mínimo, com formato 
anatômico com alças acolchoadas e reguláveis 

19 un 84,13 1.598,47 

85 

Mochila para Notebook, com tela de ate 15.4" e 
seus acessórios, do tipo mochila, tamanho 
externo 38 x 24 x 47 Cm, confeccionado em 
nylon tipo PVC de alta resistência e resistente a 
água, peso 1.5 Kg, cor preta, compartimento do 
Notebook acolchoado medindo 36 x 5 x 29 cm, 

15 un 155,63 2.334,45 
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com bolso lateral com zíper, bolso dianteiro com 
suporte para canetas, cartão de visita e chaves, 
com suporte interno especial para transporte de 
mídia tipo CD e DVD, com suporte para telefone 
celular removível, bolsos para MP3 ou CD 
player com saída para fone, com alças e 
compartimento para o Notebook acolchoadas, 
garantia 01 Ano 

Assinatura: 08/02/2019 Vigência: 07/02/2020 
 
PROCESSO Nº 561/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 030/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório para Secretarias, 
Departamentos e Setores da Municipalidade. 
DETENTORA: EMERSON LUIZ DA SILVA - ME 
 
LOTE 03 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Grampo trançado 
Grampo fixa papel, trançado; Nr. 02; 
galvanizado 
Caixa com 50 unidades 

38 cx 6,03 229,14 

2 

Grampo trilho plástico branco 
Grampo fixa papel, tipo trilho (Romeu e Julieta), 
medindo 19,50x7,00 cm, base mínima de 80 mm 
para arquivar no mínimo 200 folhas (75g/m²), 
em polipropileno branco. Pacote com 50 
unidades. 

113 pct 8,00 904,00 

3 

Grampo trilho plástico branco 
Grampo fixa papel, tipo trilho (Romeu e Julieta), 
para arquivar no mínimo 600 folhas (75g/m²), 
em polipropileno branco. Pacote com 50 
unidades. 

45 pct 10,00 450,00 

4 

Grampo trilho metal 
Grampo fixa papel, trilho, medindo 20 mm, em 
chapa de aço com tratamento antiferrugem, para 
200 folhas. 
Caixa com 50 unidades. 

23 cx 10,68 245,64 

5 
Grampo em U 
Grampos em formato de “U”, pacote com 50 
unidades. Em alumínio, para arquivo morto. 

38 pct 20,50 779,00 

6 

Grampo trilho plástico estendido branco 
Grampo fixa papel, tipo trilho, com capacidade 
para armazenar 600 folhas 75g/m², medindo 
(300x9x112) mm, injetado em polietileno, cor 
branca. Pacote com 50 unidades. 

225 pct 14,06 3.163,50 

7 
Registrador A/Z com visor 
Registrador A/Z, papelão, lombada larga, 
alavanca niquelada, olhal niquelado, com visor, 
tamanho A4 lombo largo. 

488 un 12,94 6.314,72 

8 Registrador A/Z memorando com visor 188 un 10,24 1.925,12 
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Produzido em papelão reciclado na espessura 
de 1,7 a 2,0 mm, papel plastificado de alta 
qualidade, ilhós e presilha plástica de alta 
pressão, ferragem de alto- brilho e antiferrugem, 
cor tigrado, lombo largo: 80 mm, formato 
memorando, dimensões 250x265x80 mm. 

9 

Pasta A/Z grande 
Registrador A/Z, de papelão reforçado, lombada 
larga, tamanho ofício (350x280) mm (axl) (+-75 
mm - lombo), na cor preta, com ferragem de 
alavanca cromada, com visor porta etiqueta 

300 un 13,63 4.089,00 

10 
Pasta canaleta 
Pasta simples (plástico), de polipropileno, 
espessura de 0,18 Micras, no tamanho A4, com 
canaleta, na cor cristal. Transparente. 

188 un 2,07 389,16 

11 

Pasta catálogo 
Em cartão revestido de plástico, com 50 
envelopes, com visor, espessura de 0,15 micra, 
com 4 extensores de plástico, no tamanho 
ofício, na cor preta. 

1200 un 10,88 13.056,00 

12 
Pasta com aba e elástico (plástico), de 
polipropileno, espessura de 55 mm, no tamanho 
ofício, medindo 245x335x17 mm (l x a x P), com 
textura, transparente. 

563 un 8,63 4.858,69 

13 
Pasta papelão plastificada com grampo trilho 
Pasta simples (papelão), de papel cartão triplex, 
plastificada, pesando 275 G/m², tamanho ofício, 
com grampo trilho plástico, diversas cores. 

1.200 un 1,91 2.292,00 

14 

Pasta papelão plastificada com elástico 
Pasta com aba e elástico (papelão), cartão 
duplo, pesando 480 G/m², no tamanho ofício 
(235 x 350) mm, com elástico, ilhoses de metal, 
cores diversas. 

1.275 un 2,03 2.588,25 

15 
Pasta plástica em L, de polipropileno, com 
espessura mínima de 0,20 micras, tamanho 
ofício, na cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

150 pct 7,46 1.119,00 

16 

Pasta suspensa Kraft 
Gramatura 170 g, haste plástica com grampo e 
visor, confeccionada em cartão kraft natural, 
com 200 g/m², na cor parda, tamanho ofício 
(240x360)mm, ponteiras poliestireno, prendedor 
interno de  polietileno, modelo normal, visor em 
acetato transparente e etiqueta branca, com 
orifícios para suporte do visor em 6 posições, 
acondicionada em caixas. Pacote com 50 
unidades. 

3.975 pct 106,80 424.530,00 

17 Pasta com aba e elástico, em polipropileno, 
tamanho A4, transparente, 30 mm de altura. 600 un 3,54 2.124,00 

18 Pasta suspensa de cartão kraft, com gramatura 
de 240 g/m², na cor parda, no tamanho ofício 75 pct 18,88 1.416,00 
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(240x360) mm; haste de polipropileno (pp); 
ponteiras polipropileno (pp); sem prendedor 
interno; modelo normal; visor acetato 
transparente e etiqueta branca; acondicionado 
em caixa. Pacote com 6 unidades. 

19 Pasta para processo, com grampo trilho, 
medindo 32x21 cm. 1.500 un 2,31 3.465,00 

20 

Espelho para pasta suspensa 
Visor para pasta suspensa em polipropileno (pp) 
transparente, na medida (70x30x8) mm, 
tolerância de +/- 3%, com etiqueta branca off – 
set g/m², para impressão em formato A4. Pacote 
com 50 unidades. 

150 pct 8,69 1.303,50 

 
LOTE 04 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Grampo trançado 
Grampo fixa papel, trançado; Nr. 02; 
galvanizado 
Caixa com 50 unidades 

12 cx 6,03 72,36 

2 

Grampo trilho plástico branco 
Grampo fixa papel, tipo trilho (Romeu e Julieta), 
medindo 19,50x7,00 cm, base mínima de 80 mm 
para arquivar no mínimo 200 folhas (75g/m²), 
em polipropileno branco. Pacote com 50 
unidades. 

37 pct 8,00 296,00 

3 

Grampo trilho plástico branco 
Grampo fixa papel, tipo trilho (Romeu e Julieta), 
para arquivar no mínimo 600 folhas (75g/m²), 
em polipropileno branco. Pacote com 50 
unidades. 

15 pct 10,00 150,00 

4 

Grampo trilho metal 
Grampo fixa papel, trilho, medindo 20 mm, em 
chapa de aço com tratamento antiferrugem, para 
200 folhas. 
Caixa com 50 unidades. 

07 cx 10,68 74,76 

5 
Grampo em U 
Grampos em formato de “U”, pacote com 50 
unidades. Em alumínio, para arquivo morto. 

12 pct 20,50 246,00 

6 

Grampo trilho plástico estendido branco 
Grampo fixa papel, tipo trilho, com capacidade 
para armazenar 600 folhas 75g/m², medindo 
(300x9x112) mm, injetado em polietileno, cor 
branca. Pacote com 50 unidades. 

75 pct 14,06 1.054,50 

7 
Registrador A/Z com visor 
Registrador A/Z, papelão, lombada larga, 
alavanca niquelada, olhal niquelado, com visor, 
tamanho A4 lombo largo. 

162 un 12,94 2.096,28 

8 Registrador A/Z memorando com visor 
Produzido em papelão reciclado na espessura 62 un 10,24 634,88 
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de 1,7 a 2,0 mm, papel plastificado de alta 
qualidade, ilhós e presilha plástica de alta 
pressão, ferragem de alto- brilho e antiferrugem, 
cor tigrado, lombo largo: 80 mm, formato 
memorando, dimensões 250x265x80 mm. 

9 

Pasta A/Z grande 
Registrador A/Z, de papelão reforçado, lombada 
larga, tamanho ofício (350x280) mm (axl) (+-75 
mm - lombo), na cor preta, com ferragem de 
alavanca cromada, com visor porta etiqueta 

100 un 13,63 1.363,00 

10 
Pasta canaleta 
Pasta simples (plástico), de polipropileno, 
espessura de 0,18 Micras, no tamanho A4, com 
canaleta, na cor cristal. Transparente. 

62 un 2,07 128,34 

11 

Pasta catálogo 
Em cartão revestido de plástico, com 50 
envelopes, com visor, espessura de 0,15 micra, 
com 4 extensores de plástico, no tamanho 
ofício, na cor preta. 

400 un 10,88 4.352,00 

12 
Pasta com aba e elástico (plástico), de 
polipropileno, espessura de 55 mm, no tamanho 
ofício, medindo 245x335x17 mm (l x a x P), com 
textura, transparente. 

187 un 8,63 1.613,81 

13 
Pasta papelão plastificada com grampo trilho 
Pasta simples (papelão), de papel cartão triplex, 
plastificada, pesando 275 G/m², tamanho ofício, 
com grampo trilho plástico, diversas cores. 

400 un 1,91 764,00 

14 

Pasta papelão plastificada com elástico 
Pasta com aba e elástico (papelão), cartão 
duplo, pesando 480 G/m², no tamanho ofício 
(235 x 350) mm, com elástico, ilhoses de metal, 
cores diversas. 

425 un 2,03 862,75 

15 
Pasta plástica em L, de polipropileno, com 
espessura mínima de 0,20 micras, tamanho 
ofício, na cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

50 pct 7,46 373,00 

16 

Pasta suspensa Kraft 
Gramatura 170 g, haste plástica com grampo e 
visor, confeccionada em cartão kraft natural, 
com 200 g/m², na cor parda, tamanho ofício 
(240x360)mm, ponteiras poliestireno, prendedor 
interno de  polietileno, modelo normal, visor em 
acetato transparente e etiqueta branca, com 
orifícios para suporte do visor em 6 posições, 
acondicionada em caixas. Pacote com 50 
unidades. 

1.325 pct 
106,80 

 
 

141.510,00 

17 Pasta com aba e elástico, em polipropileno, 
tamanho A4, transparente, 30 mm de altura. 200 un 3,54 708,00 

18 
Pasta suspensa de cartão kraft, com gramatura 
de 240 g/m², na cor parda, no tamanho ofício 
(240x360) mm; haste de polipropileno (pp); 

25 pct 18,88 472,00 
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ponteiras polipropileno (pp); sem prendedor 
interno; modelo normal; visor acetato 
transparente e etiqueta branca; acondicionado 
em caixa. Pacote com 6 unidades. 

19 Pasta para processo, com grampo trilho, 
medindo 32x21 cm. 500 un 2,31 1.155,00 

20 

Espelho para pasta suspensa 
Visor para pasta suspensa em polipropileno (pp) 
transparente, na medida (70x30x8) mm, 
tolerância de +/- 3%, com etiqueta branca off – 
set g/m², para impressão em formato A4. Pacote 
com 50 unidades. 

50 pct 8,69 434,50 

 
LOTE 05 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Envelope saco branco 24x34 
Envelope de papelaria, em papel Offset, 
pesando 110 G/m², formato saco, modelo sem 
impressão Rpc correio, medindo (340x240)mm 
(alt x Larg), com aba, na cor branca. Caixa com 
250 unidades. 

113 cx 92,99 10.507,87 

2 

Envelope saco kraft natural 26x36 cm 
Em papel kraft, pesando 80 g/m2, tipo saco, 
sem impressão, medindo (26x36) cm (larg. x 
alt), com aba, na cor natural. Caixa com 250 
unidades. 

113 cx 51,50 5.819,50 

3 

Envelope saco kraft natural 31x41 cm 
Envelope de papelaria, confeccionado de papel 
100% reciclado, pesando 90 G/m2, modelo 
saco, modelo sem impressão Rpc do correio, 
medindo (310 x 410)mm (lxa), na cor parda. 
Caixa com 250 unidades. 

75 cx 76,50 5.737,50 

4 

Envelope kraft 18x24 cm 
Envelope de papelaria, em papel Kraft, 
calandrado; Pesando 80g/m2; tipo saco, 
Medindo 185 x 248 Mm; Na Cor Parda. Caixa 
com 250 unidades. 

75 cx 28,37 2.127,75 

5 

Envelope Ofício branco, sem CEP 
Envelope de papelaria, em papel Offset,  modelo 
sem impressão Rpc correio, medindo 
(23x11,5)cm (alt x Larg), com aba, na cor 
branca. Caixa com 100 unidades. 

75 cx 13,86 1.039,50 

6 

Etiqueta A5Q66115 
Cor branca, etiq 
ueta retangular, adesivo permanente, tamanho 
da etiqueta (MM) 66,0 x 115,0mm, etiquetas por 
folha 3. Pacote com 36 unidades. 

38 pct 6,70 254,60 

7 
Etiqueta 01 carreira 
Carreira: 01, tamanho da etiqueta (mm): 89 X 

15 pct 88,66 1.329,90 
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36,5 
 etiquetas por folha: 08. Pacote com 4000 
unidades. 

 
LOTE 06 –   Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Envelope saco branco 24x34 
Envelope de papelaria, em papel Offset, 
pesando 110 G/m², formato saco, modelo sem 
impressão Rpc correio, medindo (340x240)mm 
(alt x Larg), com aba, na cor branca. Caixa com 
250 unidades. 

37 cx 92,99 3.440,63 

2 

Envelope saco kraft natural 26x36 cm 
Em papel kraft, pesando 80 g/m2, tipo saco, 
sem impressão, medindo (26x36) cm (larg. x 
alt), com aba, na cor natural. Caixa com 250 
unidades. 

37 cx 51,50 1.905,50 

3 

Envelope saco kraft natural 31x41 cm 
Envelope de papelaria, confeccionado de papel 
100% reciclado, pesando 90 G/m2, modelo 
saco, modelo sem impressão Rpc do correio, 
medindo (310 x 410)mm (lxa), na cor parda. 
Caixa com 250 unidades. 

25 cx 76,50 1.912,50 

4 

Envelope kraft 18x24 cm 
Envelope de papelaria, em papel Kraft, 
calandrado; Pesando 80g/m2; tipo saco, 
Medindo 185 x 248 Mm; Na Cor Parda. Caixa 
com 250 unidades. 

25 cx 28,37 709,25 

5 

Envelope Ofício branco, sem CEP 
Envelope de papelaria, em papel Offset,  modelo 
sem impressão Rpc correio, medindo 
(23x11,5)cm (alt x Larg), com aba, na cor 
branca. Caixa com 100 unidades. 

25 cx 13,86 346,50 

6 

Etiqueta A5Q66115 
Cor branca, etiq 
ueta retangular, adesivo permanente, tamanho 
da etiqueta (MM) 66,0 x 115,0mm, etiquetas por 
folha 3. Pacote com 36 unidades. 

12 pct 6,70 80,40 

7 

Etiqueta 01 carreira 
Carreira: 01, tamanho da etiqueta (mm): 89 X 
36,5 
etiquetas por folha: 08. Pacote com 4000 
unidades. 

05 pct 88,66 443,30 

 
LOTE 11 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 Alfinete colorido redondo para mapa 
Cabeça de poliestireno de 5mm, comprimento 150 cx 4,00 600,00 
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total 18mm, cores variadas. Caixa com 50 
unidades. 

2 
Almofada para carimbo sem tinta 
Almofada confeccionada em feltro, em estojo 
plástico, com entintamento, no tamanho 2, 
medindo 6,7x11cm, sem tinta. 

150 un 17,37 2.605,50 

3 
Apagador para quadro branco ergonômico 
Corpo feito de plástico, medindo 60x150mm, 
com base de feltro, com estojo para guardar 
marcadores. 

113 un 11,82 1.335,66 

4 
Barbante cru nº 10 
De algodão, com 08 fios, rolo 700 gr, com no 
mínimo 503 m. 

263 un 9,41 2.474,83 

5 

Caixa de arquivo morto 
Em papelão ondulado, duplex (parede simples), 
kraft/2 ondas, desmontável, gramatura 550+/- 
25g/m2, medindo (360x250x135)mm, na cor 
parda. Caixa com 25 unidades. 

188 cx 78,30 14.720,40 

6 

Caixa de arquivo morto 
Caixa para arquivo, em Polipropileno Corrugado; 
Medida Interna: 355 x 133 x 252 mm 
consideradas de vinco a vinco e externa 360 x 
135 x 252 mm, na cor azul 

488 un 4,48 2.186,24 

7 

Calculadora de mes 12 dígitos 
Maquina de Calcular de Mesa, Comum, 
contendo as funções inversões de sinais, raiz 
quadrada, correção, Gt, Mark Up, porcentagem, 
memória, duplo zero, contendo as 4 operações 
básicas, visor em LCD extra grande de cristal 
líquido com display articulado, com no mínimo 
12 dígitos, sem bobina, alimentação a bateria e 
solar, garantia com validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. 

113 un 31,50 3.559,50 

8 

Calculadora de mesa 14 dígitos 
Maquina de calcular de mesa, eletrônica, 
impressão bicolor (preto/vermelho), velocidade 
de impressão de no mínimo 2.2 Lps; Medindo 
mínimo (88 x 213 x 335)mm (a x l x C), contendo 
as funções contador, cálculos percentuais, 
arredondamento de mínimo 4 decimais, Mark 
Up, subtotal, contendo 4 operações básicas, 
com acumulador de teclado automático com 
total de memória (gt), visor em medida mínima 
de 10mm fluorescente, com no mínimo 12 
dígitos, com suporte para bobina de papel, 
medindo 57mm x 40m, alimentação elétrica na 
voltagem 110/220 V, automático, garantia com 
validade mínima de 12 meses a partir da data da 
entrega do produto, em embalagem apropriada 
para o produto, acompanha manual de instrução 
em português e certificado de garantia 

15 un 268,00 4.020,00 
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9 Elástico de látex, NR86, medindo 210mm compr. 
(+/- 5% tolerância) x 10mm (larg). Pacote 01 kg 45 pct 22,25 1.001,25 

10 
Espiral para encadernação 23 mm 
Espiral de plástico PVC, na cor preta, com 
23mm. Pacote 60 unidades. 

383 pct 17,90 6.855,70 

11 
Espiral para encadernação 29 mm 
Espiral de plástico PVC, na cor preta, com 
29mm. Pacote 35 unidades. 

383 pct 15,30 5.859,90 

12 
Estilete largo 
Cabo em poliestireno, trava, formato anatômico, 
lâmina de aço carbono, com 9 mm largura, 
medindo 130 mm comprimento do corpo. 

188 un 14,06 2.643,28 

13 Quadro branco 
1,20 x 90 cm com moldura de alumínio 75 un 147,00 11.025,00 

14 

Molha dedo 
Umedecedor de dedos, suporte de plástico, 
contendo 12g, tipo creme, composto de acido 
graxo, glicóis, corante alimentício e essência 
aromática 

75 un 2,40 180,00 

15 Percevejo de metal latonado, com cabeça de 
12mm. Caixa com 100 unidades. 113 cx 2,50 282,50 

16 
Quadro de aviso, de cortiça (garantia de 6 
meses), medindo (80cmx1,2m), com 12mm de 
espessura, com moldura de madeira. 

53 un 60,00 3.180,00 

17 
Tinta para carimbo, cor azul, 42ml, base de água 
para carimbo auto entintador, com mínima 
garantia de 12 meses. 
 

210 un 7,55 1.585,50 

18 
Tinta para carimbo, cor preta, 42ml, base de 
água para carimbo auto entintador, com mínima 
garantia de 12 meses. 

53 un 8,34 442,02 

19 
Tinta para carimbo, cor vermelha, 42ml, base de 
água para carimbo auto entintador, com mínima 
garantia de 12 meses. 

38 un 7,00 266,00 

20 

Plástico polaseal para plastificação, composto 
de poliéster na parte externa e Polietileno na 
parte interna, apresentando solda em uma das 
laterais e com 3 partes de Poliéster e 2 partes 
de Polietileno, medindo (80 x 110)mm, 
espessura com 0,005 micras, embalado em 
saco plástico apropriado. Pacote com 100 
unidades. 

38 pct 13,00 494,00 

 
LOTE 12 – Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Alfinete colorido redondo para mapa 
Cabeça de poliestireno de 5mm, comprimento 
total 18mm, cores variadas. Caixa com 50 
unidades. 

50 cx 4,00 200,00 
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2 
Almofada para carimbo sem tinta 
Almofada confeccionada em feltro, em estojo 
plástico, com entintamento, no tamanho 2, 
medindo 6,7x11cm, sem tinta. 

50 un 17,37 868,50 

3 
Apagador para quadro branco ergonômico 
Corpo feito de plástico, medindo 60x150mm, 
com base de feltro, com estojo para guardar 
marcadores. 

37 un 11,82 437,34 

4 
Barbante cru nº 10 
De algodão, com 08 fios, rolo 700 gr, com no 
mínimo 503 m. 

87 un 9,41 818,67 

5 

Caixa de arquivo morto 
Em papelão ondulado, duplex (parede simples), 
kraft/2 ondas, desmontável, gramatura 550+/- 
25g/m2, medindo (360x250x135)mm, na cor 
parda. Caixa com 25 unidades. 

62 cx 78,30 4.854,60 

6 

Caixa de arquivo morto 
Caixa para arquivo, em Polipropileno Corrugado; 
Medida Interna: 355 x 133 x 252 mm 
consideradas de vinco a vinco e externa 360 x 
135 x 252 mm, na cor azul 

162 un 4,48 725,76 

7 

Calculadora de mes 12 dígitos 
Maquina de Calcular de Mesa, Comum, 
contendo as funções inversões de sinais, raiz 
quadrada, correção, Gt, Mark Up, porcentagem, 
memória, duplo zero, contendo as 4 operações 
básicas, visor em LCD extra grande de cristal 
líquido com display articulado, com no mínimo 
12 dígitos, sem bobina, alimentação a bateria e 
solar, garantia com validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. 

37 un 31,50 1.165,50 

8 

Calculadora de mesa 14 dígitos 
Maquina de calcular de mesa, eletrônica, 
impressão bicolor (preto/vermelho), velocidade 
de impressão de no mínimo 2.2 Lps; Medindo 
mínimo (88 x 213 x 335)mm (a x l x C), contendo 
as funções contador, cálculos percentuais, 
arredondamento de mínimo 4 decimais, Mark 
Up, subtotal, contendo 4 operações básicas, 
com acumulador de teclado automático com 
total de memória (gt), visor em medida mínima 
de 10mm fluorescente, com no mínimo 12 
dígitos, com suporte para bobina de papel, 
medindo 57mm x 40m, alimentação elétrica na 
voltagem 110/220 V, automático, garantia com 
validade mínima de 12 meses a partir da data da 
entrega do produto, em embalagem apropriada 
para o produto, acompanha manual de instrução 
em português e certificado de garantia 

05 un 268,00 1.340,00 

9 Elástico de látex, NR86, medindo 210mm compr. 
(+/- 5% tolerância) x 10mm (larg). Pacote 01 kg 15 pct 22,25 333,75 
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10 
Espiral para encadernação 23 mm 
Espiral de plástico PVC, na cor preta, com 
23mm. Pacote 60 unidades. 

127 pct 17,90 2.273,30 

11 
Espiral para encadernação 29 mm 
Espiral de plástico PVC, na cor preta, com 
29mm. Pacote 35 unidades. 

127 pct 15,30 1.943,10 

12 
Estilete largo 
Cabo em poliestireno, trava, formato anatômico, 
lâmina de aço carbono, com 9 mm largura, 
medindo 130 mm comprimento do corpo. 

62 un 14,06 871,72 

13 Quadro branco 
1,20 x 90 cm com moldura de alumínio 25 un 147,00 3.675,00 

14 

Molha dedo 
Umedecedor de dedos, suporte de plástico, 
contendo 12g, tipo creme, composto de acido 
graxo, glicóis, corante alimentício e essência 
aromática 

25 un 2,40 60,00 

15 Percevejo de metal latonado, com cabeça de 
12mm. Caixa com 100 unidades. 37 cx 2,50 92,50 

16 
Quadro de aviso, de cortiça (garantia de 6 
meses), medindo (80cmx1,2m), com 12mm de 
espessura, com moldura de madeira. 

17 un 60,00 1.020,00 

17 
Tinta para carimbo, cor azul, 42ml, base de água 
para carimbo auto entintador, com mínima 
garantia de 12 meses. 
 

70 un 7,55 528,50 

18 
Tinta para carimbo, cor preta, 42ml, base de 
água para carimbo auto entintador, com mínima 
garantia de 12 meses. 

17 un 8,34 141,78 

19 
Tinta para carimbo, cor vermelha, 42ml, base de 
água para carimbo auto entintador, com mínima 
garantia de 12 meses. 

12 un 7,00 84,00 

20 

Plástico polaseal para plastificação, composto 
de poliéster na parte externa e Polietileno na 
parte interna, apresentando solda em uma das 
laterais e com 3 partes de Poliéster e 2 partes 
de Polietileno, medindo (80 x 110)mm, 
espessura com 0,005 micras, embalado em 
saco plástico apropriado. Pacote com 100 
unidades. 

12 pct 13,00 156,00 

 
LOTE 14 – Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Agenda permanente 192 folhas 
Costurada, medindo 130x180mm, capa dura 
pesando 840G/m2, revestida em material 
sintético, folha pesando 56g/m2 papel offset. 

25 un 16,29 407,25 

2 Caderno universitário 96 folhas 
Espiral, de arame galvanizado, espessura de 0,9 42 un 9,48 398,16 
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a 1,1mm, no formato universitário, com capa 
dura, pesando 250g//m, com 96 folhas, 
gramatura da folha 56g/m2. 

3 

Caderno 1/4 96 folhas 
Espiral, de arame galvanizado, espessura de 0,9 
a 1,1mm, no formato 1/4, com capa dura, 
pesando 250g/m, com 96 folhas, gramatura da 
folha 56g/m2. 

42 un 5,28 221,76 

4 
Papel carbono 
Carbono para uso manual, em papel base, no 
tamanho (220x330)mm, na cor azul, tipo 
comum. Pacote com 100 unidades. 

03 pct 22,66 67,98 

5 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor branca. Pacote com 100 
unidades. 

67 pct 75,00 5.025,00 

6 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor amarela. Pacote com 100 
unidades. 

25 pct 60,14 1.503,50 

7 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor azul claro. Pacote com 100 
unidades. 

25 pct 90,12 2.253,00 

8 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor rosa claro. Pacote com 100 
unidades. 

25 pct 50,00 1.250,00 

9 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor verde. Pacote com 100 
unidades. 

25 pct 60,00 1.500,00 

10 

Cartolina de papelaria, pesando 150g/m2, 
rigidez taber longitudinal >20gfxcm, transversal 
>15gfxcm, conforme norma Tappi 489, medindo 
50x66cm, na cor vermelha. Pacote com 100 
unidades. 

25 pct 178,00 4.450,00 

11 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas,  acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor amarela. 
Pacote com 10 unidades.  

50 pct 23,90 1.195,00 

12 
Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 

50 pct 23,90 1.195,00 
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em embalagem apropriada, na cor azul claro. 
Pacote com 10 unidades. 

13 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor azul marinho. 
Pacote com 10 unidades. 

50 pct 23,90 1.195,00 

14 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor branca. 
Pacote com 10 unidades. 

50 pct 23,90 1.195,00 

15 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atóxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor laranja. 
Pacote com 10 unidades. 

50 pct 23,90 1.195,00 

16 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor lilás. Pacote 
com 10 unidades. 

50 pct 23,90 1.195,00 

17 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor marron. 
Pacote com 10 unidades. 

50 pct 23,90 1.195,00 

18 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor pele. Pacote 
com 10 unidades. 

50 pct 23,90 1.195,00 

19 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor pink. Pacote 
com 10 unidades. 

50 pct 23,90 1.195,00 

20 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor preta. Pacote 
com 10 unidades. 

50 pct 23,90 1.195,00 

21 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor rosa claro. 
Pacote com 10 unidades. 

50 pct 23,90 1.195,00 

22 
Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 

50 pct 23,90 1.195,00 
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em embalagem apropriada, na cor verde. 
Pacote com 10 unidades. 

23 

Folha de E.V.A, medindo (50 x 40)cm, com 
espessura de 2mm, modelo liso, atoxico, sem 
cheiro, sem furos e/ou manchas, acondicionada 
em embalagem apropriada, na cor vermelha. 
Pacote com 10 unidades. 

50 pct 27,00 1.350,00 

24 
Papel camurça, medindo (60x40)cm, pesando 
entre 93 a 113g/m2, na cor amarela. Pacote com 
25 unidades. 

10 pct 30,29 302,90 

25 
Papel camurça, medindo (60x40)cm, pesando 
entre 93 a 113g/m2, na cor azul. Pacote com 25 
unidades. 

10 pct 19,00 190,00 

26 
Papel camurça, medindo (60x40)cm, pesando 
entre 93 a 113g/m2, na cor vermelha. Pacote 
com 25 unidades. 

10 pct 19,00 190,00 

27 
Papel camurça, medindo (60x40)cm, pesando 
entre 93 a 113g/m2, na cor verde. Pacote com 
25 unidades. 

10 pct 19,00 190,00 

28 

Papel Canson 
Papel para desenho de papelaria, artístico, para 
uso em técnica de desenho, na cor creme, com 
gramatura de 180g/m2, textura lisa, composto 
de 100% celulose, No Tamanho A4 
(210x297)mm, sem margem, cor creme. Pacote 
com 20 unidades. 

10 pct 25,90 259,00 

29 

Papel Canson 
Papel para desenho de papelaria, artístico, para 
uso em técnica de desenho, na cor branca, com 
gramatura de 180g/m2, textura lisa, composto 
de 100% celulose, No Tamanho A4 
(210x297)mm, sem margem, cor branca. Pacote 
com 20 unidades. 

10 pct 17,90 179,00 

30 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor amarela. Pacote com 20 unidades. 

20 pct 20,51 410,20 

31 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor azul claro. Pacote com 20 unidades. 

20 pct 21,56 431,20 

32 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor azul marinho. Pacote com 20 unidades. 

20 pct 19,00 380,00 

33 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor branca. Pacote com 20 unidades. 

20 pct 19,09 381,80 
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34 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor laranja. Pacote com 20 unidades. 

20 pct 19,09 381,80 

35 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor marron. Pacote com 20 unidades. 

20 pct 19,09 381,80 

36 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor pink. Pacote com 20 unidades. 

20 pct 19,09 381,80 

37 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor preta. Pacote com 20 unidades. 

20 pct 18,21 364,20 

38 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor rosa claro. Pacote com 20 unidades. 

20 pct 19,08 381,60 

39 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor verde. Pacote com 20 unidades. 

20 pct 19,09 381,80 

40 
Papel cartão simples fosco, pesando 240g/m2, 
medindo (50x66)cm, umidade entre (7% a 11%), 
liso, embalado em Embalagem Apropriada, na 
cor vermelha. Pacote com 20 unidades. 

20 pct 19,09 381,80 

41 

Papel celofane de papelaria, feito de 
polipropileno orientado(bopp), com gramatura de 
18 G/m2, fornecido em folha de 20 mícron, no 
tamanho (85,0 x 100,0) cm, na cor amarela. 
Pacote com 50 unidades. 

10 pct 78,00 780,00 

42 

Papel celofane de papelaria, feito de 
polipropileno orientado(bopp), com gramatura de 
18 G/m2, fornecido em folha de 20 mícron, no 
tamanho (85,0 x 100,0) cm, na cor azul. Pacote 
com 50 unidades. 

10 pct 78,22 782,20 

43 

Papel celofane de papelaria, feito de 
polipropileno orientado(bopp), com gramatura de 
18 G/m2, fornecido em folha de 20 mícron, no 
tamanho (85,0 x 100,0) cm, na cor transparente. 
Pacote com 50 unidades. 

10 pct 63,40 634,00 

44 

Papel celofane de papelaria, feito de 
polipropileno orientado(bopp), com gramatura de 
18 G/m2, fornecido em folha de 20 mícron, no 
tamanho (85,0 x 100,0) cm, na cor verde. 
Pacote com 50 unidades. 

10 pct 78,22 782,20 

45 Papel celofane de papelaria, feito de 
polipropileno orientado(bopp), com gramatura de 10 pct 91,92 919,20 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 06 de maio de 2019             Ano III | Edição nº 335   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

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.

72

18 G/m2, fornecido em folha de 20 mícron, no 
tamanho (85,0 x 100,0) cm, na cor vermelha. 
Pacote com 50 unidades. 

46 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor amarela. Pacote com 
40 unidades. 

10 pct 44,36 443,60 

47 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor azul claro. Pacote com 
40 unidades. 

10 pct 42,90 429,00 

48 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor azul marinho. Pacote 
com 40 unidades. 

10 pct 44,36 443,60 

49 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor branco. Pacote com 40 
unidades. 

10 pct 39,60 396,00 

50 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor laranja. Pacote com 40 
unidades. 

10 pct 44,36 443,60 

51 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor marron. Pacote com 40 
unidades. 

10 pct 42,90 429,00 

52 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor pink. Pacote com 40 
unidades. 

10 pct 44,36 443,60 

53 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor preta. Pacote com 40 
unidades. 

10 pct 42,90 429,00 

54 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor rosa claro. Pacote com 
40 unidades. 

10 pct 46,76 467,60 

55 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor verde. Pacote com 40 
unidades. 

10 pct 44,36 443,60 

56 
Papel crepom, medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2, na cor vermelha. Pacote com 
40 unidades. 

10 pct 44,36 443,60 

57 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor amarela. Pacote 
com 100 unidades. 

10 pct 28,21 282,10 

58 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor azul claro. Pacote 
com 100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 

59 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor azul marinho. 
Pacote com 100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 

60 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor branca. Pacote com 
100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 
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61 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor laranja. Pacote com 
100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 

62 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor lilás. Pacote com 
100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 

63 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor marrom. Pacote 
com 100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 

64 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor pele. Pacote com 
100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 

65 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor pink. Pacote com 
100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 

66 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor preta. Pacote com 
100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 

67 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor rosa claro. Pacote 
com 100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 

68 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor verde. Pacote com 
100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 

69 
Papel espelho (dobradura), pesando 75g/m2, 
medindo (50x70)cm, na cor vermelha. Pacote 
com 100 unidades. 

10 pct 27,65 276,50 

70 

Ficha pautada 
Ficha de papelaria, com pauta, de cartolina, 
gramatura 180g/m2, modelo (5x8) Nr.3, na cor 
branca, embalagem plástica transparente. 
Pacote com 100 unidades. 

12 pct 9,78 117,36 

71 

Formulário continuo, sem impressão, medindo 
280 x 375 mm, com 1 via, composto de celulose 
EFC(isento de Cloro), papel apergaminhado 
branco; com gramatura de 63 g/m2; umidade 
7%, com opacidade mínima de 63%, limite 
máximo tolerável de pintas 4 mm2/m2, com 
serrilhas horizontais e verticais, caixa pesando 
no mínimo 20,3 Kg, normas ABNT- devendo 
atender todas normas a seguir NBR's: 12328, 
11721, 8259, 2471. Caixa com 3000 folhas. 

01 cx 183,90 183,90 

72 
Formulário contínuo, impresso recibo LAB4, com 
bloqueio caixa com 2000 recibos 3 vias, altura: 
32cm, largura: 26cm, Comprimento: 30cm, peso: 
11,51kg Caixa com 2000 folhas. 

17 cx 275,00 4.675,00 

73 
Índice telefônico, espiral, medindo (150x210)mm 
(lxc), com gramatura da capa contracapa em 
cartão duplex de 697g/m2 (capa dura), com 

12 un 18,75 225,00 
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forro em plástico base celulósica recoberta de 
uma capa Vinílica, resistente, gramatura da 
folha 120g/m2, papel Off-set, com 80 folhas, em 
4 cores 

74 
Papel almaço, pautado, com margem, em papel 
sulfite, Branco, na gramatura 75g/m2, medindo 
(200 x 275)mm. Pacote 16 folhas. 

08 pct 2,97 23,76 

75 
Livro protocolo, medindo (145x205mm); Capa 
Pesando 1250g/m2, revestida com papel Off-set 
plastificado, pesando 80g/m2, com 104fls; Em 
Papel Off-set 

12 un 9,61 115,32 

76 

Livro Ata Horizontal 
Medindo (205x2397)mm horizontal, capa 
pesando 1250 g/m2, revestida com papel Kraft, 
presando 80g/m2, na cor preta, com 100 folhas 
numeradas, papel Off-set pesando 56 g/m2 

112 un 20,00 2.240,00 

77 
Livro de ponto diário, medindo (220x320)mm, 
capa pesando 1250/m2, revestida com papel 
Off-set plastificado, pesando 90g/m2, em papel 
Off-set, com 100 folhas 

112 un 13,00 1.456,00 

78 Livro de Registro de Bens Patrimoniais Móveis, 
36 x 34 cm, capa dura 01 un 11,00 11,00 

79 

Post It 
Recado auto adesivo, em papel Off-set, com 
adesivo acrílico reposicionável, medindo 
(76x76)mm, apresentado em bloco, na cor 
amarela, Contendo 100 folhas 

55 un 5,00 275,00 

80 

Post It 
Recado auto adesivo, em papel Off-set, com 
adesivo acrílico reposicionável, medindo 
(38x50)mm, sem pauta, validade 24 meses, na 
cor rosa, amarelo, verde e azul, em blocos 
individuais, apresentado em embalagem única 
com as 4 cores. Pacote com 04 blocos com 100 
folhas cada 

55 pct 9,00 495,00 

81 

Papel A4 diplomata 
Menor consumo de tinta e boa performance em 
técnicas de impressão como: off-set, tipografia, 
silk screen, hot-stamping, relevo seco, relevo 
americano, serigrafia, além de aceitarem 
acabamentos como laminação e corte e vinco. 
Dimensões: 21cm x 30cm x 1cm 
Peso: 180 gr, branco. Pacote 50 unidades. 

75 pct 20,00 1.500,00 

82 

Papel contact transparente em bobina 
Laminado de PVC auto-adesivo, Aplicável na 
maioria das superfícies, Dimensões:45cm x 25m 
Protegido no verso por papel siliconado. Rolo 25 
metros. 

30 rol 60,00 1.800,00 

83 Bobina para calculadora 
Medindo 57x30mm, 1 via, papel acetinado, 12 cx 47,85 574,20 
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pesando entre 60 a 65 G/m2, na cor branca. 
Caixa com 30 unidades. 

84 

Mochila escolar 
Mochila de Nylon ou Neoprene na parta externa 
e malha transpirável nas costas  com canais de 
ventilação, medindo aproximadamente 
18x32x41,5cm (1 x a x P), zíper ou velcro, com 
no mínimo 1 bolso para guardar objetos, com 
reservatório antimicrobial para líquidos com 
capacidade de 1,5 litros no mínimo, com formato 
anatômico com alças acolchoadas e reguláveis 

06 un 84,00 504,00 

85 

Mochila para Notebook, com tela de ate 15.4" e 
seus acessórios, do tipo mochila, tamanho 
externo 38 x 24 x 47 Cm, confeccionado em 
nylon tipo PVC de alta resistência e resistente a 
água, peso 1.5 Kg, cor preta, compartimento do 
Notebook acolchoado medindo 36 x 5 x 29 cm, 
com bolso lateral com zíper, bolso dianteiro com 
suporte para canetas, cartão de visita e chaves, 
com suporte interno especial para transporte de 
mídia tipo CD e DVD, com suporte para telefone 
celular removível, bolsos para MP3 ou CD 
player com saída para fone, com alças e 
compartimento para o Notebook acolchoadas, 
garantia 01 Ano 

05 un 105,00 525,00 

 
LOTE 17 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 Fita para impressora 
Modelo matricial Epson FX 2190 38 un 36,56 1.389,28 

2 Fita para impressora 
Modelo matricial Epson FX 2180 04 un 150,00 600,00 

3 Fita para máquina de escrever elétrica IBM 761 04 un 5,18 20,72 

4 Cartucho de tinta HP 97 colorido 
Cartucho de tinta, para Impressora HP, colorido 04 un 110,00 440,00 

5 Cartucho de tinta HP 98 preto 
Cartucho de tinta, para Impressora HP, cor preta 04 un 105,00 420,00 

 
LOTE 18 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 Fita para impressora 
Modelo matricial Epson FX 2190 12 un 36,56 438,72 

2 Fita para impressora 
Modelo matricial Epson FX 2180 01 un 150,00 150,00 

3 Fita para máquina de escrever elétrica IBM 761 01 un 5,18 5,18 

4 Cartucho de tinta HP 97 colorido 
Cartucho de tinta, para Impressora HP, colorido 01 un 110,00 110,00 
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5 Cartucho de tinta HP 98 preto 
Cartucho de tinta, para Impressora HP, cor preta 01 un 105,00 105,00 

 
LOTE 23 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Fichário em acrílico  
Medindo 5x8cm, com base metálica e tampa 
fumê 

38 un 34,00 1.292,00 

2 Caixa de correspondência tripla, acrílica 
Articulável em acrílico transparente 68 un 43,00 2.924,00 

3 
Prancheta portátil, de acrílico, Tamanho ofício, 
com prendedor de acrílico e parafusos 
cromados, na cor Cristal  

188 un 8,00 1.504,00 

4 
Organizador de mesa, de Poliestireno (ps), com 
compartimento para lápis, lembrete e borracha 
ou Clip, tipo triplo (lado a Lado), no formato 
retangular  

188 un 13,80 2.594,40 

 
LOTE 24 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Fichário em acrílico  
Medindo 5x8cm, com base metálica e tampa 
fumê 

12 un 34,00 408,00 

2 Caixa de correspondência tripla, acrílica 
Articulável em acrílico transparente 22 un 43,00 946,00 

3 
Prancheta portátil, de acrílico, Tamanho ofício, 
com prendedor de acrílico e parafusos 
cromados, na cor Cristal  

62 un 8,00 496,00 

4 
Organizador de mesa, de Poliestireno (ps), com 
compartimento para lápis, lembrete e borracha 
ou Clip, tipo triplo (lado a Lado), no formato 
retangular  

62 un 13,80 855,60 

Assinatura: 08/02/2019 Vigência: 07/02/2020 
 
PROCESSO Nº 561/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 032/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório para Secretarias, 
Departamentos e Setores da Municipalidade. 
DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME. 

 
LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Caneta esferográfica azul 1,0 mm 
Corpo transparente para visualização da tinta, 
tinta de alta qualidade, tampa ventilada em 
conformidade com padrão ISO, escreve 
aproximadamente 2 km, ponta com esfera de 
tungstênio. Caixa com 50 unidades 

225 cx 36,10 8.122,50 

2 Caneta esferográfica preta 1,0 mm 
Corpo transparente para visualização da tinta, 188 cx 36,10 6.786,80 
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tinta de alta qualidade, tampa ventilada em 
conformidade com padrão ISO, escreve 
aproximadamente 2 km, ponta com esfera de 
tungstênio. Caixa com 50 unidades 

3 

Caneta esferográfica vermelha 1,0 mm 
Corpo transparente para visualização da tinta, 
tinta de alta qualidade, tampa ventilada em 
conformidade com padrão ISO, escreve 
aproximadamente 2 km, ponta com esfera de 
tungstênio. Caixa com 50 unidades 

150 cx 34,90 5.235,00 

4 
Canetinha hidrográfica 12 cores 
Ponta porosa, corpo em polipropileno opaco, 
ponta média, joco com 12 cores, medindo no 
mínimo 120x15 mm.  

375 un 11,98 4.492,50 

5 

Caneta marca texto 4 cores 
Corpo de polipropileno transparente, que 
permita acompanhar o consumo de tinta, ponta 
de 3 a 5 mm, estojo com 4 cores (amarela, 
verde, rosa e laranja) 

162 un 23,66 3.832,92 

6 
Caneta marca texto amarela  
Corpo em polipropileno opaco, ponta de 3 a 5 
mm; na cor amarela, ponta chanfrada. Caixa 
com 12 unidades 

150 cx 16,29 2.443,50 

7 
Marcador para quadro branco, azul 
Pincel para quadro branco, na cor azul, com 
ponta macia para não danificar o quadro, do tipo 
recarregável. Caixa com 12 unidades 

38 cx 41,39 1.572,82 

8 
Marcador para quadro branco, preta 
Pincel para quadro branco, na cor preta, com 
ponta macia para não danificar o quadro, do tipo 
recarregável. Caixa com 12 unidades 

23 cx 44,00 1.012,00 

9 
Marcador para quadro branco, vermelha 
Pincel para quadro branco, na cor vermelha, 
com ponta macia para não danificar o quadro, 
do tipo recarregável. Caixa com 12 unidades 

23 cx 46,00 1.058,00 

10 

Pincel atômico ponta grossa – cor azul 
Pincel atômico escrita grossa, ponta chanfrada, 
à base de álcool, tinta lavável, secagem rápída, 
carga de longa duração, recarregável, cor azul, 
validade mínima de 1 (um) ano. 

113 un 3,34 377,42 

11 

Pincel atômico ponta grossa – cor preta 
Pincel atômico escrita grossa, ponta chanfrada, 
à base de álcool, tinta lavável, secagem rápída, 
carga de longa duração, recarregável, cor preta, 
validade mínima de 1 (um) ano. 

113 un 3,34 377,42 

12 

Pincel atômico ponta grossa – cor vermelha 
Pincel atômico escrita grossa, ponta chanfrada, 
à base de álcool, tinta lavável, secagem rápída, 
carga de longa duração, recarregável, cor 
vermelha, validade mínima de 1 (um) ano. 

75 un 3,34 250,50 
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13 
Reabastecedor para pincel atômico 1100 p 37 
ml, tinta permanente à base de àlcool, na cor 
azul. 

38 un 6,55 248,90 

14 
Reabastecedor para pincel atômico 1100 p 37 
ml, tinta permanente à base de àlcool, na cor 
preta. 

38 un 6,55 248,90 

15 
Reabastecedor para pincel atômico 1100 p 37 
ml, tinta permanente à base de àlcool, na cor 
vermelha. 

38 un 6,55 248,90 

16 
Caneta retroprojetor azul 
Corpo em polipropileno, ponta de 2 mm, em 
poliester, na cor azul. Caixa com 12 unidades 

113 cx 38,34 4.332,42 

17 
Caneta retroprojetor preta 
Corpo em polipropileno, ponta de 2 mm, em 
poliester, na cor preta. Caixa com 12 unidades 

113 cx 32,19 3.637,47 

18 
Caneta retroprojetor vermelha 
Corpo em polipropileno, ponta de 2 mm, em 
poliester, na cor vermelha. Caixa com 12 
unidades 

113 cx 32,19 3.637,47 

19 

Caneta permanente, cor azul 
Corpo em polipropileno, ponta de 0,5 mm, na 
cor azul, para escrita em CDs e DVDs, 
resistente à luz, água e umidade, secagem 
rápida, acondicionada em embalagem 
adequada. 

38 un 4,44 168,72 

20 

Caneta permanente, cor preta 
Corpo em polipropileno, ponta de 0,5 mm, na 
cor preta, para escrita em CDs e DVDs, 
resistente à luz, água e umidade, secagem 
rápida, acondicionada em embalagem 
adequada. 

38 un 4,44 168,72 

21 

Caneta permanente, cor vermelha 
Corpo em polipropileno, ponta de 0,5 mm, na 
cor vermelha, para escrita em CDs e DVDs, 
resistente à luz, água e umidade, secagem 
rápida, acondicionada em embalagem 
adequada. 

38 un 4,44 168,72 

22 

Giz de cera –  15 cores – Caixa com 12 
unidades 
Giz de cera para desenho, em papel, cores 
mistas, formato curto e redondo, composição 
básica de ceras  pigmento orgânicos, produto 
atoxico, antialérgico, em embalagem adequada 
ao tipo de produto, devendo estar em 
conformidade com a Norma ABNT – NBR NM 
300 e NBR – 15236 e Certificação Compulsória 
do INMETRO e suas atualizações posteriores 

1500 cx 38,23 57.345,00 

23 
Lápis de cor com 12 cores 
Formato sextavado, aquareláveis, medindo 170 
mm, toxidade nos limites máximos da presença 

2325 un 21,09 49.034,25 
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de metais pesados, conforme Norma Europeia 
EN71/3, cores mistas, devendo estar em 
conformidade com as Normas ABNT – NBR 
15236, Certificação Compulsória do INMETRO e 
suas atualizações posteriores. 

24 

Lápis preto nº 2 
Corpo em madeira, na cor preta envernizada, no 
formato redondo, material da carga Mina Grafite, 
Número 02, medindo no mínimo 170 mm, nome 
do fabricante gravado no lápis, com certificação 
do fornecedor na embalagem, devendo ser 
entregue apontado. Caixa com 12 unidades 

75 cx 8,69 651,75 

25 
Grafite 0,7  
Grafite com espessura/diâmetro de 0,7 mm, 
graduação (4b)c, na cor preta Tubo com 12 
unidades 

15 tubo 3,93 58,95 

26 
Grafite 0,5  
Grafite com espessura/diâmetro de 0,5 mm, 
graduação (4b)c, na cor preta Tubo com 12 
unidades 

15 tubo 3,46 51,90 

27 

Lapiseira 0,7 
Em plástico reciclável, no formato cilíndrico 13,5 
cm, grafite medindo 0,7 mm, tipo da ponta em 
metal, grafite acionado em borracha e metal, 
utilização comum.  

38 un 6,50 247,00 

28 

Lapiseira 0,5 
Em plástico reciclável, no formato cilíndrico 13,5 
cm, grafite medindo 0,5 mm, tipo da ponta em 
metal, grafite acionado em borracha e metal, 
utilização comum.  

38 un 6,20 235,60 

 
LOTE 10 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Cola em bastão atóxica 
Para uso diversos, a base de Eter de 
Poliglucosideo, atóxica, acondicionada em tubo 
bastão, pesando 10grs, branca, com validade 
mínima de 1 ano a partir da data da entrega, 
com selo do INMETRO na embalagem do 
produto.Caixa com 12 unidades. 

100 cx 24,88 2.488,00 

2 

Cola branca líquida, lavável, atóxica 
Líquida, para uso diversos, com 40 gramas, 
composição básica de Poliacetato de Vinila 
(PVA), dispersão Aquosa, média viscosidade, 
atóxica, livre de grumo e materiais estranhos, 
isento de grumos e materiais estranhos, isento 
de formaldeído, resistente ai calor, secagem 
normal, acondicionada em embalagem contendo 
nome do fabricante validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega do produto, 
com selo do INMETRO impresso na embalagem 

92 cx 17,38 1.598,96 
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do produto. Caixa com 12 unidades. 

3 Fita adesiva transparente, polipropileno, adesivo 
acrílico a base de água, 48mmx50m 187 un 5,44 1.017,28 

4 Fita adesiva transparente, polipropileno, adesivo 
acrílico a base de água 12mmX50m  192 un 2,13 408,96 

5 
Fita crepe 
Fita adesiva de papelaria, papel rugoso, crepe, 
medindo (48 mm x 50 M), na cor branca, 
resistente 

175 un 10,46 1.830,50 

6 
Fita dupla face, em cola acrílica livre de ácidos,  
medindo 18mm de largura e 30m de 
comprimento, com liner plástico na cor 
transparente, utilização com aplicadora manual 

175 un 8,71 1.524,25 

7 

Suporte para fita adesiva, rolo grande, para fita 
crepe e transparente, fitas de 12mm a 30mm de 
largura, para rolos de 7,5cm de diâmetro, 
dimensões aproximadas, suporte com base 
emborrachada, faca tipo serra simples para 
corte da fita, corpo em acrílico, fume ou 
transparente.  

25 un 18,38 459,50 

 
LOTE 15 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

CD – RW 700 mb 
Mídia CD-RW, para gravação de áudio e dados, 
óptica optótica regravável, capacidade de 
700MB e 80 minutos, velocidade de 4x, na cor 
mídia prata 

203 un 3,70 751,10 

2 
DVD – RW 4,7 gb 
DVD-RW para gravação de áudio e vídeo, tipo 
óptica regravável, capacidade 4,70GB 2x, em 
tubo com 100 unidades. 

300 un 6,10 1.830,00 

3 
Pen drive 16 GB 
USB 3.0, velocidade de transferência de até 
100MB/s 

263 un 37,50 9.862,50 

4 

Pen drive 32 GB 
Mídia cartão de memória, Pen Drive, USB 3.0, 
medindo aproximadamente 6,0 x 2,0 x 1,0 cm 
(cxlxe), com LED Indicador, Plug And Play, 
capacidade 32 GB, garantia mínima de 12 
meses. 

12 un 60,00 720,00 

 
LOTE 16 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
CD – RW 700 mb 
Mídia CD-RW, para gravação de áudio e dados, 
óptica optótica regravável, capacidade de 
700MB e 80 minutos, velocidade de 4x, na cor 

67 un 3,70 247,90 
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mídia prata 

2 
DVD – RW 4,7 gb 
DVD-RW para gravação de áudio e vídeo, tipo 
óptica regravável, capacidade 4,70GB 2x, em 
tubo com 100 unidades. 

100 un 6,10 610,00 

3 
Pen drive 16 GB 
USB 3.0, velocidade de transferência de até 
100MB/s 

87 un 37,50 3.262,50 

4 

Pen drive 32 GB 
Mídia cartão de memória, Pen Drive, USB 3.0, 
medindo aproximadamente 6,0 x 2,0 x 1,0 cm 
(cxlxe), com LED Indicador, Plug And Play, 
capacidade 32 GB, garantia mínima de 12 
meses. 

03 un 60,00 180,00 

 
LOTE 19 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Apontador de lápis 
Depósito plástico translúcido 1 furo, cores 
sortidas 

150 un 2,00 300,00 

2 

Borracha branca escolar 
Feita de estireno butadieno natural, sem 
corante, para lápis e grafite, apaga sem borrar 
ou manchar, retangular, com cantos 
arredondados, medindo (2,8x5,2x1,15)cm, na 
cor branca. Caixa 20 unidades. 

60 cx 15,80 948,00 

3 

Corretivo de Papelaria, líquido, atóxico; para 
correção de qualquer tipo de escrita; a base de 
água, apresentado em frasco; e suas condições 
deverão estar de acordo com as normas NBR-
11786 e NBR15236; com certificação 
compulsória INMETRO, e as atualizações 
posteriores. Caixa 12 unidades. 

263 cx 15,00 3.945,00 

4 
Estojo escolar duplo 
Estojo em nylon ou poliéster, no formato 
retangular, fecho em zíper medindo (21 x 7 x 
15)cm 

38 un 16,70 634,60 

5 
Giz branco antialérgico 
Na cor branca, formato cilíndrico, revestimento 
plastificado, medindo (81 x 10)mm, antialérgico 
e atóxico. Caixa 64 unidades. 

158 cx 2,13 336,54 

6 Régua de Madeira MDF Natural 100 cm sem Pegador  53 un 6,18 327,54 

7 
Régua de uso escolar/escritório, reta de acrílico, 
medindo 30 cm, espessura de 3mm, com escala 
em milímetro em baixo relevo e borda 
chanfrada, na cor cristal transparente 

188 un 1,10 206,80 

8 Tesoura multiuso 
Tesoura escolar, aço inoxidável, medindo 20 cm, 150 un 6,00 900,00 
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cabo plástico, azul, para destro, 3 dedos, com 
rebite, lâmina em aço inoxidável, ponta 
arredondada, garantia contra defeito de 
fabricação por tempo indeterminado 

9 

Tinta Guache, atóxica, composta com resina, 
água, pigmento, carga, conservante tipo 
benzotiazol, na cor (azul, amarelo, vermelho, 
preto, branco, verde), em embalagem com as 6 
cores, acondicionado em frasco plástico, 
contendo 15 ml cada frasco. 

2.325 un 3,00 6.975,00 

10 
Tesoura escolar 
Ponta de aço inoxidável, ponta arredondada, 
aprox. 13cm, cabo diversas cores 

188 un 3,50 658,00 

11 Escalímetro 
Medindo 30 cm, nº 2 08 un 21,00 168,00 

 
LOTE 20 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Apontador de lápis 
Depósito plástico translúcido 1 furo, cores 
sortidas 

50 un 2,00 100,00 

2 

Borracha branca escolar 
Feita de estireno butadieno natural, sem 
corante, para lápis e grafite, apaga sem borrar 
ou manchar, retangular, com cantos 
arredondados, medindo (2,8x5,2x1,15)cm, na 
cor branca. Caixa 20 unidades. 

20 cx 15,80 316,00 

3 

Corretivo de Papelaria, líquido, atóxico; para 
correção de qualquer tipo de escrita; a base de 
água, apresentado em frasco; e suas condições 
deverão estar de acordo com as normas NBR-
11786 e NBR15236; com certificação 
compulsória INMETRO, e as atualizações 
posteriores. Caixa 12 unidades. 

87 cx 15,00 1.305,00 

4 
Estojo escolar duplo 
Estojo em nylon ou poliéster, no formato 
retangular, fecho em zíper medindo (21 x 7 x 
15)cm 

12 un 16,70 200,40 

5 
Giz branco antialérgico 
Na cor branca, formato cilíndrico, revestimento 
plastificado, medindo (81 x 10)mm, antialérgico 
e atóxico. Caixa 64 unidades. 

52 cx 2,13 110,76 

6 Régua de Madeira MDF Natural 100 cm sem Pegador  17 un 6,18 105,06 

7 
Régua de uso escolar/escritório, reta de acrílico, 
medindo 30 cm, espessura de 3mm, com escala 
em milímetro em baixo relevo e borda 
chanfrada, na cor cristal transparente 

62 un 1,10 68,20 

8 Tesoura multiuso 50 un 6,00 300,00 
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Tesoura escolar, aço inoxidável, medindo 20 cm, 
cabo plástico, azul, para destro, 3 dedos, com 
rebite, lâmina em aço inoxidável, ponta 
arredondada, garantia contra defeito de 
fabricação por tempo indeterminado 

9 

Tinta Guache, atóxica, composta com resina, 
água, pigmento, carga, conservante tipo 
benzotiazol, na cor (azul, amarelo, vermelho, 
preto, branco, verde), em embalagem com as 6 
cores, acondicionado em frasco plástico, 
contendo 15 ml cada frasco. 

775 un 3,00 2.325,00 

10 
Tesoura escolar 
Ponta de aço inoxidável, ponta arredondada, 
aprox. 13cm, cabo diversas cores 

62 un 3,50 217,00 

11 Escalímetro 
Medindo 30 cm, nº 2 02 un 21,00 42,00 

Assinatura: 08/02/2019 Vigência: 07/02/2020 
 
PROCESSO Nº 561/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 031/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório para Secretarias, 
Departamentos e Setores da Municipalidade. 
DETENTORA: SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 
 
LOTE 09 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Cola em bastão atóxica 
Para uso diversos, a base de Eter de 
Poliglucosideo, atóxica, acondicionada em tubo 
bastão, pesando 10grs, branca, com validade 
mínima de 1 ano a partir da data da entrega, 
com selo do INMETRO na embalagem do 
produto.Caixa com 12 unidades. 

300 cx 28,43 8.529,00 

2 

Cola branca líquida, lavável, atóxica 
Líquida, para uso diversos, com 40 gramas, 
composição básica de Poliacetato de Vinila 
(PVA), dispersão Aquosa, média viscosidade, 
atóxica, livre de grumo e materiais estranhos, 
isento de grumos e materiais estranhos, isento 
de formaldeído, resistente ai calor, secagem 
normal, acondicionada em embalagem contendo 
nome do fabricante validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega do produto, 
com selo do INMETRO impresso na embalagem 
do produto. Caixa com 12 unidades. 

278 cx 22,70 6.310,60 

3 Fita adesiva transparente, polipropileno, adesivo 
acrílico a base de água, 48mmx50m 563 un 5,34 3.006,42 

4 Fita adesiva transparente, polipropileno, adesivo 
acrílico a base de água 12mmX50m  578 un 2,09 1.208,02 

5 Fita crepe 
Fita adesiva de papelaria, papel rugoso, crepe, 525 un 10,26 5.386,50 
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medindo (48 mm x 50 M), na cor branca, 
resistente 

6 
Fita dupla face, em cola acrílica livre de ácidos,  
medindo 18mm de largura e 30m de 
comprimento, com liner plástico na cor 
transparente, utilização com aplicadora manual 

525 un 8,54 4.483,50 

7 

Suporte para fita adesiva, rolo grande, para fita 
crepe e transparente, fitas de 12mm a 30mm de 
largura, para rolos de 7,5cm de diâmetro, 
dimensões aproximadas, suporte com base 
emborrachada, faca tipo serra simples para 
corte da fita, corpo em acrílico, fume ou 
transparente.  

75 un 18,03 1.352,25 

 
LOTE 21 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Pilha AA – Pacote 04 unidades 
Tipo AA, de lítio, armazenável por até 15 anos 
com temperatura de operação de 40 até +60 
graus C, na voltagem de 1,5 Volts, tamanho AA, 
embalado em cartela com 04 unidades, padrão 
Ansi 15lf, lec-fr6  

75 pct 9,90 742,50 

2 

Pilha Alcalina AAA – Pacote 04 unidades 
Pilha recarregável, de níquel metal hidreto (ni-
mh), voltagem 1,2 V, capacidade nominal 
2500mah, tamanho padrão AAA – palito, 
conforme Resolução do Conama 401 
04/11/2008, Norma Abnt Abnt 11175/90 

150 pct 15,16 2.274,00 

3 
Bateria alcalina 9 volts, embalagem blister de 
abertura fácil, adequado para dispositivos de 
alto desempenho, desempenho ideal para 
produtos eletrônicos de utilização diária. 

38 un 15,12 574,56 

 
LOTE 22 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Pilha AA – Pacote 04 unidades 
Tipo AA, de lítio, armazenável por até 15 anos 
com temperatura de operação de 40 até +60 
graus C, na voltagem de 1,5 Volts, tamanho AA, 
embalado em cartela com 04 unidades, padrão 
Ansi 15lf, lec-fr6  

25 pct 9,90 247,50 

2 

Pilha Alcalina AAA – Pacote 04 unidades 
Pilha recarregável, de níquel metal hidreto (ni-
mh), voltagem 1,2 V, capacidade nominal 
2500mah, tamanho padrão AAA – palito, 
conforme Resolução do Conama 401 
04/11/2008, Norma Abnt Abnt 11175/90 

50 pct 15,16 758,00 

3 
Bateria alcalina 9 volts, embalagem blister de 
abertura fácil, adequado para dispositivos de 
alto desempenho, desempenho ideal para 

12 un 15,12 181,44 
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produtos eletrônicos de utilização diária. 

Assinatura: 08/02/2019 Vigência: 07/02/2020 
 
PROCESSO Nº 011/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 040/19 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de frasco de drenagem mediastinal 
torácica e gástrica para o Pronto Socorro e Unidade de Pronto Atendimento. 
DETENTORA: SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME. 
 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor total  

01 

Frasco para drenagem de tórax; em PVC rígido; 
transparente; atóxico; mediastinal; uso adulto; 
graduado a cada 50 ml; com capacidade de 2000 
ml; com tampa sistema rosca rápida; com suporte 
de base; estéril; embalado em material que 
promova barreira microbiana de abertura e 
transferência asséptica; e apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. 

30 Un 26,05 781,50 

Assinatura: 20/02/2019 Vigência: 19/02/2020 
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